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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

la intîlnirea cu activul 
organizației județene Cluj a P. C. R.

-

Dragi tovarăși.

Voi începe prin a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor comuniș
tilor din Cluj, un salut călduros 
din partea Comitetului Central al 
partidului, precum și din partea 
mea. (Aplauze puternice ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R.").

Ne aflăm în Cluj intr-o vizită 
de lucru ; am dorit să ne întîlnim 
cu activul de partid, cu atit mai 
mult cu cit — dacă îmi amintesc 
bine — au trecut cîțiva ani de 
cînd nu ne-am mai regăsit într-o 
asemenea adunare. Desigur, a- 
ceastă perioadă de timp nu este 
prea mare, insă problemele acti
vității sînt atit de complexe, ju
dețului Cluj revenindu-i sarcini 
importante in cadrul actualului 
tio?.nal. După cum se știe, ju- 

Cluj se prezintă cu un a- 
vans destul de mic față de sarci
nile planului pe acest an — de 
numai 15 zile. De aceea am consi
derat necesar să ne întîlnim acum, 
după ce am intrat în a doua ju
mătate a cincinalului, pentru a 
discuta împreună atit ceea ce s-a 
realizat, cit si ceea ce mai trebuie 
făcut in următorii doi ani și două 
luni pentru ca oamenii muncii din 
Cluj să aducă o contribuție și mai 
substanțială la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, a sarcinilor 
trasate de Conferința Națională. 
(Aplauze puternice).

Rezultatele obținute în îndepli
nirea planului sînt, in general, 
mulțumitoare. In industria jude
țului Cluj, pe primele nouă luni, 
oamenii muncii, sub conducerea 
comuniștilor, au obținut o depă
șire de circa 30 milioane de lei. 
Am vizitat cîteva întreprinderi și 
trebuie să spun că cele consta
tate mi-au produs o mare satis
facție. Am fost in aceste uzine 
și înainte de mai multe ori — și 
pot aprecia succesele obținute in 
ultimii ani. La uzinele „Industria 
Sirmei", de la Cimpia Turzii. co
lectivul, comitetul de conducere, 
comuniștii au îndeplinit in bune 
condiții sarcinile privind moder
nizarea, punerea in producție a 
noi capacități de înaltă tehnicitate. 
De asemenea, la uzinele „Unirea" 
d.n Cluj, față de situația pe care o 
cunoșteam, s-au obținut progrese 
dosebit de însemnate. Ne-au pro
dus. totodată, satisfacție succesele 
obținute de fabrica ..Clujeana". în
treprindere cu rezultate bune și în 
trecut, care. în ultimii ani, a cu
noscut o dezvoltare remarcabilă. 
Această fabrică de pielărie a în
ceput să-și producă singură utila
jele de care are nevoie — acțiune 
în care obține rezultate din ce in 
ce mai bune.

Am vizitat și două întreprinderi 
noi, aflate la începutul activității 
lor. Una din ele urmează să pro
ducă mașini-uneite ; pînă acum nu 
a produs nimic, dar sper că va li
chida cît mai rapid râmînerea in 
urmă, punînd complet in producție 
capacitățile de producție și utila
jele de care dispune, fabricînd ma

șini de bună calitate. Se pare că 
cercetarea tehnico-științifică a lu
crat bine, creînd deja două proto
tipuri de mașini pe care sperăm că 
noua uzină le va produce cel pu
țin la performanțele și de calitatea 
proiectate de institut.

Am vizitat, de asemenea. între
prinderea de cazane, aflată tot la 
începutul activității. Vreau să 
menționez și aici preocupările co
lectivului de cercetare, care a rea
lizat prototipuri intrate deja în 
producție, eforturile făcute pentru 
a răspunde cît mai bine sarcinii de 
a realiza cazane și arzătoare de 
înalt randament. Se pare că aceste 
cazane dau rezultate bune și spe
răm că uzina le va realiza la pa
rametrii proiectați. Aș putea spu
ne, deci, că impresiile pe care 
le-am cules în timpul vizitei sînt, 
în general, bune.

Cunoașteți, de altfel, că în în
treaga țară planul cincinal se în
deplinește în condiții bune. Pe 
primele 9 luni s-a realizat o creș
tere a producției industriale de 
14,7 la sută. Mai multe comitete 
județene de partid au informat că 
au realizat de pe acum sarcinile de 
plan pe primii 3 ani, unele obți- 
nînd un avans de 3 luni, altele de 
două luni și jumătate. Chiar acum 
două zile, primul secretar al orga
nizației de partid din Capitală m-a 
informat că în ziua de 29 — adică 
astăzi — în București s-a realizat 
planul pe 3 ani, cu un devans de 
două luni și ceva.

Toate aceste realizări — și mai 
cu seamă succesele obținute de in
dustria Capitalei, care are o pon
dere aproape de 20 la sută în eco
nomia românească — constituie o 
dovadă grăitoare a faptului că oa
menii muncii își îndeplinesc cu 
entuziasm angajamentele asumate 
de a realiza cincinalul înainte de 
termen. Pe baza rezultatelor de 
pină acum, putem deja afirma că 
planul cincinal se va realiza cu o 
depășire simțitoare — ceea ce va 
asigura creșterea într-un ritm mai 
înalt a avuției naționale și. pea- 
ceastâ bază, a bunăstării materia
le și spirituale a întregului po
por. (Aplauze puternice).

Doresc să menționez încă o dată 
contribuția adusă de oamenii 
muncii din Cluj la realizarea pla
nului. Fără îndoială că aceste rea
lizări — care au cerut eforturi 
susținute — constituie un aport de 
seamă al oamenilor muncii din 
județul Cluj la înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al 
X-lea. Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a adresa tuturor oa
menilor muncii din Cluj cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele 
obținute în activitatea lor de pînă 
acum. (Aplauze puternice, prelun
gite).

In județul Cluj, ca de altfel în 
întreaga țară, s-au obținut o serie 
de rezultate bune și în agricultu
ră. In pofida condițiilor climatice 
nu prea favorabile din acest an, 
producția agricolă asigură aprovi

zionarea corespunzătoare a popu
lației. La unele produse agricole 
se realizează o creștere a produc
ției simțitoare față de anul 1972, 
aproape la nivelul ritmului indus
trial. Doresc să adresez țăranilor 
cooperatori, tuturor lucrătorilor 
din agricultura j-udețului felicitări 
pentru rezultatele obținute in acest 
an. (Aplauze puternice).

Orașul Cluj este un puternic 
centru de învățămînt și cercetare. 
El ocupă un loc important în ac
tivitatea generală de formare a 
cadrelor, în politica partidului și 
statului de impulsionare a cerce
tării științifice, de creștere a apor
tului cercetării la dezvoltarea eco
nomiei și a întregii societăți. 
M-am referit în cele spuse mai 
înainte la rezultatele bune obți
nute în activitatea de cercetare 
științifică în industria Clujului. 
Perfecționarea continuă a învăță- 
mîntului și legarea sa de practi
că, creșterea rolului cercetării în 
economie și în viața socială con
stituie factori esențiali pentru 
mersul nostru înainte. Pentru re
zultatele obținute în acești ani, 
adresez calde felicitări tuturor lu
crătorilor din domeniul cercetării, 
învățământului, tuturor cadrelor 
didactice și studenților din Cluj. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Fără îndoială că oamenii mun
cii din județul Cluj — ca de alt
fel din întreaga țară — au sufi
ciente motive de satisfacție, de 
mindrie, pentru rezultatele obținu
te in înfăptuirea programului tra
sat de Congresul al X-lea. Noi, co
muniștii, trebuie să vedem nu nu
mai ceea ce este bun în munca 
noastră, ci și lipsurile și greșelile, 
spre a trage învățăminte cores
punzătoare și a asigura progresul 
neîntrerupt al societății. Totodată, 
datoria noastră este de a genera
liza rezultatele pozitive, pentru a 
obține o dezvoltare rapidă a în
tregii activități, ridicarea generală 
a României la un nivel tot mai 
înalt de civilizație și bunăstare.

Tinind seama de potențialul, de 
capacitățile tehnice și de produc
ție, precum și de cadrele de care 
dispune Clujul, trebuie să spun că 
rezultatele pe care le-ați obținut 
nu sînt pe măsura posibilităților, 
în industrie există încă multe ca
pacități folosite necorespunzător, 
utilaje și mașini care nu lucrează 
din plin. Dacă tot acest potențial 
ar fi utilizat în mod rațional, a- 
portul Clujului la dezvoltarea eco
nomică ar fi mult mai mare. De 
aceea, consider necesar să se ia 
măsurile cele mai energice pentru 
folosirea rațională a tuturor capa
cităților, o cît mal bună utilizare 
a mașinilor și utilajelor, in ve
derea creșterii rapide a producției 
Industriale.

Ne gindim să dezvoltăm în con
tinuare unele sectoare economice 
din județul Cluj. Am ajuns la 
concluzia ca. la Cimpia Turzii. să 
creăm o oțelărie cu o capacitate 
inițială de 300 000 de tone și care, 
pină în 1980, să ajungă la circa 
500 000 de tone. Uzina de la Cim

pia Turzii este o întreprindere 
veche, cu tradiții, și de aceea pre
tențiile noastre față de ea sînt mai 
mari ; în această uzină nu trebuie 
să se producă orice fel de oțeluri, 
ci numai oțeluri de calitate înaltă, 
cu o valoare de cîteva ori mai 
mare decît cea obținută astăzi. 
Oțelarii și-au luat angajamente în 
această privință și sper că comi
tetul județean, activul de partid, 
cercetătorii din Cluj îi vor sprijini. 
(Aplauze puternice).

Am dat acest exemplu spre a se 
înțelege că pentru noi se pune as
tăzi problema luării unor mă
suri hotărîte pentru creștere-a 
eficienței, a nivelului tehnic și a 
calității producției. Or, mie mi 
se pare că în județul Cluj aceste 
probleme nu au fost soluționate 
peste tot în mod corespunzător, 
sau, ca să fiu cît mai clar, nu au 
stat în suficientă măsură în aten
ția organelor de partid, a cadrelor 
de conducere. Sînt multe deficien
țe în întreprinderile din Cluj — 
nu doresc să mă refer la ele. Ceea 
ce este esențial este că nu mai 
putem admite continuarea unor a- 
semenea stări de lucruri. Dacă nu 
putem admite aceasta în județe 
care nu dispun de forța Clujului, 
cu atit mai deosebit se pune a- 
ceastă problemă în județul dum
neavoastră. Față , de1 capacitatea sa 
tehnică și științifică, față de posi
bilitățile formării de cadre. Clu
jului nu i se mai pot admite lip
suri și deficiențe în problemele e- 
sențiale ale activității economice.

Este necesar ca și în industria 
Clujului să se pună un mai mare 
accent pe ridicarea nivelului teh
nic și a calității producției — ca 
probleme de bază ale activității 
in următorii ani. Aceste probleme 
au făcut, de altfel, și obiectul 
scrisorii pe care am trimis-o orga
nizațiilor județene de partid. Ele 
sînt în esență sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea, de Conferin
ța Națională. Comitetul județean, 
activul de partid, organizațiile de 
partid, toți oamenii muncii tre
buie sâ le acorde o atenție mai 
mare decît pînă acum.

în înfăptuirea investițiilor, sînt 
o serie de neajunsuri datorate 
faptului câ se realizează spații 
fără a se asigura dotarea șl folo
sirea lor corespunzătoare. Sînt, de 
asemenea, neajunsuri în ce pri
vește cheltuielile materiale și pro
ductivitatea, care trebuie să pre
ocupe mai mult organizațiile de 
partid din Cluj. în următorii doi 
ani, industria Clujului trebuie să 
sufere o transformare puternică 
în direcția ridicării nivelului teh
nic și a calității, a creșterii pro
ductivității — astfel ca, pe această 
cale, să sporească aportul Clujului 
la dezvoltarea generală a țării, la 
realizarea cincinalului în mai pu
țin de cinci ani. (Aplauze puter
nice).

Nici în agricultură lucrurile nu 
ne pot mulțumi. Aveți, desigur,

(Continuare in pag. a Hl-a)

IN ZIARUL DE AZI:
• Răspunderea civică 
o omului do cultură • 
Starea adăposturilor 
pentru animale reclamă 

o mobilizare mal puter- 
nlcâ a unităților de con
strucții, a meseriașilor 
de la sate • Strada, 
piața. Instituția - la 

Suceava

Au îndeplinit 
planul 

pe primii trei ani 
ai cincinalului

19 ÎNTREPRINDERI 
BRAȘOVENE

Numărul întreprinderilor din 
județul Brașov, care au îndepli
nit planul la principalii indica
tori pe primii trei ani ai ac
tualului cincinal, a ajuns la 16. 
Printre acestea, se află întreprin
derile „Tractorul" și „Rulmen
tul" din Brașov. întreprinderea 
de utilaj chimic din Făgăraș, 
Fabrica de scule de la Rișnov, 
industria locală și altele.

Pină la sfîrșitul anului ele 
vor realiza în plus o producție 
globală în valoare de 2.3 mi
liarde lei.

9 UNITĂȚI INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL BACAU
Nouă mari unități industriale 

din județul Bacău — printre care 
fabrica de elemente de asam
blare a mașinilor, fabricile de 
postav de la Bacău și Buhuși, 
fabrica de spirt, bere și droj
die. unitățile de industrie loca
lă șl forestierii din județ — 
și-au îndeplinit sarcinile de 
plan aferente primilor trei ani 
ai cincinalului, realizind o pro
ducție suplimentară în valoare 
de peste 350 milioane lei.

SUCCESE ALE 
SIDERURGIȘTILOR
In cadrul întrecerii pe oare o 

desfășoară pentru realizarea 
cincinalului. .înainte de termen 
slderurgiștii obțin- însemnate 
succese. Astfel, colectivele celor 
două fabrici de aglomerare ale 
Combinatului siderurgic de la 
Hunedoara au reușit să trimită 
furnaiiștilor, peste prevederi, de 
la începutul anului și pină în 
prezent, mal mult de 45 000 tone 
minereu. Tn această perioadă 
productivitatea muncii a înregis
trat o _ creștere de 2 la sută 
peste indicele planificat, iar eco
nomiile la prețul de cost au a- 
tins cifra de 7 milioane lei.

Un succes demn de remarcat 
a repurtat și colectivul secției 
de aglomerare a minereurilor 
pentru furnale de la Reșița, 
care și-a îndeplinit înainte de 
termen planul de producție pe 
întreg anul 1973.

(Agerpres)

CONȘTIINȚA ÎNAINTATA 
-factor de accelerare

a construcției socialiste

st mai 
In

întreaga' desfășurare a construc
ției socialiste, înfățișarea nouă a 
țării, rezultatele a aproape trei de
cenii de eforturi creatoare pentru 
făurirea noii orînduiri atestă jus
tețea orientării fundamentale a Par
tidului Comunist Român care acordă 
o atenție centrală dezvoltării forțe
lor de producție, făuririi bazei teh- 
nico-materiale a socialismului ca 
factor determinant al progresului so
cietății. în același 
timp. succesele 
obținute eviden
țiază rodnicia
preocupărilor par
tidului pentru
dezvoltarea con
științei socialiste 
a oamenilor mun
cii — făuritorii 'tu
turor bunurilor 
materiale și spi
rituale ale socie
tății. Fiecare rea
lizare. fiecare iz-
bindă în edificarea noii socie
tăți este legată nemijlocit de ac
țiunea conștientă a oamenilor, de 
nivelul conștiinței lor revoluționa
re : este o axiomă a Întregii noas
tre vieți sociale c& cu cit este mai 
ridicat nivelul conștiinței socialiste 
a celor ce muncesc, cu atit mai 
importante, mal rapide 
Înalte calitativ sint succesele 
făurirea vieții noi a poporului. în 
esența sa. telul suprem al partidu
lui, obiectivul Întregii șale activi
tăți constă in crearea unei societăți 
avansate economic in care să fie 
trainic Înrădăcinate și amplu dezvol
tate raporturile sociale socialiste și 
In care oamenii, toți membrii socie
tății. să-șl, formeze și să-și înră
dăcineze un mod de gindire șl de 
comportare consecvent socialist, 
revoluționar — cu alte cuvinte in 
făurirea premiselor materiale, cît 
și a celor spirituale ale înaintăriil _ _ _ _ _ _

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe secretarul de stat pentru

comerț și 
din Marea

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți 
după-amiază, pe Peter Walker, secre
tar de stat pentru comerț șl industrie 
din Marea Britanie.

La primire au luat parte Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior, și Vasile Pungan, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat.

Secretarul de stat britanic a fost 
însoțit de Derick Rosalyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

Cu acest prilej, secretarul de stat 
pentru comerț și industrie a trans
mis președintelui Consiliului de Stat 
cele mai bune urări de sănătate din 
partea primului ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath. Mulțumind,

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

primit de șahinșahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr

TEHERAN 30. — Trimisul special 
Agerpres. Mircea Ionescu. transmi
te : Maiestatea Sa Imperială, Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, a primit, la 30 
octombrie, la Palatul Niavaran. pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România. 
Ion Gheorghe Maurer.

La primire a luat parte primul 
ministru al Iranului. Amir Abbas 
Hoveyda.

Premierul român a transmis, din 
partea președintelui Consiliului ' de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. un cald sa
lut sahinșahului Aryamehr. cele mal (Continuare în pag. a V-a)

pe calea socialismului și trecerii la 
comunism.

însemnătatea istorică a Plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 
constă tocmai in faptul că, pornind 
de Ia aceste realități, de la cerin
țele accelerării progresului tării 
noastre pe calea socialismului, a 
trasat un vast program de perfec
ționare a activității educative, ca 
parte integrantă a programului 

Doi ani da la Plenara
C.C. alP.C.R. din noiembrie 1971 
PROGRAMUL EDUCAȚIEI 
COMUNISTE IN ACȚIUNE

făuririi societății socialiste multi
lateral dezvoltate in țara noastră. 
In concordanța cu ideile directoare 
cuprinse in cuvintările rostite la 
plendră de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a cristalizat astfel un 
indreptar atotcuprinzător de acti
vitate privind toate domeniile și 
toți factorii cu atribuții pe plan 
educativ — de la munca politico- 
ideologică a organizațiilor de par
tid la școală, invățămint. institu
țiile din domeniile științelor socia
le și pină la creația cultural-artls- 
tlcă și cercetarea științifică — con- 
centrjndu-se eforturile tuturor spre 
obiectivul creșterii mai rapide a 
conștiinței socialiste a poporului.

După cum se știe. Plenara C.C. 
al P.C R. din noiembrie 1971 a cri
ticat ca una dintre lipsurile prin
cipale ale muncii politico-ideo- 
logice din trecut faptul că mult 
timp nu s-a acordat atenția cuve
nită problemelor dezvoltării con

industrie 
Britanie 

tovarășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis, la rindul său, Urări de sănătate 
primului ministru al Marii Britanii, 

în cadrul convorbirii au fost discu
tate probleme privind stadiul actual 
al raporturilor economice dintre 
România și Marea Britanie și s-a 
procedat la un schimb de vederi pri
vind posibilitățile și modalitățile de 
dezvoltare și diversificare a relațiilor 
de colaborare șl cooperare economi
că intre cele două țări. A fost subli
niată dorința comună de a se Între
prinde noi acțiuni in vederea folo
sirii posibilităților de colaborare eco- 
r .mică in interesul și avantajul 
ambelor țări, af înțelegerii și coope
rării in lume.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

bune urări de sănătate si fericire 
personală, de progres si prosperitate 
poporului iranian. Mulțumind, sahin- 
șahul Aryamehr a adresat, la rin
dul său. un cordial salut președin
telui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu. cordiale urări de fericire 
si noi succese în activitatea ce o 
desfășoară pentru binele poporului 
român.

între șahinșahul Iranului si pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României a avut loc o convorbire. în 
cadrul căreia a fost exprimată sa
tisfacția comună pentru colaborarea 

științei socialiste, afirmării hotărî
te a principiilor eticii și echității 
socialiste în toate sectoarele de ac
tivitate — subapreciere alimentată 
și de concepția așa-zisei ..inevita
bilități" a răminerii in urmă a 
conștiinței față de existenta socia
lă. Subliniind necesitatea combate
rii acestei concepții de natură să 
conducă la pasivitate, la atitudini 
de tolerantă și moliciune in fața 

mentalităților și 
concepțiilor retro
grade. a deprin
derilor înapoiate, 
plenara a accen
tuat importanța 
deosebită pe care 
o dobîndește con
știința socialistă 
in actuala etapă 
a dezvoltării so
cietății no-astre, 
necesitatea de a 
face totul pentru 
ca ideile înainta

te, cucerind masele, sâ devină o 
tot mai puternică forță materială 
de progres. în acest sens, sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „este 
necesar să nu ne mai Închinăm in 
mod fatalist in fața tezei că con
știința răminc in urma dezvoltării 
bazei materiale, ci să înțelegem că, 
dezvoltînd baza materială, avem po
sibilitatea — și trebuie să facem — 
ca conștiința să se ridice la nivelul 
bazei materiale și chiar să devină 
ea însăși o forță materială mobi
lizatoare, In stare să călăuzească 
întreaga noastră activitate, să lu
mineze calea poporului nostru spre 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, spre comunism". Enun
țarea tezei despre posibilitatea și 
necesitatea ca noua conștiință so
cială să se ridice la nivelul exls- 

(Continuare In pag. a IlI-a)
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FAPTUL 
DIVERS
Ajutor 
marinăresc

Acum cîteva zile, pe cind te 
afla in apele Oceanului Atlan
tic. in apropiere de Insulele Ca
nare. traulerul românesc de 
pescuit oceanic ..Moldoveanu" a 
recepționat binecunoscutele
semnale de ajutor : la bordul 
navei liberiene ..Benauela 
Current" izbucnise un puternic 
incendiu. Pornind în direcția 
indicată, echipajul vasului ro
mânesc. de Îndată cc s-a apro
piat de nava aflată în pericol, 
a intrat in acțiune, reușind ca 
In scurt timp să localizeze ai 
să lichideze incendiul. După 
aceasta, marinarii români au 
remorcat nava salvată si au 
adus-o in portul La« Palmas, 
pentru efectuarea reparațiilor 
necesare.

Din asistent, 
inculpat

Avea — n-avea treabi. Va- 
sile Niște, din Satu-Mare. car
tierul Somes, blocul 6. ap. 33, 
voia sâ fie neapărat prezent la 
tribunal. îi plăcea să asiste la 
procese. într-una din zile, dupâ 
ce ..s-a magnetizat” zdravăn cu 
a1 cool, si-a luat locul în sala de 
dezbateri a judecătoriei din lo
calitate. în timpul unui proces 
insă i-a venit deodată cheful 
..să judece" si el nuțin... instan
ța de judecată. Si. tam-nesam. 
a început să InsultP orfanele 
judecătorești. în această situa
ție. pe rol a fost înscris un pro
ces neprevăzut. După deliberă
rile corespunzătoare. V.N. a 
fost condamnat la patru luni 
Închisoare.

Patru ani 
în... concediu 
medical

Polina Iacob. salariată la Șan
tierul naval din Drobeta Turnu- 
Severin. a stabilit, se pare, un 
adevărat record în materie de 
concedii medicale. începînd din 
luna mai 1969 si plnă de cu- 
rind. ea a lipsit de la serviciu, 
dar si-a Încasat salariul în fie
care lună. Internată cindva în 
spital. P.L a profitat de negli
jenta unor medici st a altor 
cadre sanitare, suctrărind o 
serie de certificate In alb. pe 
care, bineînțeles, a avut grijă 
să le stampileze cu diferite pa
rafe. SI a«a. lună de lună, a 
prezentat, la serviciul personal 
al unității, certificate medicale 
..temeinice", incasîndu-si. timp 
de peste patru ani. salariul. A- 
cum Pollnei Iacob i se întoc
mesc acte autentice. Bineînțe
les. părtași la plată vor fi si cei 
care n-au deschis ochii la timp.

Circuit cu... 
scurt-circuit

Intr-o seară. locuitorii zațu
lui Mărgineni de linaâ Fdtyd- 
rag s-au pomenit fără lumină. 
Ce se intimplase ? După un 
mai luna circuit — din care nu 
lipsise... bufetul din localitate — 
șoferul Mihai Ciobanu pornise. 
In stare avansată de ebrietate, 
ev autobasculanta spre Făgă- 
rag. Alcoolul tși făcuse insă V 
el... circuitul, astfel câ. pier- 
tind controlul volanului. M.C. 
a intrat intr-un stilp al rețelei 
electrice, provocind un scurt
circuit si avariind grav auto
basculanta. Scăpat ca prin mi
nune. M.C. a luat-o singur spre 
F&găras. iar de aici s-a făcut 
nevăzut. Pină la urmă insă a 
fost depistat fi trimis în fata 
instanței, unde lo rindvl său a 
fost ..scurt-circuitat" conform 
prevederilor legale cu doi ani 
fi două luni închisoare.

Dacă-1 
întîlniți...

în luna iunie 1973. Constan
tin L Nițoiu. din comuna Fili- 
pestii de Pădure (Prahova) — 
născut la 14 august 1935. in co
muna Bezdead (Dîmbovița), po
sesorul buletinului de identitate 
cu seria X nr. 009151 — s-a in
ternat în sanatoriul T.B.C. 
Leamna (Dolj). După două luni 
de ședere in sanatoriu «-a îm
prietenit cu un mare număr de 
bolnavi $1. neputind ..suporta 
inactivitatea", a trecut la ac
țiune. In cîteva zile a string de 
la aceștia mai multe mii de 
lei. pentru a le procura, chipu
rile. butelii de aragaz. Dar cînd 
si-a făcut suma, a dispărui din 
sanatoriu. Bineînțeles, fără avi
zul medicilor. Dacă-1 întâlniți, 
amintiți-i că nu a-a vindecat si 
lndreptati-1 spre organele de 
miliție.

Rubrics redoctotS de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „ScinfeiT

reclamă o mobilizare mai puternică a unităților
de construcții, a meseriașilor de la sate

VRANCEA

nteii“ transmit:

0 VIATĂ ÎNCHINATĂ 
CAUZEI SOCIALISMULUI

La indicația biroului Comitetului 
județean de partid Vrancca. de cu
rind. specialiștii direcției agricole au 
făcut © verificare a situației spații
lor necesare adăpoatirii animalelor și 
au întreprins unele măsuri de impul
sionare a lucrărilor. In cooperativele 
agricole din Tlmboești. Urechești. 
Golești. Jariștea și altele, grajdurile 
și saivanele au fost temeinic pregă
tite. creindu-se condiții bune, favo
rabile pentru lernarca animalelor. In 
multe unități s-a acționat pentru de
finitivarea unor soluții de mecani
zare a grajdurilor, precum șl pentru 
asigurarea cu apă a fermelor. La 
complexul zootehnic intercooperatist 
din Mărișești, spre exemplu, s-a pro
cedat la readaptarea stației termice, 
asigurindu-se funcționarea acesteia 
la parametrii solicitați.

Cu toate acestea, in județul Vran- 
cea, pregătirea tuturor spațiilor pen
tru adăpostirea animalelor nu se 
desfășoară in mod corespunzător. In 
cadrul unui raid am putut constata 
că la cele 6 grajduri noi, pentru 720 
de taurine, care se construiesc in co
operativele agricole din Surala. Cim- 
purl. Spătâreasa, Păunești, Sihlea și 
Slobozia Bradului, lucrările se desfă
șoară anevoios. Consiliile de condu
cere nu s-au Îngrijit din timp de a- 
provixionarea cu lemn, ciment, cără
midă etc. Din această cauză, echipele 
de constructori lucrează pe apucate, 
în aceeași situație se află și un nu
măr de 6 saivane cu o capacitate de 
adăpostite pentru 7 500 de oi.

O mare atenție trebuie acordată 
punerii la punct, pină in cele mai 
mici amănunte, a construcțiilor date 
recent in funcțiune. Pentru că exis
tă cazuri cind noile construcții au 
fost populate cu animale, dar au mai 
rămas de executat unele lucrări care, 
nedefinitivate urgent, pot Influența 
negativ a«upra procesului tehnologic. 
Este cazul complexelor zootehnice in
tercooperatiste de la Măr&șești și Vi- 
nători, unde constructorul a părăsit 
șantierele fâră a termina stațiile pen-

tru evacuarea dejecțiilor. în coopera
tivele agricole din Ruginești. Tlfesti, 
Rimnlceni, Surala șl Mălcănești. nici 
nu s-a trecut la repararea adăpostu
rilor de animale, deși acestea prezintă 
multe defecțiuni la înveli tori, feres
tre etc. O situație cu totul necores- 
punzfttoare am intilnit la cooperativa 
agricolă din Slobozia-Clorăști, unde 
la cele 5 grajduri de la sediul unității 
lipsesc ușile, pereții sint deteriorați. 
Instalațiile de apă nu au robinete.

Cu mult mai multă exigentă și o- 
perativltate trebuie să se acționeze 
pentru asigurarea materialelor, for
marea echipelor de meseriași fi coo
peratori pricepuți, astfel incit execu
tarea construcțiilor și reparațiilor să 
se facă in ritm cit mai rapid. Timpul 
încă favorabil trebuie intens folosit 
pentru încheierea cu bune rezultate 
a lucrărilor de pregătire a adăpostu
rilor de animale In toate cooperati
vele agricole.

Ion MANEA

MURE
Intre preocupările principale pe a- 

genda unităților cooperatiste din ju
dețul Mureș figurează, In aceste zile, 
pregătirea adăposturilor pentru ani
male. In acest scop, direcția agricolă 
județeană a trimis pe teren specialiști 
care sprijină unitățile în aprovizio
narea cu materialele necesare efec
tuării reparațiilor la grajdurile de 
vite, saivane și adăposturi pentru 
porcine. în multe unități, lucrările 
pregătitoare pentru anotimpul frigu
ros sint încheiate. în grajdurile aso
ciației intercooperatiste de la Saschiz, 
de exemplu, instalațiile de aerisire 
și de adăpat au fost bine reparate șl 
funcționează normal. La fel s-a pro
cedat și in fermele asociațiilor pen
tru creșterea taurinelor din Pănet, 
Sighișoara, Zagăr și altele, precum și 
la cooperativele agricole din Voivo- 
deni. Reghin, Sinpaul, Luduș. Rîciu 
etc. La cooperativa agricolă din E- 
remitu sint pe terminate 10 boxe 
pentru adăpostirea și creșterea viței
lor. Dar la un grajd cu o capacitate

de 110 vaci lipsesc o parte din gea
muri, iar saivanul de oi are pereții 
sparți. Președintele cooperativei mo
tivează această stare de lucruri prin 
lipsa materialului lemnos. Or, coo
perativa agricolă Eremltu se află in
tr-o zonă de munte șl are o puter
nică secție anexă de prelucrare a 
lemnului in care lucrează meseriași 
buni. Aceeași situație am intilnit-o și 
la cooperativa agricolă vecină, din 
Chiheru. Aici, la două grajduri, con
struite cu ani in urmă, nu s-a găsit 
timp pentru a pune coșurile de ae
risire. iar pereții nu au fost văruițl. 
Una din ușile grajdului este pe cale 
de dărimare, ieslele sint sparte. Dru
mul care duce la locul de adăpare a 
animalelor este impracticabil pe timp 
ploios. Este o situație cum nu ar 
trebui să fie in nici o fermă zooteh
nică. Cazuri de acest fel nu sint izo
late. La cooperativele Măgherani, 
Bereni, Lueriu, Beica etc. multe adă
posturi nu sînt pregătite pentru 
iarnă.

Este nevoie de măsuri practice 
din partea organelor județene pentru 
îndrumarea și sprijinirea mai efici
entă a unităților amintite, in vederea 
asigurării materialelor necesare și e- 
xecutării grabnice a reparațiilor la 
toate construcțiile zootehnice.

Lorand DEAKI

OLT '
In județul Olt, lucrările de inves

tiții la principalele obiective zooteh
nice sint mult rămase in urmă. La 
Stoeneștl și Vișina. încă de anul tre
cut urmau să fie date în funcțiune 
complexe pentru creșterea porcilor, 
cu o capacitate de 10 000 de capete 
fiecare. Cele două obiective nu sint 
nici acum date în exploatare în to
talitate. La Vișina a fost populată 
o singură hală, celelalte trei fiind 
în cura de construcție, iar la Stoe- 
nești, două hale sint populate, iar 
halele de fătare și creștere abia au 
gata fundația. După cum ne spunea 
tov. Constantin Corbescu. director

adjunct al direcției agricole județe
ne. s-au ținut nenumărate ședințe de 
analiză a investițiilor, dar întreprin
derea de reparații și constructii-mon- 
taj — Corabia pentru complexul de 
la Vișina și întreprinderea de repara
ții și construcții-montaj — Caracal 
pentru cel de la Stoeneștl continuă să 
tergiverseze nejustificat lucrările. In
tr-adevăr, au fost întocmite grafice 
peste grafice, dar nici unul nu s-a 
respectat. Și acum, cind ritmul lu
crărilor ar trebui intensificat, pe 
șantiere lucrează un număr redus de 
oameni. Pentru recuperarea restan
țelor la complexele Stoeneștl și Vi
șina. se impune intervenția opera
tivă a consiliului popular județean, 
astfel incit toate halele de produc
ție să poată fi date in funcțiune cit 
mat repede.

Un volum important de investiții 
este prevăzut în cooperativele agri
cole. Sint unități in care, datorită 
preocupării consiliilor de conducere, 
grajdurile au fost ridicate din vre
me, asigurlndu-se animalelor condi
ții optime de cazare. La cooperati
va agricolă Stoicănești. de pildă, a 
fost construit un grajd pentru tine
retul taurin cu o capacitate de 300 de 
capete, iar la cooperativele Seaca, 
Viaici, Crimpoaia, Traianu. Găvă- 
nești etc. au fost ridicate grajduri 
pentru vaci. în alte unități — Dra- 
novăț. Optași. Coteana, Bărăști de 
Cepturi — acum se finisează noile 
construcții. Dar sînt și cooperative 
agricole, ca cele din Alunișu, Măr
gineni. Izvoarele. Vilcele de Sus, Că- 
linești și altele, care nici n-au în
ceput construcția grajdurilor prevă
zute a se ridica în acest an.

Pentru recuperarea restanțelor se 
impun măsuri energice din partea 
organelor județene, a consiliilor de 
conducere din cooperativele respec
tive pentru aprovizionarea cu ma
teriale și repartizarea unul număr 
mal mare de oameni pe șantiere. In 
vederea terminării lucrărilor începu
te și asigurării spațiului de adăpos- 
tire necesar Întregului efectiv de 
animale.

în mișcarea noastră muncitorească 
și socialistă s-au încadrat, de-a 
lungul anilor, alături de cei mai 
buni fii ai claaei muncitoare, șl nu
meroși intelectuali. însuflețiți de 
puternice sentimente de simpatie și 
înțelegere pentru cei exploatați, a- 
dinc revoltați de nedreptățile orln- 
duirii capitaliste, ei au participat cu 
abnegație și dăruire la lupta revolu
ționară a proletariatului. Printre a- 
ceștia se numără șl Ecaterina Ar
bore, de la a cărei naștere s-a îm
plinit de curind un secol.

Fiica Iui Zamfir Arbore-Ralli, unul 
din militanții socialiști de frunte de 
la sfirșitul secolului trecut, Ecaterina 
Arbore a studiat medicina la Bucu
rești. consacrin- 
du-se apoi cu 
toată pasiunea a- 
cestei profesiuni, 
încă din timpul 
studenției, s-a a- 
lăturat mișcării 
socialiste : a des-, 
fășurat o susținu
tă activitate re
voluționară în ca
drul „Societății 
studenților în me
dicină", asociație 
studențească cc a avut o însemnată 
contribuție la răspindirea marxismului 
in țara noastră. După crearea, in 
primăvara anului 1893, a partidului 
politic al clasei noastre muncitoare, 
Ecaterina Arbore a luat parte la în
trunirile revoluționare care se orga
nizau la clubul muncitoresc din stra
da Amzel, la activitatea „Cercului de 
propagandă al studenților soclal-de- 
mocrați". Din 1902 o găsim activind 
in cercul „România muncitoare” din 
București. Era o bună oratoare, vor
bea cald, pe înțelesul tuturor, cu o 
mare putere de convingere. Paralel 
a desfășurat o vie activitate publicis
tică. In coloanele presei socialiste 
i-au apărut numeroase articole, in 
care erau înfățișate condițiile inuma
ne de viață la care regimul burghezo- 
moșieresc îi condamna pe muncitori. 
Situația acestora — conchidea ea 
intr-Un asemenea articol — se va 
schimba „numai atunci cind socia
lismul triumfător va schimba organl- 
zațiunea socială de astăzi”. A scris 
numeroase articole despre situația 
grea a femeii muncitoare, pronun- 
țindu-se pentru drepturi sociale și 
politice pentru femei. O lucrare de 
mai largi proporții a fost „Influența 
industriilor asupra sănătății lucrăto
rilor" (apărută in două ediții în 1907 
și 1920), în care autoarea făcea un 
aspru rechizitoriu la adresa condiții
lor de muncă specifice societății capi
taliste.

Ecaterina Arbore a fost prezentă 
activ la cele mai importante mo
mente ale istoriei mișcării muncite-

100 de ani 
de la nașterea 

Ecaterinei Arbore

reștl din țara noastră din primele 
decenii ale. «ecolului al XX-lea. In 
1910 a luat’ parte ca delegată din 
partea cercului „România munci
toare" din București la Congresul 
Partidului Social Democrat, iar din 
1912 piflă in 1918 a făcut parte din 
Comitetul Executiv al P.S.D.R.

Cind s-a declanșat prima confla
grație mondială, Ecaterina Arbore a 
militat pentru unirea proletariatului 
din toate țările Împotriva războiului 
imperialist. Articolul ei „Crezul nos
tru", publicat in „România munci
toare" din 30 august 1914, dovedea o 
adincă Înțelegere politică a cauzelor 
care au'dus la izbucnirea războiului, 
o viziune clară asupra evoluției eve

nimentelor. „Cre
dem intr-un sin
gur Ideal, cel so
cialist — scria ea 
— credem in rea
lizarea lui apro
piată prin pute
rea proletariatu
lui mondial**.

în iulie 1915 a 
participat la cea 
de-a doua Confe
rință socialistă 
interbalcanică or

ganizată la București. Despre activi
tatea ei a avut cunoștință și V. I. 
Lenin, care deținea, printre adresele 
pentru corespondență in România, și 
adresa ei.

Ecaterina Arbore s-a numărat prin
tre participanții activi la marile bă
tălii de clasă declanșate la sfhjtul 
războiului. în urma intensificării 
măsurilor represive luate de oficia
lități după marea demonstrație mun
citorească de la 13 decembrie 1918, 
ea a plecat in Uniunea Sovietică, 
continuind insă să aibă legături 
strînse cu mișcarea revoluționară 
din țară. In 1922, ca urmare a hotă- 
ririlor Congresului II al P.C.R., a 
fost aleasă în Comisia de propa
gandă pentru femei, „Cercul femei
lor comuniste”, cum 1 se mai spu
nea. In 1924 s-a reîntors în pa
trie. Sosirea ei a coincis insă cu 
momentul cînd clasele dominante 
trecuseră la aplicarea unor măsuri 
represive din ce în ce mal ascuțite 
împotriva mișcării muncitorești, a 
militanților săi, măsuri care au cul
minat cu scoaterea partidului comu
nist în afara legii. Autoritățile au 
hotărit expulzarea el din țară, ceea 
ce a provocat un larg ecou protes
tatar în rindurile opiniei publice 
românești.

Așa cum scrisese și în protestul 
împotriva expulzării, că atît timp cit 
mal trăiește dorește să muncească 
„...în folosul muncitorimii și țără
nimii din România", Ecaterina Ar
bore a continuat să scrie și să des
fășoare o rodnică activitate publicis
tică, contribuind totodată Ia tradu
cerea în limba română a unor lu
crări marxist-leniniste difuzate ile
gal în România. A lucrat în cali
tate de cadru didactic la Universi
tatea comunistă din Moscova, parti- 
cipînd și la elaborarea unor lucrări 
cu privire la istoria mișcării munci
torești din România. A luat parte la 
eong^sUT-âl V-Jea âi -P.C.R. ca de
legată ed;* drept consultativ/

■ A murit, in. decembrie 1937. Viața 
șl activitatea Ecaterinei Arbore, con
sacrate triumfului cauzei socialismu
lui. o așază la loc de scârnă în ga
leria militanților mișcării noastre 
muncitorești.

Ellsabeta IONITA.

Emlllan ROUĂ

PENTRU

treabă ? răspun-

LA SUCEAVA
adinei si sin-

petrecut <im- 
Firesc, pentru

bibliotecii. Intr-o 
— pe care zic ei 
vor uita — le-a 
pot să înceapă

Florin 
CIOBANESCU 
Gheorqhe 
PARASCAN

Dacă treci pe lingă blocul 
turn, dincolo de parcul 
străjuit de statuia lui Ste
fan — domnul cel mare al 

V

INVITAȚIE LA CABANA
„BRUSTURET

La numai 4 km de Peștera Dim
bovicioarei, intr-o poiană de la, 
poalele masivului Piatra Craiului. , 
se află una dintre cele mal fru
moase și atractive 
ale cooperației de 
bana „Brusturet”.

Priveliștea plină 
splendidul fenomen 
Cheile Brusturelului. poarta de 
cm spre masivul Piatra Craiului, 
invită la excursii prin Împrejurimi. 
De asemenea. Peștera și Cheile

unități turistice 
consum —

de farmec, 
carstic

Ultima știre 
apartamentul 9032
Ora 14. Sediul comitetu

lui de partid al fabricii de 
tricotaje „Zimbrul”. După 
cîteva minute începe mica 
festivitate. Primarul muni
cipiului, tovarășul Ion Si- 
miniceanu, inminează celor 
zece salariați desemnați de 
comitetul oamenilor muncii 
cheile apartamentelor în 
care vor locui de aici îna
inte. Blocul e la doi pași de 
fabrică. Cei zece știau că se 
vor muta în el de. cind i 
s-a turnat temelia, nu se 
așteptau insă atit de cu- 
rind. De aceea le pare rău 
câ nu sint prezențl la mica 
festivitate și constructorii. 
Președinta comitetului 
sindicatului le Oferă Cile un 
buchet de fiori. Cu glasul 
tremurător d» emoție, fie
care din viitorii locatari 
mulțumește stalului, condu
cerii întreprinderii, colegi
lor. Sint mulțumiri rostite 
in cuvinte puține, cu vorbe 
simple, dar ' *' 
cere.

Totul s-a 
piu, firesc. _____ _ ,_____
câ in Suceava pe«te 70 la 
sută din locuitorii orașului 
s-au mutat In ultimii ani In 
casă nouă.

...Dumitru Clrțu primise 
cheia apartamentului 9 032. 
Era primul electrician an
gajat in fabrică in anul 
1963. Lucrare înainte in ca
litate de constructor. Cit a 
fost burlac a stat Împreună 
cu alți colegi lntr-un apar
tament nou, cu patru ca
mere. Acum e însurat. So
ția lui. Maria, e trleotoare. 
Lucrează tot la ..Zimbrul". 
De trei Iun! este tată. Pe 
fetița lor o cheamă LilLa- 
na-Luminlța. dar ii -«pun 
Lill.

N-a apucat să ne poves
tească mal mult. Se grăbea 
•â intre în schimb.

La biblioteca 
municipală

ca-

cu 
din 
ac-

Dimbovicioarei constituie alte două 
puncte de mare atracție. Cabana 
..Brusturet" s-a extins în acest an 
cu încă o construcție modernă, o- 
ferind oaspeților cazare și in sezo
nul rece.

Interioarele, mobilate cu gust, e- 
lementele decorative, trofeele su- 
gerind specificul vinătoresc creează 
o ambianță plăcută. De asemenea, 
cooperația de consum pune la dis
poziția oaspeților cabanei „Brustu
ret" preparate culinare specifice 
meleagurilor muscelene.

PIESE DE SCHIMB

Moldovei — pe o străduță 
liniștită și romantică, poate 
singura păstrată în acea 
parte a Sucevei să fie măr
turie despre un trecut nu 
prea îndepărtat, afli o clă
dire impunătoare, binecu
noscută tuturor : biblioteca 
municipală. Am spus bine
cunoscută pentru câ pe 
cine am întrebat a știut să 
mă îndrume „la dinsa", 
pentru că fiecare al șapte
lea locuitor al municipiului 
este un cititor „cu fișă", 
pentru că numai anul a- 
cesta au fost înregistrați a- 
colo 162 152 cititori de cărți 
și 23 093 cititori de publica-

cit negru sub unghie. E a- 
devărat, aflaseră ei o ca
meră mare, frumoasă, lu
minoasă. Exact ce le tre
buia. Dar acolo era chiar 
biroul directorului.

Aproape că lăsaseră totul 
baltă, cind soluția a venit 
de unde se așteptau mai 
puțin. De la cine ? Chiar 
de la nenea Nicu Chircă, 
directorul ........................
dimineață 
că nu o 
spus că 
treaba.

— Care _______ __ r__
seră ei mirați.

— Păi acea pe care ați

• zgomotoasă, după panglicile 
tăiate și felicitările culant 
împărțite în stingă și in 
dreapta, totul o să fie lăsat 
baltă ? Nimeni. Intr-ade
văr, nimănui nu i-ar fi tre
cut prin minte că lipsea 
mașina de gătit. Lipsea a- 
tunci, lipsește și acum, după 
un an de zile. Și pentru ca, 
oricum, să nu poală da in 
folosință cantina — dacă 
doamne ferește se găsește 
cineva să le facă rost de o 
mașină de gătit — mai ma
rii întreprinderii de indus
trializare a cărnii și-au mai 
adus aminte că lipsește și o 
instalație automată de spă-

toată munca oamenilor de-o 
vară. Gogoșarii, roșiile și 
barabulele erau cit varza, 
varza era cit roata carului, 
merele și strugurii, perele 
erau ca din poveste, vine
tele, ceapa și usturoiul 
plesneau de sănătate, fe
lina, hreanul și conopida 
ardeau de nerăbdare să-și 
înfrățească aroma cu renu- 
miții castraveciori de Ră
dăuți. buburoși și tari ca 
piatra... Dar ce folos ? Ce 
folos : dacă magazinele de 
legume și fructe nu-și res
pectau programul ; dacă 
gestionara de la magazinul 
de sub sediul I.L.F.-ului își

măriei. Măcar acum în cea
sul al doisprezecelea să 
n-apuce buruiana să se. 
coacă, să facă și semințe.

Cîteva întrebări 
ți... „răspunsuri

I
II
I
I
I
I
I

mina, oglindă far cu geam, spi- 
țe, pinion pornire, furcă schim^' V 
bător, roată lanț spate fără rul- ’ 1 
ment, tobă eșapament, piston cu ’

!

*

MOTOCICLETE
Printr-o simplă carte poștală 

adresată UNIVERSALCOOP — 
serviciul „Comerțul prin cores
pondență" (cu sediul in Bucu
rești, str. Vulturi nr. 31, sector 
4), posesorii de motociclete IJ 
Jupiter 2 K își pot procura, di
rect la domiciliu, o serie de pie
se de schimb, printre care : 
contact stop, chiulasă motor, 
cablu accelerație, cablu frină

doi segmenți și altele.
Trimițînd o comandă pe adre

sa întreprinderii, piesele solici
tate se livrează in cel mai scurt 
timp la domiciliu. Plata se face 
la primirea coletului poștal. La 
cerere, întreprinderea trimite o 
listă și cu alte piese de schimb 
existente în depozitele sale.

ții periodice, pentru că zil
nic biblioteca este frecven
tată de peste 250 de suce
veni, pentru că...

Argumente ar mai fi, dar 
ne oprim aici. Nu despre 
ce a făcut cunoscut acest 
prestigios așezămint cultu
ral vrem să vă povestim. 
Nici despre Istoria lui se- 
micentenară. despre cel mai 
harnic cititor și nici des
pre prima carte achizi
ționată sau despre cea din 
urmă abia așezată in raft. 
Vă vom mărturisi in schimb 
tot ce am aflat despre o 
minunată „conspirație a 
cravatelor roșii" de la școa
la de muzică șl arte plas
tice. Aveau să zugrăvească 
pe toți pereții feți-frumoși. 
Ilene cosinzene, cei șapte 
pitici. Unul mai căpos ți
nea morțiș că vrea și un 
cosmonaut. Se aprobase 
dupâ lungi discuții. Televi
zorul, picupul si magne
tofonul erau ca și procura
te. Studiaseră totul cu aten
ție, in taină, pină In cele 
mai mici amănunte. Era o 
idee frumoasă. Părea insă 
irealizabilă. Fiecare încă
pere. fiecare colțișor, fie
care metru pătrat al clădi
rii avea de cind lumea par
că un rost al Iul. bine chib
zuit. Nu mal era loc nici

pus-o la cale. Cenaclul lite
rar pentru copii.

Se temeau că îl încearcă. 
Nu știau cine l-a trădat. 
Dar după ce i-a luat de 
mină, i-a condus in biroul 
lui și au văzut că era 
gol-goluț, gata pregătit să 
devină „șantier”, au înțeles 
totul.

Profesoara lor, Veronica 
Grădinar, omul în care a- 
vuiexeti cea mai mare în
credere, li trădase. îi tră
dase, dar cu prețul victo
riei. Culmea e că „trăda
rea" era mai veche dccit 
ideea lor. Dar asta n-au a- 
flat-o „cravatele roșii".

Păcat de bani, 
păcat de panglici.

Da. da. Păcat de banii 
investiți, păcat de munca 
șl eforturile constructorilor 
de la Șantierul 6 al Trus
tului de construcții Indus
triale Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care au făcut tot ce-uu 
putut să termine cantina 
pină in octombrie 12. Des
pre ce cantină e vorba ? 
Despre cantina Fabricii de 
conserve din Schela. Cine 
și-ar fi Închipuit atunci că 
imediat după ..inaugurarea"

lat vase și alta la fel de 
automată de curățat car
tofi (? !). Nici în ruptul ca
pului n-ar putea admite că 
în cantina lor vasele s-ar 
putea spăla sau cartofii 
s-ar putea curăța altfel de- 
cit automat. Deci, trăiască 
„automatele”, că numai da
torită lor (citiți, lipsei lor) 
cantina este astăzi cind 
magazie, cind sală de șe
dințe.

Față de salarlații fabricii, 
care spun că e vorba de in
diferență crasă, conducerea 
întreprinderii și-a pregătit 
o altă soluție, „salvatoare**. 
Va preda cantina T.A.P.L.- 
ului. La fel ca in povestea 
cu castanele din foc.

...Adevărata soluție e6te 
insă cu totul alta. Dar cine 
să o găsească ?

Buruiana rea 
din piața bună

Rar ne-a fost dat să ve
dem o piață atlt de 
încărcată, de îmbelșuga
tă ca aceea din Su
ceava. Parcă toate roa
dele toamnei se adunaseră 
pe rafturi și tejghele, ca la 
paradă, să cinstească cu a- 
rome, prospețime și culoare

căuta pisoiul pierdut în de
pozit, in timp ce oamenii 
așteptau răbdători la coadă 
să-i întrebe și pe ei cineva 
ce vor ; dacă aproviziona
rea începea de la ora nouă, 
cind între unsprezece șl 
unu este pauză ; dacă vin- 
zătorii de la magazinul 
AGROCOOP-ulul trebuiau 
să facă de două ori pe zi — 
cînd vinzarea e mai bună 
și coada mai mare — dru
mul dus-intors pină la se
diu, să-i predea casierului 
banii încasați pe păsări ; 
dacă intendentul pieței nu 
era în piață, ci aiurea, 
dacă contabilul-șef al 
AGROCOOP-ului își bea 
cafeaua la ora nouă și ju
mătate în cofetăria din blo-- 
cui turn, liniștit că și-a fă
cut planul ; dacă...

Există deci un „dacă” 
sortit să facă mai mult rău 
decit o vară secetoasă sau 
o toamnă rece, prea tim
purie, să veștejească toată 
bogăția de roade mai abi
tir ca bruma și să macine 
nervii și răbdarea suceve
nilor.

Cine știe cumva care este 
erbicidul cel mai eficace 
pentru a stîrpl buruiana 
rea a indiferenței, dată-n 
plrg In piața Sucevei, este 
rugat să-l comunice și pri-

— Ce program este astăzi 
la casa de cultură ?

— Un simpozion 
tema...

— Dar mîine ?
— Un simpozion...
— Dar poimîine ?
— Simpozionul cu tema...
...Și ne mai miram că 

trei zile n-am văzut picior 
de sucevean trecind pra
gul acestui lăcaș. Ba, să 
nu mințim, Intr-o vineri a 
venit lume multă. Era un 
instructaj cu activul sindi
catelor. Am auzit un zvon 
că undeva s-ar fi inventat 
discotecile, sălile de șah, că 
clriecluburile fac filme și 
lumea le vede, că... In fine, 
o sumedenie de lucruri a- 
tractive și educative. In 
orice caz, zvonul nu plecase 
de la Casa de cultură 
Suceava.

★
— Autobuzele 1, 2, 3, 

(și uite așa pină la 22) 
mai trec prin centrul ora
șului ?

— Ba da. Dar de ce în
trebați ?

— Păi văd că nu mai vin 
de o jumătate de oră. N-au 
și ele un grafic ?

— Ba da. Dar vin loate 
o dată. Merg in turmă sâ 
nu se rătăcească.

★
— Este adevărat că la ho

telul Suceava nu se poate 
dormi din cauza nunților și 
banchetelor?

— Nici vorbă. în primul 
rînd, nunțile nu se fac de
cit sîmbăta, cel mult du
minică, iar banchete doar 
de două ori pe săptămlna 
și, chiar așa fiind, petrece
rea nu durează mai mult 
de 8 dimineața. După aia — 
să tot dormi.

La 4 noiembrie 1973

0 nouă tragere

PRONOEXPRES
Administrația de Stat 

Pronosport organizează, la 4 no
iembrie 1973, o nouă tragere 
excepțională „Pronoexpres" la 
care se vor acorda numeroase 
Și importante premii în bani, 
autoturisme și excursii peste 
hotare. ■ Astfel se vor acorda 
autoturisme „Dacia-1300" și 
„Skodă S-100", premii în bani 
de valoare fixă și variabilă, 
precum și excursii în Uniunea 
Sovietică pe ruta Moscova — 
Leningrad (cu avionul, durata 
circa 5 zile) și excursii la Paris 
(cu avionul, durata circa 8 zile).

k® aceast^ tragere excepțio
nală Pronoexpres se vor efectua 
5 extrageri de cite 8 numere 
din 45. Așadar, se vor extrage 
40 de numere ciștigătoare.

Participarea la tragerea ex
cepțională „Pronoexpres” din 
4 noiembrie 1973 se face cu bi
lete de cite 3 lei, 6 lei și 15 lei, 
ultima vprianti avînd drept de 
participare la toate extragerile.

Depunerea biletelor ciștigătoa- 
re se va face pină joi, 8 noiem-
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la întilnirea cu activul organizației județene Cluj a P.C.R.

(Urinare din pag- l) 

unele rezultate, dar nu pe măsura 
posibilităților Clujului, care dis
pune de un vechi institut de în- 
vățămint, de forțe de cercetare, 
|i care pot da o contribuție spo
rită la dezvoltarea generală a a- 
griculturii. Problemele agricultu
ra trebuie sâ preocupe mai series 
organizația de partid, comitetul 
județean. Am mai atras atenția și 
în anii trecuți. de cîtevg ori, asu
pra acestui lucru. Trebuie sa «pun 
că comitetul județean Cluj nu a 
condu» în mod corespunzător a- 
gricultura. Aceasta este aprecierea 
dată de Secretariatul Comitetului 
nostru Central. Sper câ lucrurile 
vor fi înțelese cum trebuie, câ vor 
fi luate măsurile corespunzătoare 
pentru lichidarea rapidă a neajun
surilor și asigurarea creșterii pro
ducției agricole, atît vegetale, cît 
•i animale. în acest scop, comite
tul județean de partid trebuie să 
elaboreze, împreună cu institutele 
de învâțămînt și de cercetare, un 
Digram concret de activitate și, 
unU^ țărănimea, pe toți lucrătorii 
din agricultură, sâ asigure ca în 
următorii doi-tivi ani sâ aibă loc 
o schimbare radicală în situația a- 
gnculturii județului.

Mai sînt încă lucruri de făcut și 
în domeniul învățămîntului. Desi
gur. pe ansamblu, ne putem de
clara mulțumiți de modul cum se 
desfășoară activitatea în învațâ- 
mînt și în cercetare. Dar, deși 
avem în Cluj o politehnică, un in
stitut de învâțămînt agricol și 
cîteva institute de cercetări știin
țifice. continuă sâ persiste neajun
suri atît în industrie, cît și în a- 
gricultură. Aceasta înseamnă că 
există deficiențe în legarea învă- 
țâmîntului și a cercetării științi
fice de practică, de producție, pre
cum și în modul în care sînt cres
cute cadrele chemate sâ conducă 
activitatea economică și socială.

Pregătirea cadrelor cere măsuri 
pentru însușirea de către studenți, 
în timpul anilor de studii, a pro
blemelor concrete ale muncii din 
industrie, din agricultură, din ce
lelalte sectoare de activitate. Avem 
nevoie de oameni cu un larg ori
zont de cunoștințe științifice ge
nerale. dar, totodată, capabili să 
aplice aceste cunoștințe în practi
că in unitățile de producție, în 
toate domeniile de activitate. (Vil 
aplauze). Aceasta cere pregătire® 
corespunzătoare a cadrelor în în- 
vățâmintul superior, în învâțămin- 
țul nostru de toate gradele.

Ritmul rapid de dezvoltare a 
societății noastre cere o mai mare 
preocupare pentru pregătirea 
muncitorilor calificați. în întreaga 
țară, anual, peste 200 de mii de 
oameni ai muncii intră in produc
ție. Trebuie asigurat ca toți aceș
tia să dobîndească cunoștințele 
necesare pentru a putea mînui 
tehnica modernă cu care sînt do
tate industria și agricultura. Con
sider că se impune înfăptuirea cu 
mai multă consecvență a hotărîri- 
lor Comitetului Central, -a legilor 
țârii, cu privire la pregătirea 
cadrelor, la reprofilarea sau reci
clarea lor, la împrospătarea conti
nuă a cunoștințelor oamenilor 
muncii din toate domeniile de ac
tivitate. Progresul societății noas- 
tre, înfăptuirea programului de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate sînt condiționa
te de cadre, de oameni ! Omul este 
forța principală a tot ceea ce în
făptuim — și, de aceea. în primul 
rind trebuie să ne îngrijim de pre
gătirea sa, de formarea cadrelor 

j>entru toate domeniile de activi
tate. Dacă vom rezolva în mod co
respunzător această problemă, vom 
avea siguranța că tot ceea ce me 
propunem vom înfăptui în bune 
condiții ! (Aplauze puternice). Cu
nosc Clujul, știu că dispune de 
forței® necesare pentru a rezolva 
cu succes sarcinile Ce îi stau în 
față. Sînt convins că veți lua toate 
măsurile corespunzătoare pentru a 
vă îndeplini înaltele îndatoriri ce 
vă revin în această direcție.

Cunoașteți preocupările partidu
lui și guvernului pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al 'maselor popu
lare. Se poate spune câ' și în a- 
ceastă privință sarcinile trasate de 
Congresul al X-lea ae .înfăptuiesc 

și se depășesc. Avem toate condi
țiile ca. înfăptuind cincinalul mai 
devreme, să asigurăm și o creștere 
mai mare a salariului real, o ridi
care mai accentuată a nivelului de 
trai al maselor largi populare. Fa
cem eforturi serioase în direcția 
construcției de locuințe, de spitale, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de asistență socială, pentru dezvol
tarea spațiilor de îtivățimint și 
cultură, a spațiilor comerciale. Sîn- 
tem hotâriti să facem totul ca pro
gramul stabilit de Congresul al 
X-lea. sarcinile trasate de Confe
rința Națională în această direcție 
să fie înfăptuite în bune condiții 1

Sînt anumite rămîneri în urmă, 
mai cu seamă în domeniul con
strucției unor așezăminte social- 
cb’turaie ; este necesar să fie luate 
măsurile te se impun pentru rea
lizarea în întregime a programului 
stabilit de partid. Nu trebuie uitat 
nici un moment că comitetul ju
dețean, activul de partid, organiza
țiile de partid, consiliile populare 
au sarcina să se- preocupe perma
nent d» condițiile de muncă și de 
viața ale tuturor oamenilor mun
cii. Aceasta este una din sarcinile 
centrale ale activității de partid, 
una din preocupările esențiale ale 
partidului și statului. însăși esența 
socialismului constă în a asigura 
poporului condiții tot mai civilizate 
de viață materială și spirituală. în 
a face ca omul societății socialis
te să poată duce o viață superi
oara din t-oate punctele de vedere. 
(Aplauze, «e scandează: „Cesușescu 
— P.C.R.1).

Dragi tovarăși,

Una din preocupările noastre
permanente este perfecționarea 
conducerii activității economico-
sociale, creșterea rolului conducă
tor al partidului în toate dome
niile de activitate. Am lpat multe 
măsuri în această direcție. Am 
creat multe organisme colective. în- 
cepînd din întreprinderi și institu
ții pînă sus la guvern, la Marea 
Adunare Națională, la Comitetul 
Central al partidului. Avem, aș pu
tea spune, un sistem destul de larg 
de organisme prin care oamenii 
muncii pot participa la dezbate
rea celor mai importante proble
me ale societății noastre, la adop
tarea • măsurilor și la înfăptuirea 
politicii generale a partidului și 
statului. Este necesar să facem ca 
toate aceste organisme sâ fie cît 
mai viabile, cît mai active, astfel . 
ca, intr-adevăr, rriaseli largi pepu- 1 
lare să poată participa nemijlo
cit la conducerea întregii activi
tăți economico-sociale. înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea, de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. este condiționată și impu
ne. totodată, participarea largă a 
întregului popor la conducerea ță
rii. Socialismul nu poate fi con
struit deat cu participarea unani
mă a poporului! Nu se poate reali
za în bune condiții tot ceea ce ne 
propunem fără a asigura ca orga
nismele de conducere .colectivă să 
fie cu adevărat viabile, ca masele 
populare să-și poată spune cuvân
tul în toate domeniile de activi
tate ! Aceasta este pînă- la urmă 
esența democrației socialiste — o 
condiție de bază a făuririi socie
tății socialiste multilateral- dezvol
tate, a înaintării ferme spre co
munism. (Aplauze puternice).

Deoarece în orașul și județul 
dumneavoastră locuiesc oameni ai 
muncii români, maghiari și de alte 
naționalități, aș dori să mă refer 
în cîteva cuvinte la problema na
țională, despre care, de altfel, am 
mai vorbit de cîteva ori aici, la 
Cluj. Ceea ce am spus pînă acum 
se refera la toți oamenii muncii, 
la întregul nostru popor. înde
plinirea sarcinilor în industrie, în 
agricultură, in - știință șî învăță- 
mî.nt trebuie să preocupe deopo
trivă pe oamenii muncii româhi, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități. Tort ceea ce ae înfăp
tuiește în țara noastră, întreaga 
dezvoltare • economico-socială a 
României asigură condiții de mun
că, de trai, de învâțămînt egale 
pentru toți cetățenii, indiferent de 
naționali tute. (Aplauze puternice). 
Dacă succesele obținute sînt re

zultatul activității tuturor oame
nilor muncii, neajunsurile din in
dustrie, din agricultură, din învă- 
țămint și știință se datoresc, la 
rîndul lor, tuturor celor ce mun
cesc, fără deosebire de naționali
tate. Iată de ce problema națio
nală se pune în primul rind în 
sensul unirii eforturilor oamenilor 
muncii, indiferent de naționalitate, 
pentru îndeplinirea cu succes a 
programului stabilit de Congresul 
al X-lea, de Conferința Națională, 
pentru ca, în cazul dumneavoas
tră, județul Cluj să aducă o con
tribuție tot mai mare la dezvol
tarea întregii societăți. (Aplauze 
puternice).

Va trebui să asigurăm în conti
nuare condiții de învâțămînt în 
limba maternă, activități culturale 
corespunzătoare. Dar trebuie să 
avem in vedere că toate cadrele 
pe care le pregătim trebuie să lu
creze cît niai bine în fabrică, în 
agricultură, acolo unde o cer in
teresele generale ale societății. 
Pînă la urmă, hotărîtor în produc
ție este de a stăpîni tehnica cea 
mai avansată, de a ști să mînu- 
iești cu cel mai înalt randament 
utilajele moderne de care dispu
nem. Tehnica nu întreabă pe ni
meni ce limbă vorbește, ci cît ești 
de bine pregătit, cît ești de com
petent ca muncitor, ca Inginer, sau 
ca cercetător științific. Indiferent 
de limba în care învață, fiecare 
tînăr, fiecare cetățean al patriei 
noastre trebuie să se străduiască 
să-și însușească o pregătire cît 
mai înaltă, să contribuie cît mai 
eficient la creșterea avuției socia
listei la progresul și bunăstarea 
patriei. Asigurînd în continuare 
condiții de învâțămînt în limba 
maternă, trebuie să acordăm aten
ția principală conținutului învăță
mîntului, ridicării nivelului știin
țific al acestuia, pregătirii temei
nice a constructorilor noii orîn- 
duiri din patria noastră, indiferent 
de naționalitate. Numai pe aceas
tă bază, și în strînsă unitate sub 
conducerea partidului, vom reuși 
să înfăptuim programul de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, să asigurăm victoria co
munismului în România ! (Aplau
ze puternice, prelungite). Creînd 
cele mai bune condiții pen
tru ca oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, să poată 
aduce o contribuție tot mai mare 
la opera măreață pe care o în
făptuim, ne vom îndeplini cu a- 
devărat îndatorirea îață.4e partid, 
față de cauza socialismului. (A- 
plauze puternice, îndelungate).

în felul acesta, vom asigura 
mersul tot mai ferm înainte al 
României pe calea dezvoltării e- 
conomico-sociale, a lichidării rapi
de a decalajului care ne desparte 
de țările dezvoltate din punct 
de vedere economic, vom face ca 
poporul nostru să se bucure de 
condiții de viață tot mai civilizate. 
Aceasta este problema centrală 
care trebuie să preocupe perma
nent organizația județeană, activul 
de partid, pe toți oamenii muncii. 
(Aplauze puternice).

Dragi tovarăși.

Este- necesar să se acorde mai 
multă atenție întăririi disciplinei 
în toate sectoarele de activitate, 
creșterii răspunderii în muncă — 
de la ultima întreprindere sau uni
tate economico-soclală, pînă la 
comitetul județean și, mergînd 
mai departe, pînă la guvern, pînă 
la Comitetul Central al partidu
lui. Trebuie să asigurăm o funcțio
nare tot mai bună a întregului 
nostru angrenaj social, a întregu
lui complex de organisme. Fie
care; la locul său de muncă, tre
buie să-și îndeplinească la un 
nivel superior sarcinile și răspun
derile încredințate. Aceasta este 
o condiție hotărîtoare pentru rea
lizarea programului de înflorire 
multilaterală a patriei noastre !

Este necesar să crească rolul or
ganizațiilor de partid din între
prinderi Ele trebuie să acorde 
mai multă atenție problemelor e- 
conomice și tehnice, problemelor 
de muncă și de viață ale oameni
lor, activității cultural-educative. 
Numai astfel organizațiile de 
partid își pot îndeplini în mod co

respunzător rolul și atribuțiile ce 
le revin.

Am mai spus, nu o dată, că ri
dicarea rolului conducător al 
partidului nu este o chestiune 
abstractă, ci o sarcină concretă 
care presupune ca fiecare comu
nist, fiecare organizație de partid 
să-și realizeze în practică rolul 
de a uni eforturile tuturor oameni
lor muncii într-o direcție unică. 
Numai în aceste condiții partidul 
nostru, organizațiile sale își pot 
îndeplini cu succes rolul de forță 
politică conducătoare în societate.

Sînt. bune rezultatele pe care 
le-am obținut, dar mai avem încă 
multe de făcut în această direc
ție. Doresc să subliniez că organi
zațiile de partid trebuie sâ se o- 
cupe mai mult de problemele care 
privesc viața oamenilor muncii. 
E bine câ punem în centrul aten
ției producția — dar producția 
este realizată de oameni, și de a- 
ceea trebuie să ne ocupăm întîi 
de oameni, de satisfacerea nevoi
lor lor, de formarea și educarea 
lor. Numai astfel vom soluționa în 
mod corespunzător problemele 
construcției socialiste 1 Sper că 
tovarășii vor înțelege că ridic a- 
ceastă problemă din dorința de a 
se lua măsurile corespunzătoare 
în vederea creșterii rolului activi
tății tuturor organizațiilor de 
partid.

Așa cum am menționat, avem 
multe motive să fim mulțumiți, 
sâ fim mîndri de ceea ce am reali
zat. Comuniștii nu trebuie să alu
nece însă pe panta automulțumi- 
rii, să uite de ceea ce mai au de 
făcut. De aceea, atrag atenția acti
vului de partid să analizeze în- 
tr-un spirit mai critic, și totodată 
mai autocritic, problemele activi
tății economico-soc ia le ce se des
fășoară în județul Cluj. Satisfacția 
și mîndria pentru ceea ce am în
făptuit ne obligă la autoexigență, 
nu la automulțumire 1 Trebuie 
sporite exigența, spiritul critic și 
autocritic, combativitatea în toate 
domeniile de activitate ! Dacă se 
vor trage concluziile corespunză
toare, dacă vor fi luate măsuri 
pentru perfecționarea muncii în 
toate domeniile — și eu sper că 
vor fi luate asemenea măsuri — 
putem fi siguri că organizația de 
partid din Cluj, activul comitetu
lui județean vor înregistra în pe
rioada următoare succese mult 
mai mari decît pînă acum.

Este necesar să asigurățp o mai 
'bună organizare. înce-
. pîHa cu pbl^ifpax^'ySrivru iFJh- 
faptuibea. întocmai a ‘ftotâririlor' de 
partid,și de stat și a legilor țării. 
Este foarte important, dar nu este 
suficient, să avem hotărîri și legi 
bune ; hotărîtoare este activitatea 
pentru înfăptuirea lor ! Numai tra
duse în viață aceste hotărîri și 
legi își spun cuvîntul.

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție repartizării corespunză
toare a cadrelor, a oamenilor, în 
sectoarele hotărîtoare de activi
tate. Este necesar să nu fie lăsat 
în urmă nici un domeniu de ac
tivitate, pentru a asigura un mers 
uniform înainte al întregii socie
tăți. Se impune, de asemenea, in
tensificarea controlului îndeplini
rii hotăririlor. Printre altele, în 
munca organizației de partid din 
Cluj au existat, după părerea 
mea, o serie de lipsuri în ce pri
vește organizarea controlului. Au 
existat neajunsuri și în ceea 
ce privește ajutorul practic a- 
cordat în soluționarea ’ diferite
lor probleme, măsurile '• concrete 
pentru învingerea diferitelor greu
tăți.

Dezvoltarea continuă a societă
ții noastre impune perfecționarea 
continuă a activității organelor și 
organizațiilor de partid, organelor 
de stat, consiliilor populare, con
ducerilor întreprinderilor, consi
liilor și comitetelor oamenilor 
muncii, consiliilor de conducere ale 
cooperativelor agricole de produc
ție, a tuturor organismelor de con
ducere colectivă. Buna funcțio
nare. ridicarea nivelului activită
ții acestor organisme constituie o 
problemă esențială de care depin
de înfăptuirea cu succes a sarci
nilor trasate de Comitetul Central 
al partidului.

Se impune, de asemenea, să a- 
cordăm mai multă atenție activi

tății educative. începînd cu ridi
carea nivelului politico-ideologic 
al membrilor de partid. Proble
mele tot mai complexe ale dezvol
tării societății noastre cer cunoș
tințe vaste atît în domeniul ideo
logic-politic, în vederea orientării 
juste în toate împrejurările a ac
tivității sociale, cit și în domeniul 
cunoștințelor profesionale și de 
cultură generală. Clujul dispune 
de forțe deosebite în această pri
vință ; ele trebuie folosite mai 
bine, pentru intensificarea activi
tății de ridicare a nivelului politic 
și ideologic și de lărgire generală 
a orizontului de cunoștințe al oa
menilor muncii.

De asemenea, este necesar ca 
activitatea de formare a conștiin
ței socialiste a maselor populare, 
a tineretului în special, să fie ri
dicată la nivelul cerințelor etapei 
pe care o străbatem. în mai mare 
măsură trebuie să punem accentul 
pe combaterea diferitelor manifes
tări care exprimă vechiul în con
știința oamenilor, inclusiv a unor 
manifestări de naționalism — și 
de un fel și de altul, și dintr-o 
parte și din alta. Oamenii muncii 
trebuie educați în spiritul patrio
tismului socialist, al hotărîrii de a 
înfăptui politica Partidului Comu
nist Român de dezvoltare a Româ
niei socialiste, de a pune totul în 
Slujba ridicării patriei socialiste 
la un grad cît mai înalt de civili
zație materială șl spirituală. Tot
odată, trebuie să educăm masele 
largi populare, tineretul în spiri
tul internaționalismului proletar, 
al solidarității cu popoarele care 
construiesc socialismul, cu po
poarele care acționează pentru 
dezvoltarea economico-soclală in
dependentă. cu toate forțele pro
gresiste antiimperialiste, care se 
ridică pentru dreptate socială și 
națională, pentru libertate și inde
pendență, pentru pace și colabo
rare internațională. (Aplauze pu
ternice).

M-am referit la cîteva probleme 
care consider că trebuie să stea în 
centrul preocupărilor viitoare ale 
organizației de partid din județul 
Cluj. Cunosc bine organizația ju
dețeană de partid Cluj, care nu
mără peste 80 000 de membri și 
care reprezintă o forță de nădej
de a partidului nostru. Cunosc 
bine activul de partid din acest 
județ. Uitîndu-mă în sală îmi dau 
seama de ce uriașă capacitate or- 
gaiiizatorică și politică dispune jco-- 
miletul județean Cluj ; dar aici.-n;i 
este decît o parte a activului de 
partid, ce cuprinde și activul co
mitetelor orășenești, din întreprin
deri. comunale, numărînd mii și 
mii de cadre minunate, care în
făptuiesc neabătut politica parti
dului, sarcinile trasate de Comi
tetul Central. Știu că în jurul aces
tui activ se află, de asemenea, alți 
comuniști și nemembri de partid 
care acționează în mod hetărit 
pentru înfăptuirea politicii parti
dului. De aceea, apreciez că or
ganizația de partid a județului 
Cluj, activul ei de partid consti
tuie o forță uriașă, în stare să în
deplinească cu succes marile sar
cini ce îi stau în față. (Aplauze 
puternice).

Consider că comitetul județean 
de partid — care a primit încre
derea comuniștilor prin votul ce i 
s-a acordat și încrederea Comite
tului Central, care a confirmat re
zultatul alegerilor — dispune de 
forțele necesare pentru a asigura 
înfăptuirea in bune condiții a în
datoririlor ce îi revin. De la ale
geri, în componența ■ comitetului 
județean s-au produs unele modi
ficări, pe care Comitetul Central 
le-a considerat necesare. Apreciez 
câ, în actuala formație. Comitetul 
județean de partid Cluj poate în
deplini, împreună cu întregul ac
tiv de partid, obiectivele de mare 
răspundere ce îi revin în condu
cerea vieții economico-sociale a 
județului Cluj. (Aplauze puter
nice).

Iată problemele la care am dorit 
să mă refer cu privire la activi
tatea organizației de partid, a ac
tivului, a comitetului județean — 
și care privesc în egală măsură 
pe toți oamenii muncii din jude
țul Cluj..

Doresc să exprim convingerea 
mea, a Comitetului Central al 

partidului că veți trage toate con
cluziile necesare, atît din succese 
cît și din neajunsuri, că veți ac
ționa cu fermitate pentru ridica
rea nivelului activității generale 
a organizației de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, sporind astfel 
contribuția Clujului la mersul 
înainte al societății noastre, la 
înfăptuirea cincinalului înainte ‘de 
termen, la ridicarea pe culmi tot 
mai înalte a României socialiste I 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R.1').

Dragi tovarăși,

Deoarece vă sînt bine cunoscute 
preocupările internaționale‘ ale 
partidului și statului nostru, nu mă 
voi referi decît pe scurt la unele 
probleme externe actuale.

Pornim, în m6d constant, de la 
faptul că între sarcinile construc
ției socialiste In țara noastră și 
sarcinile internaționale există o 
siringă unitate dialectică. Preocu- 
pîndu-ne de asigurarea mersului 
înainte în construcția socialistă, noi 
aducem, totodată, prin rezultatele 
pe care le obținem, o contribuție 
importantă la cauza socialismului, 
a progresului, păcii și colaborării 
în întreaga lume.

In acest spirit, partidul, guver
nul țării noastre au desfășurat și 
desfășoară o intensă activitate in
ternațională, pornind de la hotâ- 
rîrea de a ne aduce contribuția 
activă la întărirea solidarității și 
unității țărilor socialiste, a țărilor 
care luptă pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială independentă, de a 
promova larg colaborarea cu toate 
țările lumii, inclusiv cu țări-le ca
pitaliste dezvoltate, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice, de a 
participa activ la diviziunea inter
națională a muncii Toate acestea 
constituie obiective centrale în ac
tivitatea partidului și statului nos
tru pe plan internațional.

Milităm permanent pentru pro
movarea în viața Internațională a 
deplinei egalități în drepturi între 
state, a respectării independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc. Ne pronunțăm 
cu toată fermitatea împotriva poli
ticii de forță, de amenințare cu 
forța, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta li
ber și de a-și făuri propria viață, 
corespunzător năzuințelor sale, fără 
nici un amestec din afară.

. După ctțrn cunoașteți, în ultimii 
aiii> smui obținut o serie de succe- - 
se în promovarea unui curs nou 
de destindere în viața internațio
nală. Au început lucrările Confe
rinței pentru securitate în Europa, 
Ia cane România a adus și aduce 
o contribuție activă. Sîntein hota- 
rîți să. facem totul șj în viitor pen
tru desfășurarea și încheierea cu 
suoces a acestei conferințe, pentru 
a se pune bazele unei colaborări 
noi, multilaterale, între națiunile 
europene, pentru asigurarea unei 
păci trainice pe continent — ceea 
ce va constitui un moment istoric 
în viața Europei, a întregii omeniri.

Sprijinim activ mișcările de eli
berare națională, ne aducem con
tribuția la lupta pentru lichidarea 
colonialismului și neocoloniălis- 
mu-lui, a oricăror forme de domi
nație și asuprire a altor popoare, 
pentru respectarea dreptului fie
cărei națiuni la dezvoltarea libe
ră, independentă. (Aplauze pu
ternice).

Ne-a produs o mare îngrijorare 
reluarea ostilităților militare din 
Orientul Mijlociu. în declarațiile 
date1 cu acest prilej am exprimat 
punctul de vedere al guvernului, 
al poporului român. Considerăm 
că hotărîrile pentru încetarea fo
cului reprezintă , un pas deosebit 
de important, dar că trebuie fă
cut totul pentru respectarea . aces
tor- hotărîri, pentru ca încetarea 
focului să nu fie doar vremelnică. 
De aceea, ne-am referit, în decla
rația guvernului român la necesi
tatea luării unor măsuri concrete 
pentru evitarea unor ciocniri. 
Considerăm că toate popoarele.— 
îndeosebi popoarele din- Europa 
— au datoria să acționeze pentru 
a contribui la soluționarea rit mai 
rapidă a conflictului din Orientul 
Mijlociu, pe calea înfăptuirii re
zoluției Consiliului de Securitate 
din 1967, la asigurarea unei păci 

trainice In această regiune. Avem 
în vedere că trebuie să fie retra
se trupele Israelului din teritoriile 
arabe ocupat» în urma războiului 
din 1967, că trebuie să se ajungă 
la înțelegeri care să asigure și să 
garanteze integritatea și suverani
tatea tuturor statelor din Orientul 
Mijlbciu, inclusiv a Israelului. De 
asemenea, considerăm că pentru 
a se obține o pace trainică în 
Orientul Mijlociu trebuie sâ se 
găsească soluții corespunzătoare 
pentru, ca populația palestipeanâ 
să-și poată făuri o viață liberă, 
independentă, corespunzător nă
zuințelor sale legitime. în ce ne 
privește, vom acționa cu toată 
hotârirea pentru a contribui la 
realizarea unei păci trainice în 
Orientul Mijlociu, coneiderînd că 
aceasta corespunde atît intereselor 
popoarelor din această zonă, cît 
și intereselor popoarelor vecine — 
deci și popoarelor din Europa — 
cauzei păcii și colaborării în în
treaga lume. (Aplauze puternice).

Desigur, sînt șl alte probleme 
importante care preocupă astăzi 
omenirea — cum .este problema 
dezarmării, generale și în primul 
rind a dezarmării nucleare. Este 
știut că în lume se cheltuiesc în 
scopul înarmărilor sume imense 
care apasă greu pe umerii tuturor 
popoarelor. Considerăm câ tre
buie făcute eforturi pentru a se 
ajunge la măsuri concrete în di
recția dezarmării, în primul rind a 
celei nucleare, că este necesar ca 
popoarele să participe mai activ la 
realizarea acestui obiectiv de im
portanță hotărîtoare pentru desti
nele omenirii.

Apreciem, de asemenea, că tre
buie făcut mai mult pentru creș
terea rolului Organizației Națiuni
lor Unite în soluționarea diferite
lor probleme internaționale.

Considerăm că toate țările lu
mii, fără deosebire de orînduire 
socială, sau de mărime, trebuie ' 
să-și aducă în mod egal contribu
ția la soluționarea problemelor in
ternaționale, că țările mici și mij
locii. trebuie să participe mai activ 
la rezolvarea marilor probleme 
care frămîntă omenirea. Numai așa 
va exista garanția că se vor găsi 
căile de rezolvare a problemelor li
tigioase în conformitate cu intere
sele tuturor statelor, ale respectă
rii . libertății și independenței tu
turor națiunilor, cu interesele pă
cii generale. (Aplauze puternice).

Mai mult ca oricînd este nece
sar 9ă crească rolul maselor popu- • 
lăre în viața internațională. Vor- . 
Hind de aceasta, pornim* de la ne
cesitatea ca partidele comuniste, 
partidele socialiste, mișcările de 
eliberare națională, alte forte anti
imperialiste și democratice să ac- . 
ționeze cuj mai multă fermitate, < 
sa-și unească eforturile, contri
buind ia unirea într-un singur șu
voi .a maselor largi populare, a 
popoarelor dornice să asigure 
triumful unei noi politici în lume. ; 
în felul acesta se vor putea, real
mente, asigura lichidarea cu desă- 
vîrșire a politicii imperialiste de 
forță și dictat, -triumful politicii de 
egalitate între state și respect față 
de fiecare națiune, instaurarea u- 
nui climat în care fiecare popor 
să-ți poată concentra eforturile în 
vederea dezvoltării economico-so
ciale. făuririi bunăstării și ferici
rii sale. în acest fel se va putea 
asigura dezvoltarea colaborării rod
nice între toate popoarele în lupta 
pentru o lume mai bună, mai 
dreaptă, pentru progres și pace 
internațională, (Aplauze puter
nice).

îh încheiere, doresc încă o dată 
să-mi exprim convingerea că or
ganizația de partid Cluj, toți co
muniștii, oamenii muncii din județ 
vor face totul pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a pro
gramului trasat de Congresul al 
X-lea, 'a hotăririlor Conferinței Na
ționale, sporindu-și aportul la 
mersui tot mai hotărît înainte al 
României pe calea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, spre comunism. (Aplaase pu
ternice).

Urez tutupor comuniștilor, tutu
ror oamenilor muncii din Cluj 
succese tot mai mari în întreaga 
activitate, -multă sănătate și mul
tă fericire! (Aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C,R.“).

(Urmare din pag* O

tentei sociale. manlfe«t!ndu-se ce 
o puternica fOrtâ motrice a prw«- 
■ulul societății, r-eprezlntâ o preți
oasă contribuție proprie a partidu
lui nostru, a tovatâșului NțCblae 
Ceaușescu personal, la dezvoltarea 
creatoare a Inv&Uturii marxirt-le- 
nlniste. in lumina noilor cerințe 
ale evoluției aociale.

Conștiința socialistă nu este o 
categorie abstractă, o noțiune de 
ordin strict filozofic : ea Își găsește 
materializare In multiple forme dă 
manifestare cotidiană. practici 
Principal* formă de manifeeUre ă 
conștiinței aoeiaiiite eonat* i» 
strădania neobosită pentru «făp
tuirea politicii Partidului Comunwt 
Român. Sarcina centrală In activir 
ta tea politioo-ideologică a organi
zațiilor de partid este de a face cit 
mai clar ințeîeee și. deci, rft mal 
organic însușite rațiunile funda
mentale 3e la care pornește poli
tica partidului, ctrințile vitale dț 
progres șl bunăstare cărora le dă 
expresie, necesitate* și Îndatorirea 
ca fiecare, in sectorul propriu d« 
activitate, aâ focă tot c*-i stă în 
puteri pentru a asigura aducer&a 
sa exemplară la înfăptuire. Nu e- 
xustă $1 nu poate exista criteriu 
mai înalt de apreciere a nivelului 
de conștiință al fiecărui membru 
de partid, al fieuărui cetățean, de- 
eit aportul său efectiv la realieâreș 
hotăririlor și sarcinilor stabilite de 
partid.

In condițiile sodetătii rpastre, 
oonștiiuț* șoelallsU are un rol de 

ee» m*i mare însemnătate in dez
voltare* economiei aațtoaale. -Dubă 
cum este cunoscut.- Congresul al 

. X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R. au precizat că. in concepția 
partidului nostru, formarea conști
inței socialiste implică, deopotriyă, 
atît stăpialrea deplină a profe
siunii, cunoașterea temeinică a 
e»e* ce este valoros in domeniul 
«litotei și tehnicii contemporane, 
cit și însușirea unui spirit revolu
ționar, formarea nnel atitudini so
ciale înaintate, asimi|ațea trainică 
a principiilor 'materialismului dia
lectic și istorie. Competenta, folo
sirea eficientă a mijloacelor teh
nice noi și a tehnologiei moderne 
tot-rrtal larg aplicate în întreprin
derile socialiste, precum și răspun
derea comunistă față de modul 
care sînt utilizate mijloacele de 
producție, bunurile obștești — iată 
modul 'în care conștiința socialistă 
poăfe și este chemată să acționeze 
ca pirghie tot mai puternică a dez
voltării economice.

Desigur, wte cu neputință de cu
prins in scatiul limitat al unui ar- 
.ticol, Ce chiar și o evocare succintă 
a nenumăratelor aspecte care ilus
trează uriașa forță mobilizatoare a 
conștiinței socialiste — eroismul 
manifestat Zi de zi in toate sec
toarele construcției socialiste, mi
nunatele inițiative in marea între
cere pentru realizarea cincinalului 
Înainte de termen, munca fără pre
get pe șantierele investițiilor, efor
turile pentru îndeplinirea exem
plară a prevederilor de plan pe 
anul 1973. rezultatele de șeamâ pe 

frontul lucrărilor agricole de 
. toampă, in campania de recoltare 

și insămintări.
, .Toate acestea reprezintă dovezi 

elocvente ale conștiinței înaintate 
a oamenilor muncii. Dezvoltarea 
în eontinuare, pe scară tot mai 
largă, generalizarea noii atitudini 
față de muncă și față de avu
tul obștesc reprezintă una din

CONȘTIINȚA ÎNAINTATĂ
1 î

tre sarcinile fundamentale ale 
întregii activități educative desfă
șurate de organizațiile de partid. 
Tocmai pornind de la dubla cali
tate a oamenilor muncii, de produ
cători și proprietari ai mijloacelor 
de producție, organizațiile de par
tid au datoria sâ lămurească te
meinic că munca spornică pentru 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
gospodărirea și lărgirea continuă a 
avuției obștești constituie izvorul 
creșterii bunăstării generale, obli
gația revoluționară a fiecărui co
munist, îndatorirea patriotică a 
fiecărui om al muncii.

In legătură cu aceasta trebuie 
subliniat că sarcina organizațiilor 
de partid de a situa in centrul 

preocupărilor problemele economi
ce nu trebuie înțeleasă, așa cum 
se mai petrec lucrurile, nu arare
ori, ca o cantonare in preocupări 
strict tehnico-administrative. negli- 
jindu-șe tocmai factorul esențial 
de care depinde îmbunătățirea tu
turor laturilor activității producti
ve — omul, nivelul său de con
știință. Este o realitate că mai sînt 

unele birouri de organizații de 
bază care consideră că „ș-au 
achitat" de sarcinile muncit de 
educare comunistă dacă au or
ganizat cîteva prelegeri. lecții 
sau conferințe despre rolul con
științei socialiste sau despre im
portanța sporirii avuției . obștești 
cu caracter general, abstract — 
chiar dacă drumul spre sala de ex
puneri trece peste grămezi de re
buturi sau de materiale care zac 
în ploaie. Or. flecare rebut sau 
piesă de proastă calitate nu consti
tuie doar dovada unui niv61 scăzut 
de calificare, ci și a unui „minus" 
de conștiință — lucru intru totul 
valabil și pentru fiecare încălcare 
a disciplinei muncii, absentă ne? 

motivată, risipă de materie primă 
sau energie. Nu este greu de înțe
les cit de mult s-ar accelera rit
mul înaintării noastre pe calea în
floririi economice, dacă atitudinea 
înaintată față de muncă și avutul 
obștesc ar deveni trăsături absolut 
generale, proprii tuturor membri
lor societății, dacă pretutindeni, în 
toate fabricile și uzinele, in toate- 

unitățile socialiste din agricultură- 
s-âr asigura folosirea judicioasă a > 
capacităților de producție, materii
lor prime, materialelor și tifnpului 
de lucru, dacă problemele creșterii. 
eficientei economice, sporirii pro
ductivității muncii, reducerii pre
țului de cost. Îmbunătățirii calită
ții produselor ar polariza statornic 
eforturile fiecărui colectiv de-‘ 
muncă.

Conștiința înaintată își găsește 
expresie plenară in sentimentul 
înaltei responsabilități sociale. A 
răspunde cu hotărire, cu elan șî În
suflețire chemărilor in interesul so
cietății, a munci cu devotament șl 
abnegație acolo unde nevoile socie
tății o cer, a pune întotdeauna mai 

presu9 interesele generale față de 
c&le înguste, personale — iată tră
sături fundamentale pe oare trebuie 
sâ le dezvolte, cu combativitate, în
treaga activitate de educare comu
nistă. înțelegerea legăturii de ne
despărțit dintre interesele personale 
și cele generale, a faptului că nu
mai pe baza progresului .economic 
șl social al tării, a creșterii bună
stării generale poate fi asigurată 
bunăstarea personală, constituie un 
important factor de accelerare a 
înaintării pe calea. 90’cialismulul.

Parte integrantă a conștiinței îna
intate sînt trăsăturile eticii șl echi
tății socialiste, principiile moralei 
revoluțlpnare, comuniste. Conștiin
ța socialistă ^ste unică și indivizi
bilă — ceea ce Impune activității 
educative un caracter atotcuprinză
tor. NU poate fi âpreciatâ ca sufi
cientă sau satisfăcătoare activitatea 
educativă desfășurată de acele orga
nizații de partid care se declară 
mulțumite numai cu .rezultatele po
zitive obținute in ce privește com
portarea membrilor de partid, a oa
menilor muncii doar pe plan pro
fesional, in producție, In întreprin
dere sau Instituție, la locuj de mun
că, neglljind aspectele de 'ansamblu 
ale comportării în familie șl socie
tate. Sarcina activității educative 
este de a forma oameni care să 
muncească și să trăiască in concor
danță cu normele moralei socialiste. 
In respectul principiilor eticii și e- 
chrtățil, să-și organizeze Întreaga 
viață în spiritul . comunismului șl 
să militeze pentru .generalizarea-so
cială a acestui mod de viată. • 

Evident, transformarea conștiin
ței oamenilor reprezintă un proces 
dintre cele măi complexe ; înrădă
cinarea convingerilor comuniste, a 
trăsăturilor moralei noi presupune 
a lupU necurmată pentru înlătu
rare* urmelor vechilor mentalități, 
vechilor deprinderi, sub orice formă 
rămase moștenire de lâ vremu
rile trecutului. Toate acestea scot 
In evidentă imperativul de a im
prima activității consacrate înfăp
tuirii programului de educare co
munistă, adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. i din noiembrie 1971, ca
racterul eOmbativ, spiritul de lupt», 
trăsăturile' unei acțiuni sistemati
ce și perseverente, desfășurate cu 
intensitate pentru formarea omu
lui nou, înaintat prin întregul său 
mod țle gîndlre Șl acțiune, prin 
profilul său pollticormoraL

Situarea permanentă a activită
ții politico-educative pe agenda 
preocupărilor de zl cu zi ale fie
cărei organizații de partid, folosi
rea deplină și îndrumarea unitară 
a tuturdr mijloacelor pe care le au 
la indețnlnă în acezt scop, repre
zintă condiția principală de for
mare a tuturor cetățenilor câ mili- 
tanți revoluționari, devotați trup 
și suflet cauzei socialismului. De
venind trăsătura caracteristică a 
fiecărui merpbru al societății noas
tre. concretlzindu-rse în . dăruirea 
pentru cadza socialismului, a pro
pășirii patriei, conștiința .socialistă 
se va afirma ca o puternică forță 
motrice â accelerării dezvoltării 
economice și sociale a României 
socialiste. • • •
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Scriem, Înainte de toate, pentru 
oamenii timpului nostru. Lingă nu- 

de lucru, in liniștea elabortru 
unei opere literare, purtăm un dia
log cu cititorul nevăzut. dar ctinoe- 
cut, cu omul contemporan.

Ca orice activitate socială. litera
tura pune în lumină valoarea emi
nent i a gestului creator uman. Se 
poate apune, consideri nd întreg pro
cesul croației literare, ca ?i pe acela 
al transmiterii, al comunicării ope
rei create, că literatura este făurită 
de om, pentru om. prin mijlocirea 
unor factori esențial umani. In toa
te etapele procesului literar, fac
torul uman este primordial.

Astfel. creația literară pretinde o 
eerie de virtuți umane ale creato
rului. Si înainte de toate o deschi
dere a scriitoru
lui pentru tot ce 
este omenesc. Dar 
unde vom găsi o 
reprezentare mai 
pregnantă. mai 
directă, a reali
tății umane, decit 
In turul nostru, 
in lumea care se 
face sub ochii 
noștri, in realită
țile timpului nos
tru ? Sensibilita
tea artistică dife
ră de la un crea
tor la altul, dar 
— sub pericolul 
secării creației — 
ea nu arc voie 
să fie ruptă dc 
sursa nemijloci
tă care o alimen
tează. ea nu are 
voie să fie închi
să in fata multi
tudinii de aspec
te pe care le oferă atit de bo
gata realitate umană contempo
rană. Nu este preocupare mai 
fertilă a unui scriitor decît a- 
ceea pentru spectacolul divers al 
activității omului, in sensul cel mai 
larg al acestui termen. De altfel. în
suși scriitorul nu este doar un teh
nician al scrisului, ci un om trăind 
in cetate, un om între oameni — 
cum spunea Camil Petrescu despre 
Băicescu. Numai partlciplnd la ma
rea lucrare a zidirii unei societăți 
no, poți să Înțelegi această socie
tate și să o proiectezi într-o operă 
de artă. Scriitorul nu este doar un 
spectator, el joacă un rol activ in 
procesul de transformare a conști
ințelor. Desigur, un prozator nu ur
mărește doar frumusețea gestului 
uman, ci și diferitele slăbiciuni ale 
naturii umane, chiar eșecurile ei. 
Căci dragostea de om. atit de nece
sară pentru intuirea fenomenului u- 
man, pentru înțelegerea proceselor 
psihice, morale, soci al-istorice, nu 
ne va face să xiităm importanța lu
cidității critice In aprecierea aces
tor procese. Literatura valoroasă 
este deci aceea care nu se izolează 
de concertul activităților sociale, nu 
ignoră eforturile, năzuințele omului 
contemporan, nici cuceririle mari 
ale cunoașterii științifice contempo
rane. Este un motiv de satisfacție 
pentru creatorul român să știe că o 
asemenea viziune asupra rolului o- 
perei de artă lși are o solidă fun
damentare teoretică in documentele

partidului, fiind amplu înfățișată în 
cuvlntarea rostită de secretarul ge
neral al partidului la Plenara din 
noiembrie 1971 a C.C. al P.C.R., 
plenară care atestă preocuparea ma
joră pentru apropierea literaturii 
de viață, de om, pentru conectarea 
operei la marile surse ale perma
nenței sale.

Aslmilind și prducrind o vastă 
experiență a sensibilității și cunoaș
terii umane, opera literară se adre
sează omului. Cuvîntul nostru este 
modalitatea cea mai directă a co
municării cu lumea. între fenome
nul literar și realitatea socială exis
tă multiple corespondențe și relații, 
deoarece opera literară ancorată în 
actualitatea epocii căreia îl apar
ține, roflectînd concepții, pasiuni.

Răspunderea 
civică a omului 

de cultură
experiențe ale timpului, constituie 
ea însăși o importantă realitate so
cială. Dar publicul larg căruia ne 
adresăm noi, oameni ai cuvîntului, 
nu este o masă amorfă, imperso
nală, ci o comunitate a persoanelor 
umane. Scriem pentru ceilalți, ast
fel incit, chiar dacă opera literară 
este o confesiune personală, o ex
presie a personalității, literatura 
noastră poartă in sine valorile unei 
culturi care depășește orizontul nos
tru individual și se adresează unei 
societăți care, de asemenea, Întrece 
mult îngustele fruntarii ale perso
nalității noastre. Numai cu o fermă 
conștiință a ecoului social pe care-I 
are literatura putem crea avi nd cer
titudinea înaltei responsabilități a 
actului creator.

Spectacolul pe care ni-1 oferă li
teratura noastră contemporană — 
in operele cele mai reprezentative 
— este acela al unui examen public 
de conștiință. Procesul existenței 
social-istorice și morale a societății 
românești din uitimele decenii este 
evident îndeosebi in proza noastră. 
Dacă este o deosebire marcantă in
tre romanul românesc din ultimele 
două decenii și romanul dintre cele 
două războaie. aceasta rezidă in 
sporul de luciditate, de reflexivitate 
etico-socialâ care stă la originea 
noului roman românesc. Nu vrem 
să afirmăm că o problematică mo
rală lipsea din romanul interbelic, 
că exploatarea existenței sociale, a 
experiențelor, a actelor politice nu

fusese întreprinsă de romancierii 
noștri din acea epocă. Sociologia 
romanului ar putea aă gâsească în 
operele lui Livlu Rcbrcanu. Horten
sia Papadat-Bengescu. Camil Pe
trescu etc. material suficient de in
vestigație. Dar ceea ce apare cu e- 
videnți în romanele românești de 
după eliberare și îndeosebi din ul
timul deceniu — ne gindim în spe
cial la romanele lui Zaharla Stancu, 
Eugen Barbu, Marin Preda, Fănuș 
Neagu. D. R. Popescu. Al. Ivasiuc, 
Petru Popescu etc. — este o inten
ționalitate a mesajului întemeiat 
pe o expunere lucidă a unor 
fenomene ce aparțin vieții soclal- 
politice și morale contemporane, 
ca și o asumare conștientă — din 
partea scriitorilor — a unui rol de 

martor șl partici
pant la transfor
mările produse în 
realitatea soclal- 
politică din țara 
noastră.

Căci, dacă exis
tă acte care an
gajează întreaga 
conștiință a unui 
om ca ins trăind 
într-o comunita
te și, înainte de 
toate, ca fiu al 
unei națiuni, lite
ratura este un 
asemenea act. 
Scriitorul care nu 
are conștiința 
limpede a acestui 
adevăr va lntîr- 
zia zadarnic in 
experiențe sorti
te eșecului, se va 
îndepărta d? ade
vărurile funda
mentale ale vie

ții. produclnd scrieri fără ecou, fără 
forță, care nu vor interesa pe ni
meni, nici pe contemporani, nici 
posteritatea. Șl, din nefericire, 
mai citim uneori și astfel de scrieri 
fără valoare umană și socială, fără 
perspectiva durabilității. A avea ce
va de spus inseamnă a veghea asu
pra poporului tău, asupra societății 
căreia îi aparții, cu tradițiile, cu 
istoria, cu limba, cu Întreg tezaurul 
ei uman. Literatura contemporană 
este și trebuie să fie o literatură 
pentru om. Un om nou, făurirea 
unei noi conștiințe socialiste sint o- 
biective capitale pe care practica 
revoluționară, întemeiată pe concep
ția marxist-leninistă despre lume și 
societate, le urmărește. Partidul 
nostru pune mai presus de orice 
slujirea prin artă a realizării unui 
asemenea ideal. Literatura trebuie, 
așadar, să așeze in centrul preocu
părilor sale omul, relațiile sociale 
care asigură eliberarea reală a omu
lui. dezvoltarea multilaterală, inte
grală a personalității sale, ca feno
men generalizat la întreaga scară 
a societății, afirmind acel nou uma
nism care ține seama de realitățile 
contemporane, de nevoile morale 
ale epocii. Se poate vorbi, astfel, 
despre un univers uman al litera
turii contemporane care își proiec
tează dimensiunile inedite, calită
țile. valorile proprii, identificabile 
numai in realitatea acestui univers, 
al socialismului.

Nlcolae BALOTA

poluării mediului
Ieri a avut loc o dezbatere cu 

tema „Poluarea mediului datorită 
pesticidelor si îngrășămintelor chi
mice folosite în agricultură". ini
țiată de Comisia pentru combaterea 
poluării mediului, din cadrul Acade
miei Republicii Socialiste România, 
in colaborare cu Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Apelor, 
Ministerul Industriei Chimice. Minis
terul Sănătății. Academia de științe 
agricole si silvice. Academia de ști
ințe medicale. Din referatele pre
zentate șl dezbaterile care le-au 
urmat au rezultat atit efectele deo
sebit de favorabile pe care le are 
folosirea îngrășămintelor chimice șl 
a substanțelor de combatere a boli
lor si dăunătorilor asupra sporirii 
producției agricole, cit si măsurile 
do ordin tehnic si științifice ce 6e 
impun a fi luate pentru evitarea 
poluării mediului. In acest sens, a 
fost aprobat un plan de acțiuni care 
prevede printre altele următoarele : 
obținerea unor pesticide cu un grad 
redus de toxicitate, a unor sorti
mente de îngrășăminte care să co
respundă condițiilor pedoclimatice 
din tara noastră, asigurarea de uti
laje care să permită administrarea 
acestor produse in condiții optime, 
intensificarea controlului asupra u- 
tilizării îngrășămintelor si a insec- 
tofungicidelor. dezvoltarea cercetări
lor în acest domeniu.

Simpozion: „Cultivarea j 
spiritului de economic j

Ia elevi11 i
Ieri după-amiază s-au desfă- . 

șurat în Capitală lucrările sini- » 
pozionului „Cultivarea epici tu- i 
lui de economie la elevi", or- 1 
ganizat de Casa de Economii și l 
Consemnațiuni, cu sprijinul Ml- 
nisterului Educației și învăță- ) 
mintului. Au participat cadre 1 
didactice de la școlile și liceele 1 
din Capitală, reprezentanți ai ! 
unor instituții centrale de stat. 1 

în comunicările prezentate și \ 
în dezbaterile care le-au urmat < 
s-a analizat, pornind de la date ] 
concrete, imuort-anța pe care o ( 
are cultivarea spiritului de eco- ' 
nomie în formarea conștiinței ț 
socialiste a elevilor. S-a subll- ț 
niat necesitatea colaborării în i 
această acțiune a tuturor ț 
factorilor care contribuie la pro- I 
cesul educativ : școala, familia, 
organizațiile de copii și tineret, ‘ 
instituțiile de cultură și mijloa- i 
cele de comunicare în masă.

Manifestare prilejuită de săr- I 
bătorirea „Săptămlnii econo- . 
miei" și a „Zilei mondiale a ’ 
economiei", simpozionul a de- ( 
monstrat utilitatea și necesita
tea repetării in viitor a unor I 
asemenea dezbateri științifice. .

ZILELE FILMULUI SOVIETIC

MONOLOG PROGRAMUL I

In cadrul „Zilelor 
filmului eovletlc” 

j ROMÂNIA-FILM
ț prezintă:

J OPERAȚIUNEA 
j „ATOMUL
j MARCAT"
Ij Regla : Igor Gostev

LISTA DE ClȘTIGURI C.E.C. IN AUTOTURISME
TRAGEREA LA SORTI PENTRU TRIMESTRUL 111/1973

Numărul 
libretului 
ciștigător

Numărul 
libretului 
ciștigător

Cite un autoturism 
DACIA-1 300 în valoare 

de 70 000 leî

L 715-1-79174
2.
3.

728-201-4269 
709-1-75831

4. 752-1-35401
5. 732-1-16054
6. 734-262-41
?_ 705-1-9151
8*. 760-206-11171
9. 766-1-29431

10. 752-1-38056
11. 745-1-7034
12. 764-1-15423
13. 723-102-5488
14. 761-208-40668
15. 708-209-6619
16. 724-1-2873
17. 717-1-30531
18. 761-208-40230
19. 710-138-1824
20. 768-1-24041
21. 715-1-60628
22. 741-213-457
23. 762-1-12038
24. 722-123-1768
25. 736-1-8509
26. 728-1-5457
27. 759-1-125684
23. 760-202-5175
29. 760-1-52252
30. 701-1-7817
31. 701-200-1029
32. 701-135-5948
33. 702-1-28599
34. 702-1-48742
35. 702-218-3462
36. 735-1-8520
37. 735-1-29908
38. 735-267-799
39. 703-1-17156
40. 734-201-345
41. 703-426-109
42. 732-1-17752
43. 732-1-41866
44. 732-206-2433
45. 705-1-10268
46. 720-1-1136
47. 709-1-43674
48. 709-1-64402
49. 709-1-77672
50. 709-214-539
51. 724-102-3002
52. 724-104-25074
51 708-1-6970
54. 708-209-6410
55. 710-1-14827
56. 733-1-949
17. 728-201-5152

58. 710-120-6969
59. 715-1-25802
60. 715-1-63598
61. 715-1-84524
62. 715-1-99463
63. 710-416-64
64. 754-1-8352
65. 754-203-6449
66. 716-1-4751
67. 716-1-39207
68. 710-1-53974
69. 716-203-6045
70. 742-209-93
71. 748-1-15190
72. 717-1-18003
73. 717-1-41146
74. 717-201-1164
75. 713-102-8407
76. 724-1-14709
77. 749-1-5989
78'. 730-207-139
79. 719-1-12700
80. 719-201-11589
81. 719-203-10407
82. 710-120-147
83. 727-1-26330
84. 727-1-43861
83. 762-253-371
86. 741-106-369
87. 741-212-4563
88. 756-1-6461
89. 750-1-15709
90. 750-211-8728
91. 718-409-139
92. 718-601-260
93. 734-1-23188
94. 740-1-13207
05. 746-208-399
96. 736-1-19873
97. 736-1-48364
98. 736-1-63042
99. 730-212-19560

100. 736-202-9346
101. 736-211-896
102. 741-7-16346
103. 758-201-5615
104. 758-210-1739
105. 723-537-70
106. 743-1-41939
107. 743-1-61195
108. 743-1-74532
109. 743-209-9488
110. 745-2-12678
111. 747-1-12462
112. 737-1-2660
113. 726-717-74
114. 752-1-23807
115. 752-1-43917
116. 752-228-149
117. 753-1-5445
118. 704-205-505
119. 739-209-438

Numărul
libretului
ciștigător

120. 723-1-11150
121. 731-103-24260
122. 731-106-24383
123. 731-111-13950
124. 761-205-31259
125. 761-208-35170
126. 762-207-13156
127. 706-1-25991
128. 762-1-16439
129. 762-1-37983
130. 762-210-4575
131. 734-103-23900
132. 734-103-44240
133. 763-139-1141
134. 764-1-12684
135. 764-206-5726
136. 759-1-17051
137. 759-1-77223
138. 759-1-106876
139. 759-1-128507
140. 759-1-144319
141. 759-1-156734
142. 738-103-16260
143. 759-207-10590
144. 760-1-42634
145. 760-113-628
146. 760-207-9046
147. 737-113-1905
148. 760-202-13996
149. 760-206-19837
150. 701-1-5692
151. 754-201-357
152. 701-135-4150
153. 702-1-25566
154. 702-1-46979
155. 702-218-675
156. 735-1-2210
157. 735-1-28415
158. 735-211-404
159. 703-1-14847
160. 703-254-684
161. 703-203-5051
162. 732-1-13009
163. 732-1-40152
164. 732-202-1270
165. 705-1-8639
166. 707-207-166
167. 709-1-40584
168. 709-1-62710
109. 709-1-76405
170. 709-212-1717
171. 709-220-86
172. 724-104-23646
173. 708-1-2696
174. 708-209-4313
175. 710-1-13060
176. 722-413-1108
177. 728-201-3712
178. 710-120-4611
179. 715-1-18037
180. 715-1-61076
181. 715-1-82847

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 
ciștigător

182. 713-1-98094
183. 715-207-2558
184. 754-1-3182
185. 734-203-5082
186. 711-426-101
187. 716-1-36915
188. 716-1-52720
189. 716-203-4534
190. 742-207-264
191. 748-1-13794
192. 717-1-13315
193. 717-1-39456
194. 717-1-53151
195. 713-102-6182
196. 724-1-12667
197. 749-1-3261
198. •730-1-4148
199. 719-1-10163
200. 719-201-10028
201. 719-203-8785
202. 711-204-496
203. 727-1-23785
204. 727-1-42406
205. 759-208-131
206. 704-110-402
207. 741-201-22040
208. 756-1-3747
209. 750-1-10393
210. 750-211-6170
211. 754-205-2839
212. 706-201-3894
213. 734-1-21624
214. 740-1-11670
215. 746-1-10843
216. 736-1-13283
217. 736-1-46064
218. 736-1-61798
219. 736-212-17957
220. 736-202-6782
221. 719-716-273
222. 741-1-14124
223. 758-201-4080
224. 758-205-378
225. 723-137-393
226. 743-1-39204
227. 743-1-59492
226. 743-1-73258
229. 743-209-7751
230. 745-2-10840
231. 747-1-10615
232. 737-1-905
233. 755-201-3114
234. 752-1-19639
235. 752-1-42603
236. 752-219-235
237. 753-1-3010
238. 704-1-8516
239. 739-1-11907
240. 723-1-9621
241. 731-103-22011
242. 731-106-21154
243. 731-111-12329

la sucursalele sau filialele C.E.C. 
In termen de 30 zile de la data tra
gerii, li se vor plăti dștlgurile in

Numărul Nr.libretuluicri ciștigător crt

244. 761-205-29766 310.
245. 761-208-33164 311.
246. 762-207-10137 312.
247. 766-1-23637 313.
248. 762-1-10430 314.
249. 762-1-36542 315.
250. 762-202-1678 316.
251. 734-103-19894 317.
252. 734-103-42865 318.
253. 763-1-19234 319.
254. 764-1-8743 320.
255. 764-203-10336 321.
256. 759-1-4714 322.
257. 759-1-72933 323.
253. 759-1-104340 324.
259. 759-1-126823 325.
260. 759-1-142898 326.
261. 759-1-155551 327.
262. 738-103-12883 328.
263. 759-207-8961 329.
264. 760-1-40164 330.
265. 760-1-56532 331.
260. 760-207-5877 332.
267. 760-209-7436 333.
268. 760-202-11032 334.
269. 765-1-16983 335.
270. 701-1-10454 336.
271. 701-203-5750 337.
272. 701-157-141 338.
273. 702-1-33531 339.
274. 702-1-51353 340.
275. 702-221-382 341.
276. 735-1-14669 342.
277. 735-1-32407 343.
278. 713-1-858 344.
279. 703-1-20888 345.
280. 703-809-1782 346.
281. 706-102-5197 347.
282. 732-1-24113 348.
283. 732-1-44723 349.
284. 758-213-394 350.
285. 705-203-1432 331.
286. 709-1-8671 352.
287. 709-1-48419 353.
288. 709-1-67126 354.
289. 709-201-16 3-55.
290. 709-217-4309 356.
291. 724-104-7154 357.
292. 724-137-77 358.
293. 708-1-11697 359.
294. 708-215-829 360.
295. 710-1-17523 361.
296* 733-201-7993 362.
297. 710-113-7738 363.
298. 710-120-9691 361.
299. 715-1-36010 363.
300. 715-1-67710 366.
301. 715-1-87446 367.
302. 715-1-101823 368.
303. 718-1-5210 369.
304. 754-1-13343 370.
305. 711-102-5928 371.
306. 716-1-16461 372.
307. 716-1-42384 373.
308. 716-209-1859 374.
309. 742-1-4750 375.

Ciștigătorilor care nu se prezintă

Tradiționala al pres
tigioasa manifestam 
culturală dedicată Zi
lelor filmului sovietic 
s-a deschis cu o crea- 
tio cinematografică 
despre care avem con
vingerea că va rămî- 
ne mult timp in me
moria spectatorilor 
noștri : filmul „Mono
log" al lui Ilia Aver
bach. Profunzimea 
dezbaterii otice, forța 
exemplară, dar de o 
simplitate tulburătoa
re, a argumentelor 
morale îl situează pe 
linia acelor ooere de 
vlrf care ilustrează 
dimensiunile umanis
mului autentic, noble
țea și strălucirea unei 
arte cu adevărat dă
ruite oamenilor : ne 
gindim Ia cele „9 zile 
dintr-un an" al lui 
M. Romm. la „A fost , 
odată un mos sl o ba
bă" al lut Ciuhrai sau 
la mai recentul „Gara 
bielorusă", semnat de 
mai puțin cunoscutul 
Andrei Smimov. ca 
să ne oprim doar la 
clteva titluri devenite 
puncte de referință. 
„Monolog" este un 
film ce solicită la 
maximum participa
rea. implicarea afec
tivă a spectatorului.

Ce dâm oamenilor 
de lingă noi și, în a- 
celași timp, cit putem 
cere 7 Unde încep și 
unde se termină drep
turile și îndatoririle 
nescrise ? — iată în
trebări pe care filmul 
lui Ilia Averbach le 
adresează în mod 
tulburător, reușind 
performanța ca, prin 
intermediul unui calm 
monolog al protago
nistului, să susțină un 
Însuflețit dialog cu pu
blicul. Este o perfor
manță Înlesnită tocmai

de existența unui erou 
emoționant. întrebările 
de mai sus sint trăite, 
nu plutesc în sfera 
generalităților, de dra
gul dezbaterii In sine.

Bătrinul profesor u- 
niversltnr savantul 
Sretenski se află Ia 
ceasul bilanțurilor ; 
este unul din oamenii 
care nu dat mai mult 
decit au primit, și-a 
închinat viața științei, 
a avut și succese, și 
Infringer!, a cunoscut 
și satisfacția maximă a 
acelui rîvnit „cvrlka", 
și amărăciunea Îndoie
lilor. A fost însă toa
tă viața singur, pără
sit de soție și de copil 
— o fată care și-n 
amintit de el doar cu 
prilejul examenului la 
facultate, iar mai tlr- 
ziu cind i-a lăsat o 
nepoțică spre creștere. 
Omul de știință se 
nUtointeroghează : „Ce 
Înseamnă de fapt să 
trăiești?" Multă vre
me i-au fost de ajuns 
doar amintirile și bo
găția propriului său 
suflet, care și-a păs
trat intacte puritatea 
și delicatețea, dar tîr- 
zia confruntare cu o 
generație mai grăbită, 
cu tineri care vor răs
punsuri concrete, prac
tice și, uneori, satis
facții de-a gata, am
plifică dureros mo
mentul de cumpănă al 
savantului. Fiica, tre- 
cînd cu dezinvoltură 
de la o îndrăgostire la 
alta, mereu in căuta
rea bărbatului ideal, 
li repoșează tatălui 
lipsa îndemiriării de a 
se descurca în trebu
rile familiei ; nepoa
ta îl repudiază într-o 
clipă de disperare 
pentru că nu-i oferă 
sfatul miraculos în 
stare să o apere de

asprimile inerente ele 
vieții. Nici uneia, nici 
alteia nu le-a trecut 
însă prin cap că nu 
poți pretinde mereu 
altora, tu Însuți avind 
inima goală.

Pe un ton lipsit de 
orice urmă de retorism, 
mînuind cu măiestrie 
accentele lirice, anu- 
lindu-le fără ostenta
ție atunci cind trebuie 
să facă loc Înfruntări
lor dramatice, autorii 
filmului (trebuie a- 
mintit neapărat sce
naristul Robert Gabri
lovich conduc medita
ția către zone umane 
încărcate de Înțelesuri. 
„Da, viața este ex
traordinară — spune 
la un moment dat 
eroul — cu condiția 
să nu o strici ta sin
gur". A trăi această 
viață extraordinară 
înseamnă a accepta că 
nici o lege a dialecti
cii nu te poate scuti 
de Încordare umană, 
de efort și sacrificii.

Prezent tot timpul 
pe ecran, marele actor 
Mihail Gluzski (oas
pete al țării noastre 
în aceste zile) do
vedește încă o dată ce 
este un interpret hără
zit să sporească, prin 
căldura chipului și a 
jocului său, noblețea 
ideilor, Două partene
re tinere, cu persona
litate de pe acum con
turată, Margarita Te
rehova și Marina Nee- 
lova, țin piept cu real 
succes înaltei ștachete 
impuse, in toate com
partimentele sale, de 
acest film dc o frumu
sețe etică ce va dăi
nui în conștiințe.

Magda 
MIHAILESCU

P.00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,08 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanulul.
10.2S Publicitate.
10.30 Teleclnemateca pentru copil 1 

„împăratul Cioc-de-sturz" — 
producție a studiourilor ci
nematografice din R.D.G.

11,40 Clntă Marta Marcu șl Ioana 
Crăciun.

12,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

65.
18,00 Telex. 
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,13 Steaua polarft — emisiune de 

orientare școlară și profe
sională.

18,33 Muzică populară interpretată 
de Puica Popescu șl Dumi
tru Margine.

18,80 Dialog. Conștiința politică 
In universul spiritual al omu
lui contemporan. Dezbatere 
asupra principalelor proble
me ale politicului în etapa 
actuală, ale constituirii șl 
dezvoltării conștiinței politi
ce, asupra rolului său în lu
mina aprecierilor făcute de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
3-5 noiembrie 1071.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Cutia cu mu

zicuțe.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cfntecul săptămlnii : „Har
nice" de Adalbert' Winkler. 
Text : Angel Grlgoriu șl Ro
meo lorgulescu. Interpre
tează Dorin Anastasiu.

20,05 Teleobiectiv. k
20.20 Publicitate. J?
20.23 Gala maeștrilor ! Ellsabs.^ 

Schwartzkopf intr-un reci
tal de lieduri.

30.15 Teleclnemateca. Ciclul „Re
gizori contemporani" — Lev 
Kulidjanov. „Cind copacii 
erau mari" — producție a 
studiourilor cinematografice sovietice.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL TI
20,00 o viață pentru o idee : ion 

Ionescu-Bizeț.
20.30 Muzică ușoară.
21,00 „Biruit-au gfndul". La ani

versarea nașterii lui Miron 
Costin.

21.23 Telex.
21.30 Publicitate.
21,35 Selecțluni din actul al in-lea 

al operei „Bărbierul din Se
villa" de Rosslnl.

22,00 Prin muzee șl expoziții.
32.15 Armonii intime : Trio op. 

101 în do minor de Brahms.

★

Cu ocazia „Zilelor filmului so
vietic". marți a avut loc. la Cen
trala „Româniafllm", o conferință 
de presă in cadrul căreia delega
ția de cineaști din U.R.S.S. s-a 
lntllnit cu numeroși ziariști, critici 
cinematografici, oameni de artă și 
cultură.

Producția de filme sovietice ale 
anului 1973 — aproape 250 de pe

licule artistice de lung metraj, do
cumentare de popularizare, filme 
pentru televiziune, cele mai recen
te realizări, problematica acestora 
au fost relevate de V. N. Iakovlev, 
conducătorul delegației, director 
adjunct al Comitetului pentru ci
nematografie de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S.

(Agerpres)

cinema

Spectacol de gală al ansamblului orchestrei 
simfonice „New Philharmonia" din Londra

Ansamblul orchestrei simfonice 
„New Philharmonia" din Londra a 
susținut, marți, pe scena Sălii Pala
tului, un spectacol de gală. Sub ba
gheta maestrului Norman Del Mar, 
cunoscuta orchestră londoneză a in
terpretat poemul simfonic al lui Ri
chard Strauss „Don Juan", „Concer
tul nr. 2 pentru pian și orchestră" de 
Chopin și „Simfonia 1“ a lui Tippett 
Iubitorii muzicii simfonice, prezenți 
la spectacol, au putut aprecia talen
tul și finețea interpretării ansamblu
lui din Londra, precum și virtuozi

tatea pianistului Michael Roll, solis
tul concertului.
. La spectacol au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, com
pozitori, critici muzicali, alți oameni 
de artă și cultură, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei Marii Britanii la Bucu
rești.

La sflrșitul concertului asistenta a 
răsplătit cu vii aplauze ansamblul 
orchestrei simfonice.

(Agerpres)

numerar (valoarea autoturismului 
mai putln contribuția de 5 000 lei). 

Titularilor libretelor de economii 
care in cursul unui an premergător

Numărul
libretului
ciștigător «L

736-210-1763 376.
748-204-1539 377.
717-1-23783 373.
717-1-44022 379.
717-216-4234 3eo.
713-128-93 381.
724-1-17392 382.
749-1-9627 ' 383.
730-201-2864 384.
719-1-15734 385.
719-207-555 386.
719-216-668 387.
717-171-2046 388.
727-1-30597 389.
727-1-46145 390.
725-1-4207 391.
741-201-9322 392.
741-212-7899 393.
756-1-9687 394.
750-1-22266 395.
750-211-12375 398.
730-201-4816 397.
734-1-3291 393.
734-1-25303 399.
740-211-17 400.
714-1-2204 401.
736-1-27697 402.
736-1-51730 403.
736-1-65178 404.
736-212-22084 405.
736-202-12560 406.
704-523-848 407.
741-1-19151 408.
706-721-316 409.
723-102-2809 410.
743-1-12934 411.
743-1-45919 412.
743-1-64008 413.
743-202-253 414.
743-209-11934 415.
743-2-15351 416.
747-1-15181 417.
723-215-420 418.
755-209-137 419.
732-1-29561 420.
752-1-46124 421.
728-1-3231 422.
753-1-8578 423.
726-1-1982 424.
739-203-351 425.
723-212-167 426.
731-103-27893 427.
731-106-28434 428.
761-205-7517 429.
761-208-2368 430.
761-208-38265 431.
762-207-16673 432.
766-1-29147 433.
762-1-22686 434.
762-1-40271 433.
762-210-11033 438.
734-103-29417 437.
734-103-4M09 438.
763-139-4727 440.
704-1-16909 441.
764-208-1021 442.

Numărul 
libretului 
ciștigător

Nr. 
crt.

759-1-33956 443.
759-1-83794 444.
753-1-11126B 445.
759-1-131774 446.
759-1-146742 447.
759-205-6038 448.
738-103-20455 449.
760-1-5025 450.
760-1-46462 451.
760-206-11891 452.
760-207-12499 453.
737-113-5771 454.
760-202-17231 455.
706-1-25354 456.
701-1-10019 457.
701-203-5099 458.
701-146-338 459.
702-1-32764 460.
702-1-30885 461.
702-220-66 482.
733-1-13615 463.
7M-1-31933 464.
702-350-245 465.
703-1-20277 466.
703-201-1399 467.
706-102-4713 468.
732-1-23086 469.
732-1-44193 470.
732-239-21 471.
705-203-723 472.
709-1-6008 473.
709-1-47590 474.
709-1-M610 475.
709-1-79369 476.
709-217-3335 477.
724-104-5387 478.
724-104-26857 479.
708-1-10866 480.
508-213-130 481.
710-1-17079 482.
733-201-6883 483.
710-113-6939 484.
710-120-9262 485.
715-1-34397 486,
715-1-66896 487.
718-1-86924 488.
715-1-101373 489.
718-1-4393 490.
754-1-12487 
711-102-4791

491.
492.

716-1-14904
716-1-41797
716-209-1193

494.
495.

742-1-3889
736-210-899 497.

498.748-204-883
717-1-22820 499.

500.
501.
502. 
303.
504.
505.

717-1-43480
717-216-3469 
713-102-10506
724-1-16917 
749-1-9069
730-201-2395
719-1-15264 306.
719-201-13491 307.
719-215-718 508.
717-171-1069 509.

Numărul 
libretului 
eiștigător

727-1-29886
727- 1-45714 
725-1-3405 
741-201-8309 
741-212-7401 
736-1-9139 
750-1-21320 
750-211-11840 
750-201-4228 
734-1-3390
734- 1-25088
740- 1-15073 
714-1-1018 
736-1-26518 
736-1-51137 
736-1-64791 
736-212-21669
736- 202-12020 
704-418-73
741- 1-18637 
706-718-262 
723-102-1036 
743-1-10675 
743-1-45253 
743-1-63474 
743-1-76231 
743-209-11304 
745-2-14917 
747-1-14707 
712-205-2781
735- 1-3389 
752-1-28811
752- 1-45723
728- 1-1618
753- 1-8098 
728-1-1436 
739-223-33 
723-209-327 
731-103-27332 
731-106-27761 
761-205-3850 
761-205-33063
761- 208-37771
762- 207-16085 
766-1-28560 
762-1-21721 
762-1-39889
762- 210-10305 
734-103-28335 
734-103-46176
763- 139-4156
764- 1-16157 
764-206-8321 
759-1-30990 
759-1-82647 
759-1-110500 . 
759-1-131219 
759-1-146274 
759-205-4602 
738-103-19736
759- 207-12448
760- 1-45905 
760-208-10556 
760-207-11963
737- 113-5337 
760-202-16663 
764-208-11400

• Cutezanța : CAPITOL — 9,30: 
11,13; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Mult zgomot pentru nimic •
PATRIA — 10; 12,30; 15,30; 18:
20.30.
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9; 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; 20,45,
BUCUREȘTI —8.30; 11: 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,43: 18; 20,30.
» Y 17 acționează : FLACARA
— 16; 18; 20.
• Cu cărțile pe față : VICTORIA
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21,
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16 <18.15; 20,30.
• Despre o anume fericire : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• O afacere pe cinste : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, 
BUCEGI — 15.30; 18; 20,15, MIO
RIȚA — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20.45.
• Șapte zile : lira — 13,30; 18; 
20,15.
• Paradisul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 13,45; 18,15; 20,30.
• Valter apără Sarajevo : LUMI
NA — 9; 12i30; 16; 19,30.
• Stare de asediu : EXCELSIOR
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
FLOREASCA — 15,30; 18;; 20,30.
• Efectul razelor gamma asupra
crăițelor: BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,20; 16; 18,13; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dragostea începe vineri : UNI
REA — 16; 18; 20.
• Urletul lupilor — 10; 12; 14;
16.30, Romanul unul trișor — 18,30, 
Fedra urcă la El Pao — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Conspirația : PACEA — 16; 18; 
20.
• Albă ca zăpada șl cel șapte
pitici : DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18; 20, DACIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.SO.
• Copernlc : COSMOS — 15.30:19.
• Cartea Junglei : TIMPURI NOI
— 9,13—20,30 In continuare.
• Parașutlștli t MUNCA — 16; 10; 
20.
• Urmărire fa Amsterdam t ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
13,20; 18; 20,15.
• Tu și eu : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Legenda . negrului Charley : 
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, AR
TA — 15,30; 18; 20,15.
• Cu toate acestea : VTTAN — 
13.30; 18; 20,15.
• Pisica junglei : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20.
• Fantoma tuf Barbă Neagră : 
FERENTARI — 15,30; 17,43; 20.
• Pe aripile vfntuluî : COTRO- 
CENI — 9; 14; 18,30.
• Infailibilul Raffles t CRÎNGAȘI
— 15,30; 18: 20,13.
• O floare și doi grădinari : VOL
GA — 9; 12.30; 16; 19,30.
• Aventura lui Poseidon x VII
TORUL — 15,30; 18; 20,15.
• Rond de noapte : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,13.
• Dreptul de a Iubi : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Opera Română : Lacul lebedelor 
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) î Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul de comedie î Preșul
• Teatrul »,Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, 
ești a mea 1 — 19.30.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Aici ■ dormit George

............................  stu-Washington — 19,30. (sala 
dlo) ; Hotelul astenicilor -
• Teatrul „ion Creangă" : 
nț* cu trei Iezi — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru;
(sala din str. Academiei) : Un 
băiat isteț «1 un rege nătăfleț

tragerii la sorți au mai ciștigat iau 
au eump&rat autoturisme. clștlgu- 
rile 11 se achită in numerar.

R Ansamblul artistic „Rapsodia 
19°30*n4M S Pe pUiuri,e Mioriței — 

e'Studioul I.A.T.C. ,.I. L. Cârâ
itele" ; Lumea cit o fL.. — 20.
• Teatrul aatirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy. 
Boema i — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" ; Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Circul „București- • Al treilea 
gong la.» circ — 19,30.
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri,

(Urmare din pm, I)

mereu ascendentă dintre România si 
Iran si au fost discutate probleme 
ale promovării In continuare a re
lațiilor bilaterale. Au fost abordate, 
dc asemenea, unele asoecte actuale 
ale vieții internaționale.

După Întrevedere, Maiestatea Sa 
Imperială Mohammad Reza Pahlavi 
Arvamrhr a reținut la detun oe Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României. Ion Gheorghe Maurer.

La dejun au luat parte persoanele 
oficiale care 11 însoțesc pe prcședin-

tele Consiliului de Miniștri al Româ
niei, precum și Înalte oficialități ira
niene.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească. in spiritul bunelor relații 
existente între celo două țări.

Convorbiri oficiale româno-iraniene

Tovarășului MAX REIMANN
Președinte de onoare al Partidului Comunist German

DUSSELDORF

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez dumneavoaatră, stimate 
tovarășe Max Reimann, militant de seamă al mișcării comuniste și mun
citorești germane și internaționale, în numele comuniștilor români, pre
cum și al meu personal, cele mal cordiale felicitări cu ocazia împlinirii 
virstel de 75 de ani.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura noi succese în activitatea dum
neavoastră și îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare tovără
șească stabilite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
German se vor dezvolta, în continuare, în interesul celor două partide 
și popoare ale noastre, în folosul cauzei unității mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperlaliste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist RcmAn

Primire la Consiliul de Miniștri
Prim-vLcepreședintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Iile Verdeț, a primit, marii 
la amiază, pe Jean de Lipkowskl, 
secretar de stal la Ministerul Afa
cerilor Externe al Franței.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-au analizat e- 
voluțla și stadiul relațiilor româno- 
franceze, precum și posibilitățile de 
extindere a acestora in domenii 
multiple de activitate.

în cadrul discuției s-a procedat, de 
asemenea, la un schimb de vederi

a.supra unor probleme internaționale 
de interes comun.

La convorbire, care «ta desfășu
rat lntr-o atmosferă cordială, au 
participat George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, și Valentin 
Lipatti, ambasador in M.A.E.

A fost prezent Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la București.

★
în aceeași zi, oaspetele francez a 

părăsit Capitala, plednd spre pa
trie.

(Agerpres)

TEHERAN 30. — Trimisul special 
Agerpres. Mircea lonescu. transmite: 
In după-amiaza zilei de 30 octom
brie. la Teheran au avut loc convor
biri oficiale între președintele Con
siliului de Miniștri al României. 
Ion Gheorghe Maurer, si primul 
ministru al Iranului. Amir Abbas 
Hovey da.

La convorbiri au luat parte Nico
lae M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior. Ion Drăgan. secretar general al 
Secretariatului general al Consiliului 
de Miniștri. Nicolae Ghcnea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Alexandru Boabă, ambasadorul tării 
noastre la Teheran, și alte persoane 
oficiale române.

Din partea iraniană au participat 
Abbas Aii Khalatbary, ministrul afa
cerilor externe. Kuros Amuzegar, 
ministrul dezvoltării și construcțiilor 
de locuințe, B. Mostofi, președintele 
Societății Naționale de Petrochimie, 
A, Vafa, adjunct al ministrului eco
nomiei, și alic persoane oficiale.

Cei doi șefi de guverne $i colabo
ratorii lor au găsit modalități noi de 
extindere și intensificare a acțiuni
lor de colaborare și cooperare, in 
contextul posibilităților favorabile 
determinate de bunele relații bilate
rale. consecvent întemeiate pe res
pectul și avantajul reciproc, precum 
și pe progresul continuu al econo
miei ambelor state. Au fost dezbâ-

tute, de asemenea, unele probleme 
ale vieții internaționale care prezin
tă interes pentru cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie și Înțelegere 
reciprocă.

★

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, a depus 
marți dimineață o coroană de flori 
la Mausoleul lui Reza Șah, înteme
ietorul dinastiei Reza $ah Pahlavi.

După depunerea coroanei, premie
rul român și persoanele oficiale care 
II însoțesc au păstrat un moment de 
reculegere, apoi au vizitat mausoleul 
și au semnat în cartea de onoare.

Plecarea reprezentantului P. C. R
la cel de-al Vl-lea Congres

al Partidului Comunist Peruan

Solemnitatea înmînării 
unor înalte distincții

Viata delegației economice guvernamentale 
a Republicii Mali

Cronica zilei

Marți dimineața a părăsit Capita
la, indreptindu-se spre Lima, tova
rășul Ion Iliescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., care va reprezenta Partidul 
Comunist Român la cel de-al Vl-lea 
Congres al Partidului Comunist Pe
ruan.

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
re$ti-Otopeni, a fost de față tovară
șul Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

(Agerpres)

Marți, delegația economică guver- 
r <mentală a Republicii Mali. con
dusă de Assim Diawara. ministrul 
comerțului, care face o vizită in țara 
noastră la invitația Ministerului Co
merțului Exterior, a avut convorbiri 
cu Constantin Băbălău. ministrul e- 
nergiei electrice, Todor Avram, ad-

iunct &1 ministrului Industriei u- 
șoare. si Gheorghe Pacoste, adjunot 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei. Au fost abordate proble
me privind posibilitățile 
rare și cooperare dintre 
țări in aceste domenii.

de colabo- 
cele două

(Agerpres)

Delegația de activiști ai P.C.R 
s-a întors din U. R. S. S.

de activiști ai P.C.R., 
tovarășul Virgil Cazacu, 
C.C. al P.C.R., prim-ad-

Marți, 30 octombrie ax:., ministrul 
afacerilor externe, George Maco- 
vescu, a primit In audiență pe Ma- 
madou Traore, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Mali în Republica Socialistă 
România, în _7 "
prezentare a scrisorilor sale 
creditare.

legătură cu apropiata
— de a-

Leijon, 
și ple-

Vizita delegației economice guvernamentale
din Marea Britanie

Delegația 
condusă de 
membru al _ .. .
junct al ministrului educației și în
vățământului. care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S.. a făcut o vizită in schimb 
de experiență în Uniunea Sovietică, 
ș-a întors marți de la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

Au fost, de asemenea, de fată 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

în timpul șederii în U.R.S.S.. de
legația a avut convorbiri la C.C. al 
P.C.U.S.. C.C. al P.C. din Ucraina, 
Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S., Ministerul Invățămlntului 
Superior si Mediu de Specialitate al 
U.R.S.S., la conducerile unor institu
te de invățămînt superior si de cer
cetări științifice din Moscova și 
Kiev, s-a Lntilnit cu cadre didactice. 
Membrii delegației au vizitat, de a- 
semenea, obiective economice și so- 
cial-culturale din capitalele U.R.S.S. 
și Ucrainei.

A sosit la București Curt 
noul ambasador extraordinar r._ 
nipotentlar al Suediei în Republica 
Socialistă România.

★

La Invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, marți seara a sosit în Ca
pitală. Intr-o vizită de studiu, o de
legație a Uniunii Naționale a Oame
nilor Muncii din Republica Zair 
(U.N.T.Z.A.). condusă de Mpindu 
Mbwabwa. secretar general-adjunct 
al U.N.T.Z.A., comisar al poporului.

La sosire, pe aeroportul internațio
nal București-Otopeni, delegația a 
fost întimpinată de Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. de activiști ai 
sindicatelor.

(Agerpres)

La Consiliul de Miniștri s-au în
cheiat marți după-amiază convorbi
rile dintre Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Peter 
Walker, secretar de stat pentru 
comerț șl industrie al Marii Britanii, 
care se află în țara noastră in frun
tea unei delegații economice guver
namentale britanice.

Au luat parte loan Ursu, președin
tele Consiliului național pentru 
știință și tehnologie, Virgil Acta- 
rlan, ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte șl electroteh
nicii. Vasile Voloșeniuc, președintele 
consiliului de administrație al Băn
cii Române de Comerț Exterior, 
Constantin Stanciu, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

A participat Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

în timpul convorbirilor, desfășu
rate intr-o atmosferă cordială, au 
fost analizate posibilitățile de dez
voltare a cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre România și 
Anglia.

Marți dimineața, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit delegația economică guver
namentală din Marea Britanie con
dusă de Peter Walker, secretar de 
stat pentru comerț și industrie, care 
face o vizită in țara noastră. In ca
drul discuțiilor au fost abordate as
pecte ale evoluției relațiilor româ- 
no-engleze, precum și unele proble
me internaționale.

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
A fost de față Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

(Agerpres)

■ -------------’ IC Ip-lAi
Cu prilejul celef de-a 56-a aniversări a Marii Revolufii Socialiste 

din Octombrie v r a
Gală de filme documentare

Cu prilejul celei de-a 56-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. 
Sovietice la
denko. a organizat, marți seara, o 
gală de filme documentare.

Au participat reprezentanți ai Mi

ambasadorul Uniunii 
București. V.I. Droz-

nisterului Afacerilor Externe. ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 
2 și 3 noiembrie. In țară : Cerul va fi 
variabil, cu lnnorărl mai accentuate 
în estul Transilvaniei, Maramureș, Mol
dova și Dobrogea, unde se vor sem
nala precipitații care, pe alocuri, vor

fi ș! sub formă de lapoviță și ninsoa
re. In rest vor cădea ploi Izolate. 
Vintul va prezenta intensificări de 
scurtă durată, la începutul intervalu
lui. în estul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 5 
șl 5 grade, iar maximele vor oscila 
între 4 și 12 grade. în zona de mun
te, pe alocuri, va ninge. în București: 
Cerul va fi variabil, favorabil preci
pitațiilor slabe. Vîntul va prezenta In
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura va scădea ușor la Începutul in
tervalului.

★

în aceâași zi, delegația economică 
guvernamentală britanică a avut o 
întrevedere cu loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini grele, și a vizitat unități indus
triale din Capitală.

La amiază, 
un dejun

Seara, 
tanii la 
Ashe a 
delegației _________  „
tale britanice, un dineu.

★

Marți dimineața, la Palatul Consi
liului de Stat a avut loc solemnita
tea conferirii „Ordinului Muncii" 
clasa I întreprinderii „Metaloglobus"- 
București, pentru contribuția adusă 
la dezvoltarea industriei ușoare și 
participarea activă a colectivului a- 
cestei întreprinderi la opera de con
struire a socialismului in patria 
noastră, cu prilejul aniversării a 50 
de ani de activitate neîntreruptă.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în muncă, a fost distinsă cu 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a tova
rășa Maria S. Surdeanu, muncitoare, 
președinta comitetului sindical din 
Întreprindere, iar 149 de muncitori, 
ingineri, tehnicieni, maiștri și func
ționari au primit diferite ordLne și 
medalii.

înaltele distincții au fost Inmînate 
de tovarășul Miron Constantinescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii Gheorghe Cioară, Constantin 
Stiltescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Nicolae Enea, prim-adjunct al 
ministrului industriei ușoare.

In numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Romăn, al Con
siliului de Stat și al Consiliului de 
Miniștri, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, tovarășul Miron 
Constantinescu a transmis calde fe
licitări celor decorați, urîndu-le noi 
succese In munca de sporire a pro
ducției de bunuri materiale, în ve
derea satisfacerii cit mai depline a 
cerințelor populației.

Mulțumind călduros pentru înaltele 
distincții acordate. în numele celor 
decorați, Mihai Ștefan, directorul în
treprinderii „Metaloglobus". a asigu
rat conducerea de partid și de stat, 
pe secretarul general al partidului că 
angajamentul asumat de colectivul 
întreprinderii, de a realiza cincina
lul cu 7 luni mai devreme, va fi res- 

■pectat, contribuind astfel la înfăp
tuirea programului elaborat de Con
gresul al X-Iea și Conferința Națio
nală ale partidului.

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc, 
marți, solemnitatea conferirii „Ordi
nului Muncii" clasa I Întreprinderii 
de oomerț exterior „Metaiimport- 
export", pentru contribuția deosebită 
adusă la dezvoltarea activității de 
comerț exterior și participarea acti
vă a colectivului acestei unități la 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră, cu prilejul aniver
sării a 25 de ani de activitate neîn
treruptă.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite in muncă s-au conferit „Or
dinul Muncii" clasa I tovarășului 
Vasile M. Negrescu, directorul între
prinderii, „Ordinul Muncii" clasa a 
II-a tovarășilor Gheorghe Mihăilă, 
director adjunct al întreprinderii, și 
Emil Vintilă, inginer principal. De 
asemenea, au fost distinși cu ordine 
și medalii 37 de lucrători ai între
prinderii.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Miron Constantinescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au participat to
varășii Gheorghe Cioară, Ion Pățan, 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat. Nicolae Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice.

în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, perso
nal al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Miron Constantinescu a fe
licitat pe cei decorați șl le-a urat 
noi succese In îndeplinirea sarcinilor 
importante ce le revin în munca de 
dezvoltare a industriei metalurgice.

Mulțumind călduros pentru înalte
le distincții acordate, directorul în
treprinderii „MetaUmportexport" a 
exprimat sentimentele de deose
bită recunoștință conducerii de 
partid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și hotărîrea co
lectivului întreprinderii de a-și spori 
eforturile pentru realizarea sarcini
lor ce li revin, de a face totul pen
tru creșterea prestigiului industriei 
metalurgice românești peste hotare.

(Agerpres)

(Agerpres)

SEARĂ CULTURALA ALGERIANA
Cu prilejul apropiatei sârhătoriri 

a Zilei naționale a Republicii Alge
riene Democratice și Populare, In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organizat 
marți o seară culturală.

Publicul a ascultat impresii de 
călătorie din Algeria prezentate de 
ziar^ta Rodica Georgescu. în inche-

vizionat un film ar-iere. a fost 
tistic.

In
Vela. --------- — -------------- ■
Stanciu Stojan, secretar general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia șl Africa, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

asistentă se aflau Andrei 
vicepreședinte al I.R.R.C.S.,

___ loan Avram a oferit 
în onoarea oaspetelui, 
ambasadorul Marii Bri- 
București, Derick Rosslyn 
oferit, cu prilejul vizitei 

economice guvernamen-

în cursul zilei de marți, la Athe- 
nee Palace a avut loc o conferință 
de presă. 1.._
Walker, răspunzînd întrebărilor re
prezentanților presei, radioului și 
televiziunii, a subliniat, între altele, 
că în timpul vizitei au fost identifi
cate o varietate de posibilități de 
colaborare care urmează a fi reali
zate in următorii doi ani.

(Agerpres)

în cadrul căreia Peter

Aîte județe au terminat insămințările 
de toamnă și recoltatul porumbului

Adunare cetățenească
pentru desemnarea candidatului Frontului Unității Socia
liste in vederea alegerii unui deputat în Marea Adunare 

Națională
Marți după-amiază. în circum

scripția electorală nr. 5 Grădiștea, 
județul Vilcea. a avut loc o adunare 
a cetățenilor, in cadrul căreia a fost 
desemnat candidatul Frontului Uni
tății Socialiste, ce urmează a fi ales 
ca deoutat în Marea Adunare Na
țională, în locul devenit vacant.

Victor Cretu, secretar al Comite
tului județean Vilcea al F.U.S., a

propus candidatura tovarășului 
Gheorghe Stoica, prim-secretar al 
Comitetului municipal Rimnicu Vîl- 
cea al P.C.R., președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal. în unanimitate reprezen
tanții celor 11 comune care aparțin 
de această circumscripție electorală 
prezenți la adunare au aprobat pro
punerea făcută.

LA I.R.E. IAȘI

ț „Hirtia

I
1 
î
) 
) 
I
4.

care nu imbătrinește“

BACĂU (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Baltă). La Com
binatul de celuloză si hirtie Le- 
tea din Bacău au fost realizate 
primele cantități de hirtie pen
tru tipărirea documentelor spe
ciale care se păstrează in Ar
hivele statului. Oamenii de aici 
au numit-o. sugestiv, „hirtia 
care nu îmbătrânește". Realizat 
după o rețetă proprie, in 
colaborare cu direcția generală 
a Arhivelor statului si Institu-

tul politehnic din Iași. noul 
sortiment de hirtie se caracte
rizează printr-un grad de alb 
superior si o rezistentă spori
tă la îndoituri si rupere. La 
realizarea ei si-au adus con
tribuția. printre alții, inginerul 
N. Barbu. N. Petrescu. Viori
ca Dobrănăuțeanu și I. Toma. 
Pentru început. ..hirtia care nu 
îmbătrânește" se realizează in 
trei sortimente.

Unitățile agricole de stat și coope
ratiste din județul Timiș au reali
zat la 27 octombrie planul Insămîn- 
țărilor de toamnă.

In aceste zile, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului urgentează 
recoltarea porumbului, sfeclei de 
zahăr, legumelor, fructelor și a altor 
culturi, precum și arăturile de 
toamnă.

în telegrama trimisă. Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Comitetul județean Timiș 
al P.C.R. se spune :

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, iubite tovarășe 
secretar general, că lucrătorii din 
agricultura județului Timiș vor 
face totul pentru a îndeplini și de 
acum înainte sarcinile de mare răs
pundere ce le revin în creșterea 
avuției naționale, pentru bunăstarea 
și fericirea poporului.

Țăranii cooperatori, mecanizatorii 
și ceilalți lucrători din agricultura 
județului Vilcea. au terminat de

recoltat porumbul de pe ultimele 
hectare.

în telegrama adresată cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comi
tetul județean Vilcea al P.C.R, se 
arată. Intre altele :

„Răspunzlnd chemării dumnea
voastră ca anul 1974 să fie anul 
producțiilor record in agricultură, 
toți oamenii muncii din satele ju
dețului, sub conducerea organiza
țiilor de partid, desfășoară o in
tensă activitate pentru strîngerea 
și depozitarea tuturor furajelor, 
pentru executarea plnă la 15 
noiembrie a arăturilor adinei, pen
tru efectuarea lucrărilor de sezon 
în legumicultura, viticultură și 
pomicultură.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se spune in te
legramă, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a ridica toate sec
toarele agriculturii județului nos
tru la cerințele actuale ale econo
miei naționale, că vom face toiul

pentru ca sarcinile 
ne revin în acest 
vină realitate".

importante 
cincinal să

care 
de-

Au mai anunțat 
coltării porumbului ...... ................
prafâță cultivată și cooperativele 
agricole de producție din județul 
Brăila.

In telegrama adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune, între altele :

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că șl în viitor, acționînd în 
prețioaselor dumneavoastră 
ții, cuprinse în cuvîntarea 
cu prilejul „Zilei recoltei", 
vizitei ce ați efectuat-o in 
nostru, toți lucrătorii din agricul
tura județului Brăila, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, nu-și vor precupeți efortu
rile pervtru a asigura toate condi
țiile necesare obținerii unor pro
ducții tot mai mari în anul 1974.

terminarea 
pe întreaga

re- 
su-

spiritul 
indica- 
rostitâ 

cit și a 
județul

Promptitudine 
beneficiarilor cu 
întreprinderea de rețele elec

trice Iași, dispunînd de munci
tori, tehnicieni, maiștri și ingi
neri bine pregătiți in școli co
respunzătoare, răspunde cu 
promptitudine tuturor cerințelor 
consumatorilor de energie elec
trică. Ca urmare a extinderii 
în acest an a rețelelor electrice 
cu aproape 800 km și a creșterii 
numărului de stații și posturi 
de transformare cu încă 88, con
sumatorii de energie electrică 
din județele Iași și Vaslui pri
mesc in prezent o cantitate de 
opt ori mai' mare față de cea 
livrată în 1961 — anul Înființă
rii întreprinderii — șl aproape 
tot atît cît reprezenta Întreaga 
producție de energie electrică a 
țării în anul 1938. In bilanțul 
realizărilor electricienii ieșeni 
înscriu in acest an și o depășire 
a lucrărilor de constructil-mon- 
taj în valoâre de 3 100 000 lei. 
Totodată, prin autoutilare, s-au 
realizat dispozitive și diverse 
«parate în valoare de 670 000 lei.

Pentru a face față exigențelor 
sporite din partea consumatori
lor și pentru a menține un grad 
Înalt de siguranță in alimen
tarea cu energie electrică, 
I.R.E. Iași și-a extins parcul

in asigurarea 
energie electrică 

autotehnologic și și-a sporit 
numărul de stații de radioemi- 
sie, ceea ce a dus la creșterea 
operativității în înlăturarea 
defecțiunilor ce se ivesc, evi- 
dențiindu-se în aceste lucrări, 
in mod deosebit, echipele con
duse de Anghel Vasile, Bordeia- 
nu Petru, Platon Isidor, Mija 
Dumitru, Pricop Dumitru, Dul- 
haniuc Constantin, Dănilă Pavel, 
Aghion Mihai și altele.

O activitate tot mai rodnică 
desfășoară și specialiștii între
prinderii, care întocmesc docu
mentațiile tehnice pentru toate 
obiectivele energetice de trans
port, transformare și distribuție, 
pină la tensiunea de 110 kV in
clusiv, cit și instalațiile inte
rioare, atît pentru întreprindere, 
cit și pentru alțl beneficiari. 
„Colectivul de energeticieni din 
cadrul I.R.E. Iași — ne spune 
inginerul Vlad Vasiliu, directo
rul întreprinderii — este pre
ocupat continuu de îmbunătă
țirea activității sale, pentru ca 
în permanență consumatorii de 
energie electrică să fie serviți 
prompt șl în cele mai bune con
diții".

Manole CORCACI . 
corespondentul „Scînteii*

Poduri în 30 de variante
PITEȘTI (Corespondentul

..Scînteii". Gh. Cirstea). La în
treprinderea de poduri metali
ce si prefabricate din beton 
Pitești se realizează diferite ti
puri de poduri metalice pentru 
căile ferate. Numai in acest an. 
podurile executate de această 
unitate cântăresc 6 200 tone. 
Podurile fabricate la întreprin
derea piteșteană se realizează 
în 30 de variante de diferite 
lungimi si purtînd diverse de
numiri. ca, de pildă, „poduri rd 
zăbrele", „poduri cu inimă", 
„poduri cu mai multe deschi
deri" și altele. Preocuparea prin
cipală a colectivului de aici

este de a asigura în așa fel re
zistenta podurilor. Incit să pună 
in afară de orice pericol mij
loacele de transport pe calea 
ferată. în acest scop. în ultimul 
timp, aici s-a trecut de la teh
nologia de nituire a tablierelor 
la aceea de sudare a lor. fapt 
care a dus la creșterea rezis
tenței podurilor. concomitent 
cu scăderea consumului de me
tal. Totodată, noul proces teh
nologic de sudură permite fo
losirea aparatelor modeme de 
control ultrasonic si cu raze X 
la îmbinările sudate si se re
duce substantial zgomotul pro
dus prin nituire.

SONDORII GORJULUI LA „ÎNĂLȚIMEA"

A PESTE 10 000 M FORAȚI PESTE PLAN

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL

La tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de viată pen
tru luna octombrie 1973 au ie
șit ciștigătoare următoarele opt 
combinații de litere :

1) K.I.N.: 2) B.I.U. ? 
3) N.Q.P. : 4» K.V.L. t S) 
U.W.S. I 6) O.B.Z. I 7) 
H.D.C. î 8) Z.G.T.

Toți asigurați: cărora le-au 1 
ieșit câștigătoare una sau mai l 
multe din aceste combinații de / 
litere înscrise in polițele lor ur- 1
mează să se adreseze unităților ( 
ADAS pentru a 11 m stabili J
drepturile cuvenite. ț

Pentru a participa si la ur- /
mătoarele trageri lunare este 1
necesar ca asigurații să achite l
primele de asigurare la terme- 7
nele stabilite. 1

Privind turla sondei 4002, e 
greu să bănuiești că sapa rota
tivă a acestei moderne instalații 
de foraj, realizată in întregime 
In țară, a atins adlncimea de 
4 202 ml. Deși graficul prevedea 
încheierea lucrării de foraj la 
10 septembrie, sondorii Combi
natului petrolului Tg. Jiu, pre
zenți zi șl noapte lingă această 
sondă, îndrumați atent și com
petent de maistrul Alexandru 
Rusu, au trecut deja la tubajul 
sondei. De altfel, In graficele În
tocmite In ultimele zile apare 
un bilanț Îmbucurător: toate 
sondele de mare adîncime și-au 
depășit planul la forări. Sondorii 
au realizat plnă In prezent 
10 000 ml foraj depășire față de 
plan. între colectivele frun
tașe fe Înscriu cele de la son
dele 4004, conduse de Constantin 
Burada, și 5114, conduse de 
maistrul Matei Buzolanu și Ion 
Pantazi. Aceste ultime două son
de nominalizate au atins Înain
te de termenul stabilit adlnclml 
de 4001 ml și respectiv 5003 ml.

aflîndu-se In momentul de față 
in faza probelor de rodaj. Reali- 
zind o economie de timp de o 
lună, sondorii de la sonda 5114 
au obținut de fapt peste un mi
lion Iei economii. De altfel, dacă 
ar fi să notăm și alte rezultate ..... » ja

Jiu 
ur- 
in- 
cu 

_____  ________ __ .... la 
fel planul la producția globa
lă și producțîa-marfă. Țițe
iul extras de sondorii acestui 
combinat de la începutul anului 
și pină acum peste prevederile 
planului la zi însumează o cifră 
impresionantă. După cum ne 
declara tov. ing. Nicolae Arme- 
gioiu, directorul tehnic al Com
binatului petrolului Tg. Jiu, pe
troliștii gorjeni au obținut re
zultate remarcabile la toți indi
catorii de plan, apropllndu-8e 
de realizarea Întregului angaja
ment anual.

Azi, meciul Europa 
-America de Sud

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

ale harnicului colectiv de 
Combinatul petrolului Tg. 
ar trebui să consemnăm și 
mătoarele cifre : planul de 
vostiții a fost depășit 
multe milioane de lei,

I

I

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Scînteii

Stadionul municipal dîn Barcelona, 
cu o capacitate de 80 000 de locuri, 
va găzdui astă-seară meciul dintre 
selecționatele Europei și Amerlcii 
de Sud, meci organizat de F.I.F.A., 
cu prilejul celebrării primei „Zile 
mondiale a fotbalului".

Antrenorul echipei europene este 
Ladislau Kubala. In timp ce pregă
tirile selecționatei sud-americane au 
fost conduse de brazilianul Mario 
Zagalo și argentineanul Omar Sivori.

Iată lotul din care va fi alcătuită 
formația Amerlcii de Sud : Santoro, 
Wolff. Carnevali. Brindisi. Ayala 
(Argentina). Pereira. Lima. Felicia
no. Rlvelino (Brazilia). Ortiz (Colum
bia). Lasso (Ecuador). Arrua (Para
guay). Cubllias, Chumpitaz, Sotil 
(Peru), Esparrago. Morena (Uru
guay) și Borja (Mexic).

Ladislau Kubala intenționează 
Înceapă locul cu următorul 
Viktor (Cehoslovacia) — 
(Irlanda de Nord). Kuna ______
vacia). Facchettl (Italia). B. Moore 
(Anglia). Netzer (R. F. Germania). 
Cruyff (Olanda), Mazzola (Italia), 
Gallego (Spania), Rlva (Italia) si 
Edstrom (Suedia).

să
- ..11“ : 
Jennings 

(Cohoslo-

(R. F. Germania).
1 (Italia),

ȘAH, TURNEUL DE LA MANI
LA. După 9 runde, In turneul inter
național de șah de la Manila condu
ce marele maestru iugoslav Liuboje- 
vici cu 7 puncte. îl urmează In 
clasament Kavalek și Gllgorici — 
6,5 puncte, Larsen și Tata! — 6 punc
te (1), Florin Gheorghiu șl Lom
bardy — 5,5 puncte, Najdorf — 5 
puncte etc.

în runda a 9-a marele maestru 
român Florin Gheorghiu (cu piesele 
albe) l-a învins în 27 de mutări pe 
indonezianul Ardinjnasah,

★
Partida centrală a rundei a 

a turneului internațional de 
de la Novi Sad, disputată intre ma
rele maestru iugoslav Matulovicl și 
maestrul internațional român Victor 
Cloclltea, *-a Încheiat remiză la mu
tarea a 25-a.

In clasament continui să conducă 
Matulovici cu 7 puncte, urmat de 
Lein (U.R.S.S.) și Buljovlcl (Iugosla
via) — 8,5 puncte, Ciociltea (Româ
nia) și Adorian (Ungaria) — 6,5 
puncte etc.

9-a 
șah

TENIS. PESTE O LUNA FINALA 
„CUPEI DAVIS". Finala „Cupei 
Davis" — ediția 1973 — se va desfășu
ra Intre 30 noiembrie și 2 decembrie 
la Cleveland (Ohio) și va opune for
mației S.U.A., deținătoarea trofeului, 
pe cîștlgătoarea meciului dintre echi
pele Australiei și Cehoslovaciei,

Este pentru prima oară cînd 
nala tradiționalei competiții se 
disputa pe teren acoperit

în ceea ce privește semifinala ... 
terzonală dintre echipele Australiei 
și Cehoslovaciei, programată la 
Melbourne intre 16 și 18 noiembrie, 
comentatorii agențiilor internaționale 
de presă acordă prima șansă gazde
lor, care vor alinia* o formație redu
tabilă alcătuită din cunoscuții tenis- 
mani Rod Laver, John Newcombe șl 
Ken Rosewall.

fl-
va

!n-

FOTBAL. PERFORMANTA ECHI
PEI ARARAT. Campionatul U.R.S.S, 
de fotbal a fost ciștigat Ia actuala 
ediție de formația Ararat Erevan, 
care a totalizat 39 de puncte din 30 
de meciuri. De remarcat că fotbaliș
tii din Erevan au cucerit în acest an 
«i „COpa U.R.S.S." |



viața internațională
LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII

GENERALE A 0. N. U.
tN DEZBATEREA COMITETULUI POLITIC

A ROMÂNIEI
NAȚIUNILE UNITE 30 (Corespondenți de la C. Alexandroaie). în 

cadrul dezbaterilor Comitetului politic al Adunării Generale asupra 
punctului intitulat ..Consecințele economice șl sociale ale cursei înar
mărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității 
in lume" — punct adus in preocupările Organizației Națiunilor Unite 

, cuvintul reprezentantul țârii noastre,

O INIȚIATIVĂ

reducerea reciprocă a trupelor
Prezențe culturale 

românești 
peste hotare

CONGRESUL MONDIAL Al FORJELOR PĂCII
Intervenții ale reprezentanților români în comisiile 

de lucru

la inițiativa României — a luat 
ambasadorul Constantin Ene.

Menținerea permanentă în atenția 
O.N.U. a problemei consecințelor 
cursei înarmărilor este necesară, a 
spus vorbitorul, intrucit aceasta poate 
oontribui la mai buna înțelegere de 
către cuveme și opinia publică a 
gravității pericolelor pe oare le pre
zintă pentru pacea și securitatea in
ternațională Și pentru dezvoltarea 
economică și socială a tuturor națiu
nilor creșterea continuă a cheltuieli
lor militare și, în special, acumula
rea masivă de stocuri dc armament 
nuclear. Principalele puteri promo
toare ale cursei înarmărilor se află 
intr-o permanentă competiție pentru 
obținerea de avantaje, nu numai in 
ce privește cantitatea, dar și calita
tea armamentului. transformind 
cursa înarmărilor într-o „cursă mili- 
tar-tehnologicâ“. In același timp, re
sursele materiale înghițite de chel
tuielile militare au ajuns la 225 mi
liarde dolari anual. Numai urin con
versiunea a 5 la sută din totalul 
cheltuielilor militare în scocul dez
voltării »-ar putea ajunge la cifra

prevăzut! pentru asistența financia
ră în favoarea țârilor în curs de dez
voltare în cadrul celui de-al doilea 
Deceniu al O.N.U. pentru dezvoltare.

Subliniind că a sosit timpul ca 
O.N.U. să-și întărească capacitatea 
de acțiune în domeniul dezarmării, 
să scoată negocierile de dezarmare 
de la Geneva din imobilismul de 
pină acum, vorbitorul a relevat că 
țara noastră se pronunță pentru ela
borarea și transpunerea In practică a 
unor măsuri menite să ducă la înce
tarea cursei înarmărilor, în special a 
celei nucleare, la înghețarea si redu
cerea treptată a bugetelor militare, 
pe baza unui program concret, înce- 
pind cu bugetele țărilor mari, pu
ternic înarmate.

Refcrindu-se la necesitatea menți
nerii constante în atenție a proble
mei consecințelor economice și so
ciale ale cursei înarmărilor, repre
zentantul român a insistat ca in 
orice evaluare a acestei chestiuni 
să se pună accent deosebit pe stu
dierea efectelor înarmărilor nucleare.

IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE ECONOMICE
Evaluarea activității Organizației 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea 
Industrială (O.N.U.D.I.), in lumina 
sarcinilor sale prezente și de per
spectivă pentru extinderea cooperării 
internaționale în domeniul industria
lizării, constituie obiectivul dezbateri
lor Comitetului pentru problemele 
economice al Adunării Generale.

Subliniind faptul că industrialixa-

re» constituie singura alternativă 
viabilă pentru reducerea decalajului 
care desparte România dc statele a- 
vansate ale lumii, reprezentantul ță
rii noastre in acest comitet. Marian 
Chirilă, a insistat asupra necesității 
concentrării eforturilor statelor 
membre spre sporirea contribuției 
O.N.U.D.I. la promovarea și progresul 
industrializării țârilor In curs de 
dezvoltare. în context, vorbitorul a 

i evidențiat activitatea Centrului co
mun O.N.U.D.I. — România pentru 
cooperare internațională în domeniul 
industriilor chimică și petrochimică.

VIENA 30. (Corespondență de la 
C. Vlad). — în capitala Austriei s-au 
deschis marți dimineața negocierile 
privind reducerea reciprocă a trupe
lor și armamentelor șl măsuri adia
cente in Europa centrală. Participă 
delegații reprezentind 19 state : An
glia. Belgia, Bulgaria, Canada, Ceho
slovacia, Danemarca, R. D. Germană, 
R.F. Germania, Grecia, Italia, Lu
xemburg, Norvegia, Olanda, R.P. Po
lonă, România, iSircia, S.U.A., Unga
ria și Uniunea Sovietică.

în numele guvernului țării gazdă, 
participants au fost salutați de mi
nistrul afacerilor externe, Rudolf 
Kirchschlaeger.

în cadrul ședințelor plenare de 
marți, a inceput prezentarea inter
vențiilor general-introductive, în care 
șefii delegațiilor statelor participante 
expun poziția de principiu a guver
nelor lor in problemele care fac 
obiectul negocierilor.

în cuvintarea sa. șeful delegației 
române. Dumitru Aninoiu. ambasa
dorul tării noastre la Viena, a rele
vat preocupările guvernului Repu
blicii Socialiste România fată de 
problematica dezarmării, numeroa
sele sale propuneri vizind adoptarea 
unor măsuri concrete care să ducă 
la încetarea cursei înarmărilor, 
dezarmarea 
rînd, la 
Români» c 
forței si a amenințării cu 
forței în 
europene, 
de reală __________  ______
pace între toate popoarele continen
tului sini direct legate de realizarea 
unor măsuri efective de dezangajare 
militară si de dezarmare, atit pe 
ansamblul continentului, cit si în 
diferite regiuni ale sale. Guvernul 
român consideră negocierile privind 
reducerea reciprocă a trupelor și ar
mamentelor ai măsuri adiacente în 
Europa centrală doar un pas din
tr-un șir de măsuri menite să con
ducă la realizarea scopului final — 
o Europă a relațiilor pașnice, larg

_____  la 
t generală si. în primul 

dezarmarea nucleară, 
consideră că excluderea 
____ ____________ folosirea 
raporturile dintre statele 
instaurarea unui climat 

colaborare, destindere si

mongolo- bulgare
ULAN BATOR 30 (Agerpres). — 

La Ulan Bator au continuate convor
birile intre delegația de partid și 
guvernamentală bulgară, condusă 
de Todor Jivkov. prim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
și cea mongolă, condusă de Jumja- 
aghiin Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al P.P.R.M., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Mongo
le. Convorbirile s-au referit îa dez
voltarea multilaterală continuă a re
lațiilor dintre cele două țări, pre
cum și la probleme ale situației in
ternaționale — anunță agenția B.T.A.

R. P. D COREEANA

succese In Îndeplinirea
PLANULUI DE DEZVOLTARE

A ECONOMIEI
PHENIAN_________ 30 (Agerpres). — Oa

menii muncii din R.P.D. Coreeană 
au realizat cu succes în primele 
nouâ luni ale acestui an planul de 
dezvoltare a economiei.

Mobilizindu-și forțele pentru a 
face din anul în curs un an decisiv 
in îndeplinirea planului șesenal 
(1971—1976). numeroase colective de 
oameni ai muncii au raportat atin
gerea indicilor de plan pe anul în 
curs pină la începutul lunii octom
brie. Printre ramurile fruntașe in a- 
ceastă acțiune se numără industriile 
extractivă, energetică și construcțiile 
de mașini grele. De asemenea, peste 
200 de întreprinderi ale industriei 
ușoare și sute de unități din trans
porturi și comunicații, industriile 
forestieră și de prelucrare a peștelui 
și-au îndeplinit planul anual.

VIETNAMUL DE SUD

ÎNCĂLCĂRI ALE ACORDULUI
DE ÎNCETARE A FOCULUI
DE CĂTRE AUTORITĂȚILE

SAIGONEZE
VIETNAMUL DE SUD 30 (Ager

pres). — Un comunicat al comitetului 
pentru denunțarea crimelor de răz
boi comise in Vietnamul de sud, 
transmis de agenția „Eliberarea", in
formează că, in perioada 28 ianua
rie—20 octombrie a.c., administrația 
saigoneză s-a făcut vinovată de 
peste 261 000 de cazuri de Încălcare 
a acordului de încetare a focului, in
tre care un număr foarte mare de o- 
perațiuni de infanterie și de bombar
damente de artilerie Împotriva zone
lor controlate de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, soldate cu uciderea 
și rănirea citorva zeci de mii de per
soane și distrugerea citorva sute de 
sate. Tot în decursul ultimelor nouă 
luni, administrația saigoneză a ares
tat ilegal peste 30 000 de persoane și 
a silit aproape un milion de săteni 
să-și părăsească așezările pentru a se 
strămuta in lagăre de concentrare.

PARIS 30 (Agerpres). — Delegația 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
el Republicii Vietnamului de Sud la 
convorbirile de la Paris în problema 
viitorului politic al Vietnamului de 
sud a dat publicității o declarație în 
care condamnă sabotarea lucrărilor 
intilnirilor consultative de la Celle 
Sa-pt Cloud de către reprezentanții 
administrației de la Saigon.

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 30 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția M.E.N.. un 
purtător de cuvint oficial egiptean 
a dat publicității, marți, urmă
toarea declarație : „Israelul a cerut 
prin intermediul Comisiei O.N.U. 
pentru supravegherea armistițiului 
(U.N.T.S.O.) ■ listele de prizonieri 
israelieni de război și ale răniților 
israelieni deținuți de egipteni.- For
țele noastre armate egiptene — a a- 
rătat purtătorul de cuvint — au 
răspuns că aceste liste sint în drum 
spre israelieni. Există instrucțiuni 
ale Comandamentului egiptean de a 
schimba prizonierii de război și ră
niți! atunci cind israelienii se vor 
reîntoarce la linia de încetare a fo
cului. de la 22 octombrie, in con
formitate cu rezoluțiile Consiliului 
de Securitate de la 22 și 23 octom
brie. rezoluții pe care forțele israe- 
liene le-au violat".

★
TEL AVIV 30 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in fața Khnessethului (Par
lamentul israelian), ministrul apără
rii. Moshe Dayan, a declarat, marți, > 
că Israelul a cerut Egiptului elibe
rarea imediată și reciprocă a răni
ților. precum și o listă completă a 
prizonierilor israelieni deținuți de 
Egipt, autorizarea vizitelor delega- 
ților Crucii Roșii Internaționale și

schimbul de prizonieri în cel mai 
scurt timp. „Noi am primit din par
tea egiptenilor — a adăugat el — 
promisiunea oficială că, in trei zile, 
lista prizonierilor ne va fi furni
zată ; ni s-a promis, de asemenea, 
că vor permite vizitele și vor re- 
tuma 60 de grav răniți".

★
CAIRO 30 (Agerpres). — 

cum anunță agenția T.A.S.S.. 
vitația guvernului R.A.E., ia - 
tombrie a sosit la Cairo V. V. Kuz- 
nețov, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor externe ai U.R.S.S. în a- 
ceeași zi, diplomatul sovietic a fost 
primit de președintele Anwar Sadat.

★
ȚEL AVIV 30 (Agerpres). — Potri

vit'unui comunicat oficial dat publi
cității la Tel Aviv și confirmat de 
purtătorul de cuvint al Casei Albe, 
primul ministru al Israelului, Golda 
Meir, va efectua, incepind de joi, o 
vizită oficială la Washington, unde 
va avea convorbiri cu președintele 
Richard Nixon.

★
BAGDAD 30 (Agerpres). — Irakul 

a hotărit să-și retragă trupele de pe 
fronturile de nord și occidental, res
pectiv de pe înălțimile Golan și din 
Sinai, se anunță intr-un comunicat 
oficial difuzat la Bagdad.

Transpunerea in viață a acordului de la Deliii

Un nou pas pe calea

/

După 
la in- 

30 oc-

înțelegerii in Asia de sud

deschisă cooperării între state su
verane, la adăpostul oricărui pericol 
de folosire a forței sau dc amenin
țare cu forța.

Negocierile prezente — a continuat 
ambasadorul român — urmăresc un 
obiectiv limitat, circumscris la o 
zonă specifică a continentului. Noi 
considerăm câ tratativele dintr-un 
for limitat, cum este cel de la Viena, 
nu trebuie să împiedice inițierea 
unor negocieri privind aspectele mi
litare in intreaga Europă sau in alte 
zone ale sale. Prin rezultatele con
crete ce se vor obține, negocierile de 
la Viena trebuie să stimuleze și să 
accelereze înfăptuirea unor măsuri de 
dezangajare militară și de dezarmare 
la scara întregului continent. Ară- 
tînd că in cursul dezbaterilor viitoa
re delegația română va prezenta noi 
idei și propuneri, vorbitorul a subli
niat că, de la început, va trebui avu
tă tn vedere realizarea unui șir de 
măsuri concrete, ca, de exemplu, cele 
referitoare la reducerea și, în cele 
din urmă, Ia retragerea în cadrul 
frontierelor naționale a tuturor tru
pelor străine aflate pe teritoriul al
tor state, precum și alte măsuri, care 
să ducă la dezangajarea militară și 
dezarmare in această zonă a Euro
pei. El a reafirmat necesitatea ca a- 
ranjamentele și acordurile la care se 
va ajunge, referitoare la Europa 
centrală), să nu diminueze în vreun 
fel securitatea oricăreia din cele 19 
țări participante, la negocieri și nici 
a celorlalte țări din Europa. Pornind 
de la faptul că orice măsură de 
dezangajare militară sau dezarmare, 
în întreaga Europă sau numai într-o 
anumită zonă a ei, interesează toate 
statele europene, delegatul român a 
reafirmat necesitatea invitării altor 
state europene să participe Ia nego
cieri, intr-o formă corespunzătoare, 
pentru a-și prezenta punctul de ve
dere și a-și susține interesele legi
time.

Reprezentantul României a amin
tit faptul că delegația română nu va 
participa la adoptarea hotărîrilor de 
fond, nu va semna documentele și 
înțelegerile la care se va ajunge, 
considerind că aceasta este de com
petenta statelor nemijlocit intere
sate. în același timp, a declarat el. 
delegația României înțelege să-si a- 
ducă în mod efectiv contribuția la 
desfășurarea negocierilor in spirit 
constructiv si în colaborare cu toate 
celelalte delegații, pe bază de de
plină egalitate. înțelegem că aceste 
negocieri nu constituie un dialog de 
la bloo la bloc, a continuat vorbito
rul. ci o conlucrare între delegații 
reprezentind state suverane si inde
pendente. Delegația română înțelege 
Sa’participe activ la toate formele de 
lucru ce șe vor organiza, alături de 
toate celelalte delegații, conferind 
astfel negocierilor de la Viena un 
caracter cu adevărat democratic.

Fiecărei delegații — a spus el — 
trebuie să i se garanteze în practică 
dreptul. 6tatuat de altfel si de do
cumentul de procedură din 14 mai 
anul curent, de a participa la orice 
formă de lucru, de a prezenta punc
tul de vedere și de a difuza docu
mente. Este absolut necesar, de a- 
ceea. ca organismele de lucru ce ar 
putea fi create să fie deschise ori
cărei delegații. Delegația română 
Intenționează 6ă-și exercite drep
tul său de a participa la orice 
forme, grupuri sau organisme de 
lucru, care ar prezenta impor
tanță din punct de vedere al inte
reselor țării noastre la aceste nego
cieri. Participarea la grupurile de 
lucru, îmbinată cu celelalte forme 
de activitate, inclusiv organizarea de 
reuniuni plenare săptăminal sau Ia 
cererea oricărei delegații participan
te, constituie, după convingerea de
legației României, un element esen
țial al desfășurării normale a nego
cierilor. în încheiere, reprezentantul 
României a exprimat dorința dele
gației țării noastre de a colabora, 
astfel îneît Ia negocierile de la Vie
na să se obțină rezultate pe măsura 
aspirațiilor și așteptărilor popoarelor 
europene și ale întregii lumi.

■ ■ B ■ B H ■

R. S. F. Iugoslavia

La Belgrad a fost inaugurată 
a 18-a ediție a Tirgului inter
national ' al cărții, manifestare 
culturală care reunește 200 de 
firme iugoslave și străine, re
prezentind peste 2 000 de edi
turi din lumea întreagă, ce pre
zintă 55 000 titluri din diverse 
domenii ale activității edito
riale.

Prezentă permanent la aceas
tă manifestare. România parti
cipă și in acest an — prin in
termediul întreprinderilor „Cen
trala cărții" și „Rompresfilate- 
lia" — cu numeroase exponate. 
Cele peste 600 de titluri pre
zente in standul românesc re
prezintă lucrări apărute in ulti
mul an și cuprind o tematică 
deosebit de bogată. Cartea poli
tică este reprezentată de lu
crările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, între care „România 
pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvolta
te" și un volum de opere alese 
editat tn limba sirbo-croată. 
Sint, de asemenea, prezentate 
lucrări privind relațiile interna
ționale ale României si contac
tele la nivel înalt ale țării noas
tre cu celelalte țări. Se remar
că, totodată, opera lui Dimitrie 
Cantemir „Descriptio Moldavi- 
ae" și studiul lingvistic „Dimi
trie Cantemir". editate cu pri
lejul aniversării tricentenarului 
nașterii marelui cărturar. O 
mare parte din volumele expu
se reprezintă literatură 
co-științifică, de yn 
deosebit bucurindu-se 
dicționar enciclopedic".

S.U.A

tehni- 
interes 
„Micul

In cadrul seriei „Orașe 
saje din România", la __
teca română din New York 
fost organizată o seară de fil
me documentare românești. Au 
fost prezentate creațiile „Mu
zeul satului", precum si „Bucu
rești" si „Poiana Brașov". Cu 
același prilej, a fost transmis 
un film dedicat corului Madri
gal.

Centrul de educație perma
nentă și Galeria Midway, de la 
Universitatea din Chicago. au 
inaugurat o expoziție de pic
tură românească contemporană. 
Sint prezentate o selecție de 
lucrări create în ultimele de
cenii de maeștri ca Luciati, Gri- 
gorescq, D. Ghiată, !H. Catargi, 
Al. Ciucuiehcu. Corneliu Baba, 
Ion Țuculescu, Ion Musceleanu, 
precum și lucrări aparținind 
unor pictori mai tineri, cum ar 
fi Brăduț Covaliu. Ion Pacea, 
Virgil Almășanu, Octav Grigo- 
rescu, Ion Nicodim, Sabin Bă- 
lașa, Vasile Baboie. lacob 
zăr, Constantin Blendea __
Expoziția se bucură de un deo
sebit succes.

5i pei- 
Biblio- 

a

La- 
etc.

Sesiunea Adunării
Populare a R.P. Bulgaria

SOFIA 30 — Corespondentă de la 
C. Amariței : La Sofia au inceput 
la 30 octombrie lucrările celei de-a 
opta sesiuni a Adunării Populare a 
R. P. Bulgaria.

Pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
se află dezbaterea și adoptarea pro
iectului de lege referitor la sănă
tatea publică, modificarea legii de 
organizare a tribunalelor și a legii 
de alegere a judecătorilor și aseso
rilor populari pentru tribunalele 
raionale, ca și audierea raportului 
Consiliului de Miniștri privind ocro
tirea și îmbunătățirea mediului am
biant în R.P. Bulgaria.

Fișia îngustă de as
falt este traversată de 
o barieră de fier. De 
o parte a barierei se 
afla stema Indiei, de 
cealaltă — stema Pa
kistanului. Este gra
nița dintre doua sta
te vecine, localitatea 
Wagah.

Numele acestei mici 
așezări, situată pe șo
seaua ce leagă orașul 
indian Amritsar de 
marele centru indus
trial al Pakistanului, 
Lahore, a apărut dese
ori, in cursul anului 
trecut, in paginile pre
sei mondiale. Aici s-au 
încheiat cu succes tra
tativele dintre repre
zentanții militari ai 
celor două țări privind 
retragerea reciproca a 
trupelor de pe terito
riile ocupate în timpul 
conflictului armat din 
decembrie 1971.

In ultima vreme, 
Wagahul cunoaște din 
nou atmosfera unor e- 
venimente semnificati
ve. Prin acest punct 
de control se desfășoa
ră, în ritm susținut, 
operațiunea de repa
triere, de către partea 
indiană, a prizonierilor 
de război pakistanezi 
și a persoanelor civile 
internate. Așa cum in
formează agențiile in
ternaționale de presă, 
operațiunea, eșalonată 
pe mai multe zile, ur
mează, in această nouă 
fază, să se încheie la 
31 octombrie prin 
transferarea către au
toritățile pakistaneze 
a unui număr de 12 600 
de persoane. în acest 
scop, în fiecare zi prin 
Wagah s-au întors in 
patrie. In medie, cîte

840 de cetățeni pakis
tanezi. De la 19 sep
tembrie, data începerii 
repatrierii, India a 
transferat în Pakistan, 
prin acest punct de 
frontieră, peste 6 000 
de persoane.

Concomitent, pe ca
lea „podului aerian" 
dintre Dacca și Lahore 
au fost transferate 
23 536 de persoane, 
respectiv 16 394 ben
galezi către Bangla
desh și 7 172 cetățeni 
pakistanezi către Pa
kistan. Potrivit decla
rațiilor reprezentanți
lor Crucii Roșii Inter
naționale, care ur
măresc desfășurarea 
intregii acțiuni de re
patriere, se așteaptă 
ca In următoarele săp- 
tămîni ritmul acesteia 
să se intensifice, astfel 
ca programul primei 
etape, prevăzind trans
ferarea a circa 200 000 
de persoane — 140 000 
de bengalezi și 60 000 
de pakistanezi — 6ă 
fie realizat întocmai.

Operațiunile de re
patriere amintite au 
loc, după cum se știe, 
în cadrul Acordului in- 
do-pakistanez privind 
soluționarea proble
melor umanitare re
zultate din conflictul 
de la sfirșitul anului 
1971, acord semnat la 
28 august a.c., la 
Delhi. înscriindu-se pe 
linia aplicării prevede
rilor Acordului de la 
Simla, prin care India 
și Pakistanul au con
venit să reglementeze 
prin mijloace pașnice 
problemele conflictuale 
șl să stabilească intre 
ele relații prietenești, 
de colaborare, repa
trierea prizonierilor de

război și a persoanelor 
civile este de natură 
să exercite, fără în
doială, o influență po
zitivă asupra situației 
politice din Asia de 
sud. să contribuie la 
edificarea unei păci 
durabile în această re
giune. în același timp, 
transpunerea in viață 
a acordului de la 
Delhi demonstrează 
încă o dată că singura 
cale de rezolvare a 
problemelor litigioase, 
oricit de complexe ar 
fi ele. este calea trata
tivelor, purtate în spi
ritul înțelegerii față 
de Interesele fiecărei 
părți, al respectării 
independenței și su
veranității naționale, 
renunțindu-se hotărit 
la instrumentele for
ței.

Consecință a abordă
rii realiste, constructi
ve de către guvernele 
Indiei, Pakistanului și 
Republicii Bangladesh 
a situației de pe sub- 
continentul Asiei de 
sud, repatrierea con
comitentă a prizonie
rilor de război și a 
persoanelor civile re
prezintă, prin caracte
rul său umanitar, cit 
șl prin consecințele 
pozitive de ordin po
litic, economic șl so
cial, un 
Important 
malizarea . .
lor dintre țările din 
această zonă a lumii, 
corespunzător intere
selor fundamentale ale 
popoarelor respective, 
cauzei generale a pă
cii și colaborării in
ternaționale.

nou pas 
spre nor- 
ra porturi-

Eugen IONESCU

agențiile de presă
Sesiunea Comisiei O.N.U. 

pentru populate. u Geneva 
au, inceput lucrările celei de-a 17-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru 
populație. Actuala sesiune urmează 
să examineze o serie de probleme 
menite să sporească rolul O.N.U. in 
activitățile internaționale privind 
populația. O atenție deosebită se va 
acorda Conferinței mondiale a popu
lației. care va avea loc la București, 
în august 1974. Din partea țării 
noastre, la lucrările sesiunii parti
cipă o delegație condusă de dr. Vir
ginia Russ, care a fost aleasă, in 
unanimitate, prim-vicepreședinte al 
reuniunii.

Lq Tiranaau avut loc convor_ 
biri oficiale între o delegație de 
partid șl guvernamentală albaneză, 
condusă de Mehmet Shehu. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Albania, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Albania, și delegația de partid și 
guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Fam Van Dong. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce Muncesc din Viet
nam, primul ministru al R. D. Viet
nam. aflată lntr-o vizită oficială de 
prietenie in Albania. Convorbirile — 
relatează agenția A.T.A. — s-au 
desfășurat in spiritul înțelegerii re
ciproce, intr-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Libia a hotărit să sus
pende exporturile sale de 
petrol către Olanda -"anun- 
țat agenția libiană de presă. Expor
turile libiene de petrol către Olan
da sint estimate la 100 000 de barili 
pe zi.

încheierea convorbirilor 
sovieto-etiopiene. La 
s-au încheiat convorbirile dintre Ni
kolai Podgornîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
și împăratul Etiopiei. Halle Selassie 
I. Convorbirile s-au referit la dez
voltarea in continuare a relațiilor 
bilaterale și la probleme actuale ale 
situației internaționale.

Potrivit unei declarații a 
ministrului apărării din Ar- 
gentin(If Robledo, citată de
agenția France Presse, misiunea de 
consilieri militari americani de pe 
lingă comandamentul armatei argen- 
tinene va trebui să părăsească țara 
in termen de 30 de zile. Totodată, 
el a anunțat că misiunea similară 
franceză iși va continua activitatea 
la Buenos Aires timp de un an.

Vicepremierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, u 
Sien-nien, a primit delegația indus
trială suedeză, condusă 
Bertil. Cu acest prilej a 
convorbire prietenească.

de prințul 
avut loc o

luat sflrgit

a Comisiei 
colaborare

La Varșovia au 
lucrările primei sesiuni 
interguvernamentale de 
economică polono-franceză. în co
municatul sesiunii se relevă dezvol
tarea considerabilă a colaborării e- 
conomice bilaterale și se exprimă 
satisfacția cu privire la contractele 
tncheiate Intre cele două părți in 
ultimul timp. Guvernul francez a-a 
declarat gata să majoreze, in cax 
de necesitate, suma globală a înleș-

MOSCOVA 30 — Corespondentul 
Agerpres, N. Crețu, transmite : Lu
crările Congresului Mondial al For
țelor Păcii de la Moscova se apro
pie de sfirșit. Marți după-amiază, In 
ședința Comitetului de organizare, 
s-a procedat la un schimb de infor
mări privind desfășurarea dezbate
rilor în comisiile de lucru pe proble
me. Delegații români au participat 
activ la schimburile de păreri in or
ganismele de lucru, ce s-au desfășu
rat pe parcursul a trei zile.

Subliniind solidaritatea militantă 
a poporului român cu popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian, 
care au cucerit admirația întregii 
lumi pentru eroismul și spiritul lor 
de sacrificiu, pus în slujba cauzei 
libertății și independenței patriei, 
reprezentantul român în Comisia 
Indochina a relevat că evoluția din 
această parte a lumii, concluziile ei 
trebuie să determine masele iubitoa
re de pace de pretutindeni să acțio
neze, în continuare, mai viguros, 
pentru stingerea focarelor de război 
existente în diferite puncte ale glo
bului, pentru extinderea metodei 
tratativelor la soluționarea tuturor 
diferendelor, pentru instaurarea unul 
climat de destindere și cooperare, 
care să permită edificarea unei păci 
durabile.

Reafirmînd că una dintre constan
tele politicii externe a României o 
constituie solidaritatea activă, spri
jinul permanent și multilateral al 
luptei împotriva oricărei forme de 
înfeudare a popoarelor, împotriva 
politicii de imixtiune în treburile 
interne, a presiunilor economice și 
politice de tip neocolonialist, pentru 
abolirea definitivă a colonialismului, 
discriminării rasiale și apartheidu
lui, reprezentantul țării noastre în 
comisia „Lupta pentru independen
ța națională, împotriva colonialismu
lui și rasismului" a subliniat că lu
crările congresului trebuie să re
flecte într-o manieră clară impor
tanța și semnificația luptei popoa
relor pentru eliberare națională, 
pentru întărirea unității și colaboră
rii cu toate forțele progresiste șl 
democratice, cu întregul front anti- 
imperialist ce militează pentru tri

umful Idealurilor legitime ale po
poarelor lumii — libertate, indepen
dență națională, democrație, pro
gres social, pace și colaborare in
ternațională.

Complexitatea problemelor cu-care 
este confruntată omenirea demon
strează că este necesar ca toate sta
tale, oricare ar fi regimul lor social, 
mărimea sau potențialul lor, nivelul 
de dezvoltare economică, să partici
pe în mod activ la reglementarea lor. 
Numai in acest mod, a declarat în 
intervenția sa reprezentantul român 
în Comisia pentru coexistență pașni
că șl securitate internațională, se va 
putea ajunge la soluții durabile și 
viabile, care să corespundă pe deplin 
voinței și intereselor tuturor po
poarelor.

Opinia publică din România, a 
menționat delegatul nostru in Comi
sia pentru dezarmare, consideră că a 
sosit momentul de a se trece — in 
domeniul dezarmării — de la vorbe 
la fapte, de la declarații de intenții 
la acte concrete. Pentru a imprima 
un asemenea curs, alături de anga
jamentele ferme și complete al»/ ju- 
vernelor, din partea tuturoK reior 
care răspund de destinele popoare
lor, un rol important revine popoa
relor înseși, opiniei publice interna
ționale, forțelor păcii și progresului. 
Considerăm, a menționat vorbitorul, 
că principala grupă de probleme și 
măsuri, prioritare, în cadrul negocie
rilor pentru dezarmare, o formează 
cele ce vizează dezarmarea nucleară.

Delegații români, alături de repre
zentanți ai opiniei publice de pe toa
te continentele, au subliniat că lu
crările congresului de la Moscova 
trebuie să evidențieze importanta 
deosebită a acțiunilor energice și di
recte ale opiniei publice, ale popoa
relor, ale forțelor sociale cele mai 
diferite : muncitori, țărani, intelec
tuali, organizații de masă — sindi
cale, de tineret, de femei, personali
tăți ale vieții publice științifice, cul
turale, confesionale, care se pronun
ță cu hotărire împotriva perimatei 
politici imperialiste de dominație și 
dictat, pentru continuarea cursului 
nou în viața internațională, pentru 
pace și securitate in întreaga lume.

Comerțul internațional în anul 1972
UN STUDIU AL ACORDULUI GENER.'1 •

TARIFE Șl COMERȚ

GENEVA 30 (Agerpres). — La Ge
neva a fost dat publicității textul 
unui amplu studiu al Acordului Ge
neral pentru Tarife și Comerț 
(G.A.T.T.), privind situația comerțu
lui internațional in cursul anului 
1972. Prima concluzie a acestui do
cument este că inflația a continuat 
să exercite, ca și în alte domenii, o 
influență determinantă asupra co
merțului mondial. A fost constatată, 
anul trecut, o accelerare a schimbu
rilor internaționale, al căror volum 
total a înregistrat un ritm de creș
tere de peste 8 Ia sută, in compara
ție cu aproximativ 6 la sută în 1971.

Experții G.A.T.T. care au elaborat 
acest studiu subliniază că producția 
industrială mondială a sporit, anul 
trecut, cu 5 la sută (3,5 la sută în 
1971). Se constată, de asemenea, o 
accentuare a presiunilor inflațio
niste, dezechilibre importante ale 
balanțelor comerciale ale unor state, 
însoțite de profunde schimbări în ce 
privește raporturile de schimb ale 
monedelor naționale, ca urmare a 
modificărilor de paritate, în special 
a dolarului.

Creșterea cererii la materiile pri
me, a căror producție a fost insufi
cientă în 1972, pe plan mondial, a 
antrenat o sporire accelerată a pre
țurilor acestora. Potrivit studiului 
G.A.T.T., citat de agenția - France 
Presse, in timp ce prețurile la pro-

dusele manufacturate de export au 
crescut anul tr’edut în medie cu 9 la 
sută, cele ale produselor de bază 
(materii prime) au sporit cu 18 la 
sută.

Pentru anul In curs, cifrele men
ționate de experții G.A.T.T. se re
feră doar la primul semestru, con- 
statînd că valoarea în dolari a ex
porturilor mondiale a crescut într-UD 
ritm anual de aproximativ 40 la 
sută, în timp ce, în privința volu
mului, aceste exporturi au atins un 
spor anual de 15 la sută.

Sesiunea Adunării 
Federale 

a R.S. Cehoslovace
PRAGA 30 (Agerpres). La Praga au 

început, marți, lucrările sesiunii de 
toamnă a Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace. îri cadrul ședințelor ple
nare separate, deputății celor două 
camere — Camera Poporului și Ca
mera Națiunilor — dezbat probleme 
legate de direcțiile principale ale dr'*‘s, 
voi tării tehnico-științifice și de în 
plinirea planului construcțiilor rde 
locuințe.

transmit:
nirilor financiare asupra cărora B-a 
convenit la semnarea acordului co
mercial bilateral din octombrie 1972.

Președintele R.P.D. Core- 
6H0 Kini Ir Sen, a primit delega
ția din Gambia, condusă de A. D. 
Camara, vicepreședinte al republi
cii și ministrul afacerilor externe, 
care se află în vizită la Phenian.

Tratativele S.A.L.T. Mart‘ 
a avut loc la Geneva o nouă între
vedere între delegațiile Uniunii So
vietice și Statelor Unite, participan
te la tratativele in problema limi
tării armamentelor strategice, infor
mează agenția T.A.S.S.

In localitatea italiană A- 
grigento a lncePut procesul in- 
tentat unui grup de 16 mafioți a- 
cuzați de săvirșirea mai multor a- 
sasinate. între acestea este mențio
nat și cazul hotelierului Candido 
Ciunnl, care, considerat martor pe
riculos. a fost împușcat în incinta 
unui spital din Palermo de șase 
membri ai mafiei palermitane, tra
vestiți in medici.

Funeraliile mareșalului 
S. BudiOnnii. 30 octombrie, la 
Moscova au avut loc funeraliile ma
reșalului Semion Budionnîi. de trei 
ori Erou al Uniunii Sovietice. La 
mitingul de doliu, care a avut loc 
in Piața Roșie din Moscova, au par
ticipat Leonid Brejnev. Nikolai Pod- 
gomii. Alexei Kosighin șl alți con
ducători sovietici. Corpul neînsufle
țit al mareșalului Budionnîi a fost 
depus intr-un mormînt lingă zidul 
Kremlinului.

Noua sesiune a Parla
mentului britanic a fost de“- 
chisă oficial. Regina Elisabeta * 
Il-a a dat citire mesajului tronului 
în fata membrilor celor două Ca
mere ale parlamentului și a mem
brilor guvernului. Documentul. în
tocmit de premierul Edward Heath, 
sintetizează de fapt intențiile guver
nului conservator în materie legis
lativă. pentru următoarele 12 luni.

Comitetul de procedură 
al Senatului american a h°- 
tărît să înceapă, la 1 noiembrie, au
dierile pe marginea numirii lideru
lui republican din Camera reprezen
tanților, Gerald Ford, în funcția de 
vicepreședinte al S.U.A. Anunțată de 
președintele Nixon la 12 octombrie, 
desemnarea Iui Ford trebuie apro
bată de cele două camere ale Con
gresului cu o majoritate simplă.

Ministrul Uruguayan do 
intCinej Nestor Boletini, a anun
țat că după hotărirea guvernului de 
a suspenda cursurile la Universita
tea Națională din Montevideo și tre
cerea acesteia sub control guverna
mental, 150 de persoane au fost a- 
restate sub regimul stării de ur
gență. între arestați se află și mem
brii consiliului de conducere al a- 
cestei instituții de invătămînt su
perior.

Un aparat pentru desco
perirea modiilcărilor malig
ne în celulele organismului 
limCDl 3 *ost construit de firma ni
ponă „Tosiba". Noul aparat poate e- 
fectua 10 probe pe oră și ’ permite 
automatizarea procesului de efectua
re a analizelor. Producătorii apre
ciază că noul aparat va permite e- 
fectuarea unor explorări in masă și, 
ca urmare, descoperirea îmbolnăvi
rilor de cancer în stadiile incipien
te, ceea ce este foarte important 
pentru tratament
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