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• DEZVOLTAREA RĂS
PUNDERII COMUNIS
TE FAȚA DE CALITA
TEA PRODUSELOR - 
SUBIECT CENTRAL 
AL DEZBATERILOR. 
(Adunări pentru dări 
de seamă în organi
zațiile de bază)

• RUBRICILE 
TRE : TELEX CETĂ 
TENESC, FAPTUL Dt 
VERS, SPORT

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice

oorM cu normele eticii
$1 echiUtii socialiste!

pra întregii opere de edificare a 
societății socialiste.

La baza intensei activități educa
tive desfășurate de partid in ultimii 
ani se află documente de o deose
bită semnificație și importanță., in 
primul rind programul de educație 
comunistă a membrilor de partid, a 
tuturor oamenilor muncii, cuprins 
in expunerea de înaltă valoare teo
retică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in cadrul istori
cei Plenare a C.C. al P.C.R.,
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Șantierul naval Galați t Aspect de la dana de armare a navelor

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a primit, miercuri, 
31 octombrie, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al U-

niunii Sovietice la București, V. 
Drozdenko, la cererea acestuia.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire tovărășească.

Ambasadorul R. S. F. Iugoslavia
Miercuri, 31 octombrie, tovarășul 

NicOlae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Iso Njegovan, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten-

țiar al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovărășeas
că, a participat tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

ÎN PAGINA A III-A =

• Ambiția sănătoasă a primilor constructori de ma
șini bistrițeni: NOUA CAPACITATE DE PRODUCȚIE 
VA FI GATA CU 4 LUNI MAI DEVREME

• „SECRETUL" PUILOR DE CREVEDIA. Lucrătorii din 
cunoscuta întreprindere avicolă oferă o bună 
experiență

PAGINA A IV-A La ordinea zilei pentru buna pregătire a investițiilor din 1974:
tarul general al partidului nostru, 
„Unul din elementele esențiale care 
•au dinamizat masele in lupta re
voluționara a fost năzuința fier
binte spre dreptate socială, spre 
instaurarea in viata societății a c- 
galilății între oameni, a principi
ilor moralei comuniste". Prin ..sfă- 
rimarea orinduirii crude si nedrep
te". prin construirea societății fără 
exploatare si asuprire pe pămin- 
tul României, clasa noastră mun
citoare. condusă

Menirea

educativă
ÎNCHEIEREA NEINTÎRZIATĂ

Doi ani de la Phnara
C.C. alP.CR. dip noiembrie 1871 
PROGRAMUL EDUCAȚIEI 
COMUNISTE IN ACȚIUNE

întreaga lume trăiește azi nevoia 
de a prospecta contururile zilei de 
miine. Dar a prospecta viitorul nu 
înseamnă numai a încerca să des
cifrezi condițiile exterioare în care 
va trăi omul de miine — și nici a-i 
prefigura idilic — ci a-i pregăti 
încă de astăzi apariția pe scena 
istoriei. Singura orinduire socială 
care s-a dovedit capabilă să reali
zeze această edificare umană, in 
mod consecvent științific și in ra
port cu un ideal de viață revolu
ționar este socie
tatea socialistă. 
Acesta e și obiec
tivul fundamen
tal al vastei ope
re educative pe 
care o desfășoa
ră partidul nos
tru, întreaga noas
tră societate : 
făurirea o- 
MULUI NOU, a 
omului care va 
clădi și, totodată, 
va trăi în socie
tatea socialistă multilateral dez
voltată.

Uriașele prefaceri intervenite In 
structura economică și de clasă’ a 
societății românești din ultimele 
trei decenii au fost însoțite și de 
profunde înnoiri in conștiința oa
menilor, înnoiri caracterizate prin- 
tr-o tot mai trainică înrădăcinare a 
principiilor și normelor moralei co
muniste. Statornica preocupare cu 
care partidul nostru se ocupă de as
pectele fundamentale ale eticii co
muniste este determinată de faptul 
că după cam’socialismul nu e de 
conceput fără un înalt nivel de dez
voltare a forțelor de producție și 
fără schimbarea revoluționară a re
lațiilor de producție, tot astfel e de 
neconceput fără transformări radi
cale in nivelul de conștiință al ma
selor. Iată de ce in concepția par
tidului nostru cultivarea trăsături
lor moralei comuniste constituie g 
necesitate obiectivă, o cerință le
gică, cu influență nemijlocită asu-

V __________

din noiembrie 1971, a cărei 
aniversare de doi ani o sărbă
torim in aceste zile. Pe temeiul a-, 
cestul document, deschizător'de'nul * 
și rodnice drumuri in activitatea 
ideologică-educativă a partidului, 
Conferința Națională a P.C.R. din 
iulie 1972 a elaborat Proiectul do 
norme ale vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității socia
liste, considerat de întregul nostru 
popor o adevărată Cartă morală a 
orinduirii noastre, cartă ale cărei 
precepte tind să devină un îndru
mar cotidian pentru milioane de 
cetățeni ai României socialiste.

Neîndoielnic, aceste principii și 
norme n-au apărut in societatea 
noastră pe un teren viran ; ele își 
au rădăcina în idealurile seculare 
ale poporului nostru, in spirituali
tatea sa din totdeauna nutrită de 
o profundă credință in om și ome
nie. in inevitabila biruință a valo
rilor cu adevărat umane. Așa cum 
arăta cu deosebită pregnanță secre-

de partidul ei re
voluționar, a cre
at premisele ma
teriale ale unei 
lumi in care eti
ca și echitatea so
cialistă să fie pi
lonii de susținere 
ai întregului an
grenaj al relații
lor umane. Pen
tru intiia oară 
in istoria țării 
noastre, făurirea 
Omului Nou s-a 
transformat din- 
entuziast, intr-un

a artei
• UN ÎNDEMN DEVE

NIT PROFESIUNE DE

A CONTRACTĂRII
UTILAJELOR TEHNOLOGICE
CE RELEVĂ UN SONDAJ ÎN PATRU MINISTERE ECONOMICE

E lungă toamna, dar prea scurtă 
j pentru cei ce au îniîrziat culesul 
Se cer măsuri hotărite pentru încheierea 
recoltatului și livrarea grabnică a produ

selor contractate
IN PAGINA A III-A

MODESTIE
Flori de sticlă, flori de ceramică. Ni le închipuim 

ivite din retortele fragile ale meșterilor fabricanți 
de sonore stalactite. $i ne imaginăm fabrica de fa
ianță (si sticlărie) din Sighișoara integrată burgului 
medieval bogat in turnuri și case cu ochi df vitraliu. 
Dar nu e așa : fabrica ființează (de puțini ani) in 
afara cetății. in plin cimp și ambițiile meșterilor ei 
sint mai puțin spectaculoase decit credea poetul. 
Înainte de a făuri flori și balerine rotitoare și păsări 
fluide, -ceramiștii gindesc cu modestie cum să împo
dobească odăile oamenilor, dulapurile si mesele de

PICĂTURA DE CERNEALĂ

I
I

I

ospăț. Si cana de apă poate fi un soi de cupă de floa
re, farfuria poate fi frunză de nufăr, iar paharul cu 
picior înalt, crin. ,

Am cunoscut un om, Constantin Matei, șeful servi
ciului tehnic, pentru care modestia e cu adevărat un 
rang nobiliar. Modest cu sine, modest cu cei in mij
locul cărora muncește, modest cu vizitatorul Rar 
mt-a fost dat să aud pe cineva descriind performan
tele unei instituții încă tinere cu un aer atît de fi
resc. Pentru domnia sa e firesc să contracarezi lipsa 
unei tradiții meșteșugărești cu entuziasmul (foarte re
vede muncitorii descinzînd din alte profesii și-au îh- 
susit enigmele ceramicii), e firesc să intreci (calitativ) 
unele produse clasice de Maissen ori chiar de... fa- 
enza in mari competiții internaționale. Am cunoscut 
un om pentru care noul nu se exprimă neapărat in 
tirade grandilocvente ci in gesturi de profundă sim
plitate. Iată de ce am citit inscripțiile de pe panouri 
cu convingerea că rolul lor e mai mult decorativ. 
Meșterii știu prea bine, pe „dinafară" ce anume ur
măresc Economisirea mijloacelor de energie, reduce
rea timpului de stagnare a mașinilor, utilizarea cu 
capacitate maximă a tuturor mecanismelor, iată dezi
derate pe care, sint sigur, fiecare le duce spre im- 
PlAșadar, un om in halat 'albastru, un om calm, și 
hotărît. va semnifica pentru mine, de acurrt înainte, 
nu numai imaginile lumii fantaste a ceramicii, ci ți 
Modestia...

I 
I
I
I
I

Gheorghe TOMOZEI

tr-un deziderat 
obiectiv real, concret și mobilizator 
al prezentului.

Privind prin această prismă în
treaga activitate politico-educativă 
desfășurată de partid in etapa de 
însemnătate istorică de după con
gresele al IX-lea și al X-lea ale 
P.C.R. — activitate pătrunsă de o 
neslăbită griiă pentru ridicarea 
conștiinței maselor la nivelul ma
rilor teluri pe care ni le propunem 
pentru anii ce vin — ne auare cu 
atit mai indreptătit imperativul ca 
normele înscrise in Carta morală a 
societății noastre să fie nu numai 
însușite teoretic, principial, ci și 
materialitate în fapte cotidiene de 
viață : a devenit o cerință la or
dinea zilei a trăi sub semnul a- 
cestor principii călăuzitoare, 
organiza întreaga viată, toate

CREDINȚĂ

• JUDECAU-. DE VA

LOARE CU DISCER-

NÂMÎNT Șl RESPECT

PENTRU CITITOR

• PUTEREA DE IN-

FLUENȚARE A CELEI

MAI CUPRINZĂTOA

Pentru desfășurarea ritmică, in conformitate cu graficele de exe
cuție și montaj, a tuturor lucrărilor de investiții productive prevă
zute in anul1 1974. o mare însemnătate are asigurarea sosirii la timp 
a utilajelor tehnologice pe șantiere. întrucit pină la începutul anu
lui 1974 a mai rămas puțin timp, in sondajul nostru am urmărit sta
diul perfectării contractelor economice intre producătorii utilajelor teh
nologice și unii dintre beneficiarii do investiții, diferite probleme care 
lsi așteaptă grabnic soluționarea.

La MINISTERUL ECONOMIEI FO
RESTIERE ȘI MATERIALELOR Dfc 
CONSTRUCȚII discutăm cu ing. 
Nicolae Iordache, director in acest 
minister, care ne relatează :

— Pină la ora actuală s-a- contrac
tat cu producătorii 86 la sută din 
cantitatea comandată de utilaje teh
nologice. Asigurarea restului de uti
laje se află in tratative între părțile 
interesate, iar contractele' vor fi in 
scurtă vreme perfectate.

— Există insă 2 000 de utilaje pen
tru care nu s-au emis comenzi.

— Propriu-zis, pînă in prezent nu 
s-a întocmit documentația completă 
pentru aceste utilaje. S-a stabilit ca 
uLtimele documentații să fie predate 
producătorilor cel târziu la 15 noiem
brie a.c.

— Se poate afirma

primul trimestru al anului viitor sini 
asigurate utilajele pentru'montaj ?

— în bună măsură da, dacă ținom 
seama de intensa mobilizare a colec
tivelor din unitățile producătoare 
pentru livrarea la termen și în bune 
condiții calitative a utilajelor. Cu 
toate acestea, față de timpul scurt 
rămas pînă la sfîrșiiul anului, consi
der că' se mențin unele incertitudini 
privind sosirea unor utilaje ce ur
mează a fi montate in trimestrul I 
1974. Mă gindesc la .650 tone utilaje 
formate din ■■ părți ale unui cuptor 
rotativ și ale unei mori de făină — 
furnizor restanțier : întreprinderea 
de mașini grele București — la alte 
157 tone compuse din subansamble 
ale unui electrofiltru, ce nu sint li
vrate la termen de „Independența" 
din Sibiu, prertim și la 3 transpor-TICE(Continuare in pag. a 11-a)

RE MIȘCĂRI ARTIS

Foto : S. Cristian

Rea muntele 
imaginea altui 

Potecile pierdute, 
uitate au rămas

Trei din oamenii celui de-al cincilea So
meș, „alcătuind echipa lui Eugen lobagiu

în Valea 
cheamă _i 
munte, 
tăcerile ___
undeva, cindva, intr-o altă 
viață. într-o viață care și-a 
oprit inima acum oatru 
ani. Patru ani cit patru gă
vane. Zilele cad aici ca 
aripile rănite peste brazii 
deveniți dintr-odată duș
mănoși. Sau ca ortacii vlă- 
guiți de stihii, de fumul 
dieselelor din galeria prin
cipală de aductiune.

O aducțiune de opt kilo
metri va călăuzi balaurul li
chid pină la confluența So
meșului Cald cu Leșu, la 
nici o sută de metri departe 
de talpa muntelui Mărișelu. 
Acolo-i uzina. De acolo vor 
pleca in lume cei două 
sute de milioane de kilo
wați ore...

La „principală" lucrează 
Tudor Morar, Erou al Mun
cii Socialiste. Alături de 
el sfredelesc muntele 
Constantin Cernea, Teodor 
Gitlan, Vaslle Criș, Ștefan 
Marian, Vasile FrlJ, Ștefan 
Mitrea, inginerul Octavian 
Lungu — toți comuniști.

I-am găsit in... clasă. O 
cameră obișnuită dintr-o 
baracă aflată la gura tu
nelului. Am spus clasă 
pentru că adunarea gene
rală a celor 24 de comu
niști ai organizației „prin-

cipala" se transformase ln- 
tr-o adevărată lecție. Pro
blema : „Ne-am propus 
plan pentru 1973 opt sute 
zece metri liniari de gale
rie. Am realizat șase sute. 
De ce ? Din totalul de 3 280 
m repartizați nouă există 
doar 2 410 m. Să nu mai

subțiri fi se rup 
săptămină. Că la „Alimen
tara" nu găsești „salam de 
18“. Că...

— Astea ar fi. ce ?! Ex
plicații 1 Nu căutăm expli
cații !...

Dar căutau explicații. Au 
luat-o metodic,. minerește.

ca și anul trecut — tot de
ficitară. Ceea ce nu ne-a 
împiedicat să avem rezul
tate bune. Deci, nu sint 
adevăratele explicații.

Aerul rece al barăcii de
venise dintr-odată cald. 
Mai ales pentru unii.

—• Spune, măi tovarășe

clpală ? 
la teri 
înainte 
planul 
meni ?
sențial : Școala bună de 
Valea Rea.

★
...O clipă am

predată 
șase luni 
fixată in 

Argu- 
e- 
pe

singur.

crezut că

Âl cincilea Someș:

SOMNUL CONSTRUCTORILOR
vorbim de betoane... 
ce ?

„De ce“-ul cădea in ae
rul rece al barăcii ca puș- 
căturile în galerie. S-a ri
dicat Florin Petruța. A în
cercat o explicație. Că ga
leria a fost inundată. Z- 
sint proaste burghiele. Că 
locomotivele le calcă 
urme și scot fum de 
mai poți nici să dormi 
seara acasă. Că lipsesc va- 
gonetele. Că cișmele sint

De

Că

pe 
nu

Vasăzică au fost inunda
ții ? Au fost. Le puteau 
opri ? Nu, nu aveau cum 
opri ploile. Locomotivele ? 
Acum trei ani erau noi, 
așa au sosit pe șantier. Va- 
săzică nu le întreținem 
bine. Burghiele ? La fel. 
Deci două probleme de 
care noi ng facem vinovați. 
Cișmele ? într-adevăr, se 
rup intr-o 6ăptămină. Dar 
așa se rupeau și anul tre
cut. Aprovizionarea este

Petruța, șl tovarășe Bîz- 
doacă, și ceilalți care mai 
sinteți in situația asta : de 
cite ori ați intîrziat la pro
gram ? De cite ori ați luat 
recuperări cind ați vrut ? 
Și ceilalți n-au procedat la 
fel ? S-a lipsit nemotivat...

Am părăsit baraca. Aerul 
devenise fierbinte, plasmă 
adevărată. Topea, una cite 
una, justificările, indisci
plina, egoismul. Topea „ex
plicațiile". Aducțiunea prin-

vrea să se sinucidă și că 
m-ar fi ales martor. Stă
team lingă el, in strimta 
cabină a BELAZ-ului și 
priveam — cu frică, recu
nosc — cum oprește exact 
în buza prăpastiei. Ima
gine nu tocmai stenică. 
Devenisem livid. Conducea 
cu o singură mină și a în
tors intr-un loc in care 
drumul ,n-avea mal mult 
de opt metri lățime. Cind 
știi că hăul are vreo trei

i sute de metri adincime 
I eziți să procedezi astfel, 
i chiar dacă ești la volanul 

unui autoturism, dar-mi-te 
■ la cel al unui colos care, 
i cu încărcătură, trece de 54 

de tone. Cascadoriei — ar
tă sau meserie ce va fi 

i fiind — nu-i găsesc justi
ficare dccît In film. Or, 

k aici, in șantier, nici gind de 
așa ceva.

Și, totuși, nu poți să nu-i 
admiri pentru curajul lor 
pe băieții ăștia care trans
portă anrocamentele din 
carieră in trupul barajului. 
Trec unii pe lingă alții 
precum obuzele. Priviți din 

. depărtare, par angajați în- 
L tr-o cursă contra cronome

tru de viteză în coastă. 
Mulțumită lor barajul se 
înalță în fiecare lună cu 
cițe o sută de mii de me- 

I tri cubi. Sint oameni fără 
seamăn, cu singe rece, 

i destoinici, dar cind sint 
Ia volan devin fanatici ; le 

i scinteiază ochii și poți ve- 
i dea intr-inșii scînteile.

Gheorghe Băjcianu, secre- 
L tarul organizației’de partid 
. al coloanei auto, mi-a vor

bit in termeni extrem de 
i elogioși despre șoferii Va- 
. sile Ostache, Foma Ehupov,

Mircea BUNEA

(Continuare în pag. a V-a)

toare metalice — furnizor I.M.U.M. , 
Medgidia. Toate aceste utilaje sint 
necesare Fabricii de ciment și var 
de la Hoghiz.

Așadar, In momentul de fața două 
probleme majore se află in atenția 
titularului de investiții — Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții — și a beneficiarilor 
tlirecțl : pe de o parte, urgentarea 
definitivării documentațiilor și pre
darea lor neintîrziaiă — acțiune pen
tru care sint direct răspunzători, iar, 
pe de altă parte, impulsionarea 
execuției și livrării utilajelor de că
tre producători.

O proporție mai redusă in privința 
Încheierii contractelor de livrare a 
utilajelor tehnologice — 77 la sulă 
— se înregistrează la MINISTERUL 
INDUSTRIEI METALURGICE. In
terlocutorul nostru, ing. Mircea Nis- 
tor, director general adjunct în acest 
minister, ne explică :

— Nu s-au predat 
decît 90 la sută din 
execuție a utilajelor , _ _____ __
uzinare. Aceasta, deoarece elaborarea 
restului documentațiilor este condi
ționată de primirea unor date tehni
ce de la anumiți furnizori externi. 
Unele unități ale Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele 
refuză să contracteze 1315 tone uti
laje tehnologice, care condiționează 
punerea în funcțiune a unor impor
tante obiective metalurgice Ia Galați, 
Slatina și Oțelul roșu. Bunăoară, 
pentru a putea contracta fabricarea 
unei foarfeci de sleburi, necesară 
laminorului de benzi la cald, de la 
întreprinderea de prelucrare a alu
miniului de la Slatina, delegații noș
tri s-au deplasat de mai multe ori 
la - LC.M. Reșița, „Progresul" din 
Brăila, I.M.p. București și „1 Mal" 
din Ploiești, in căutarea unui produ
cător dispus să accepte comanda.

— Apreciați, prin urmare, că nive
lurile aprobate la utilajele tehnolo
gice nu satisfac integral necesită
țile ?

— Da. Și voi fi foarte concret. Co
tele pentru mașini-unelte repartizate 
reprezintă numai 20 la sută din 
ceea ce avem nevoie pentru a pune 
în funcțiune atelierele de întreținere 
de la unități din Tirgoviște, Galațff 
Hunedoara, Baia Mare. La fel stau 
lucrurile In cazul apar ataj ului șl 
echipamentului electric de înaltă ten
siune, al transformatoarelor. Deose
bit de critică este situația podurilor 
rulante. Producătorii consideră că, in 
cantitatea ce a fost ștabilită să ie 
fabrice in anul 1974, ar ’fi cuprinse

producătorilor 
proiectele de 
pe repere de

Comellu CARLAN
(Continuare în pag. a IlI-a)

LA ROGOJELU

SE MONTEAZĂ
AL 4-LEA CAZAN

GIGANT
TG. < 

„Scînteii", 
Montorii Șantierului Centra
lei termoelectrice Rovinari-Ro- 
gojelu, respectîndu-și angaja
mentele asumate, au trecut, cu 
mult înainte de data consemna
tă in plan, la montarea celui 
de-al 4-lea cazan de 1 035 tone 
abur-oră, ultimul din cea de-a 
doua etapă de dezvoltare a ter
mocentralei. Volumul total de 
utilaje și echipament, care vor 
trebui puse In operă la acest 
cazan, se ridică la peste 15 000 
tone. \

JIU (Corespondentul 
*, M. Dumitrescu). — 

Șantierului ~

/
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FAPTUL
divers!

DEZVOLTAREA RĂSPUNDERII COMINISTE 
FAȚĂ DE CALITATEA PRODUSELOR-

subiect central al dezbaterilor
NOUTAfl COMERCIALE

Prognoză 
meteoro
logică ?

Toamna aceasta admirabili, 
cu soare *i cer senin, parc rd 
ne reserve surprize deosebite. 
La o vreme cind. in anii tre- 
cuțl, păsările călătoare porni- 

Iscrâ de mult spre țările calde, 
in Delta Dunării pot fi intitnite 
Incâ numeroase specii : egre- 

Ite mari, stirci purpurii fi 
Galbeni, cormorani mari, că
lifari etc. Să fie oare această 
prezentă o „prognoză” care a- 

Inunță o toamnă prelungită ? 
Cunoscut fiind simțul de anti
cipație al acestor păsări privind 

I starea vremii, nu ne-am mira.
Aviz, deci... meteorologilor 1

| Lovitura 
| a eșuat

Intr-o dimineață, seiful casei 
de ajutor reciproc de pe lingă 
comitetul sindicatului de la 
Combinatul siderurgic din Hu
nedoara a fost găsit fâri nici 
un ban : dispăruseră din el nu 
mai puțin de 225 000 lei ! Sesi
zate imediat, organele de mili
ție din localitate au intrat in 
acțiune. După 10 zile de cerce- 

Itări minuțioase, intreaaa / sumă 
de bani, ascunsă intr-un sat din 
județul Dolj, a fost restituită 
instituției păgubite, iar autorul 
loviturii. Vasile Bețiu, din Hu
nedoara — arestat. Așadar, lovi
tura a eșuat. Dar cine răspunde 
pentru „depozitarea" unei ase
menea sume in condiții neco
respunzătoare 7

Invitație»

la Pechea

Pe marea 
chimică de 
citeva mii _r_____ _ ___
cieni și specialiști de înaltă califica
re. Mai mult de un sfert dintre ei 
sint membri de partid. Prin activi
tatea organizațiilor de partid, prin 
puterea exemplului comunist, ei con
stituie principala forță mobilizatoa
re care imprimă întregii activități 
economice, politice și cultural-educa
tive de aici 
mic. continuu, 
ta a fost și 
s-a ajuns In

și moderna platformă 
la Săvinești lucrează 
de operatori, tehni-

De citeva zile, din comuna 
Pechea (Galați), pornesc spre 
diferite colțuri ale țării invita
ții pe care localnicii le a- 
dresează fiilor satului pentru 
intilnirea programată in ziua 
de 24 noiembrie, ora 9. la că- 
rhinul cultural. Intilnirea. prile
juită de manifestările organi
zate ca răspuns la chemarea 
locuitorilor din comuna Stoică- 
nesti. ne asigură primarul co
munei. Ioan Marinescu, va per
mite celor 11 500 de locuitori din 
Pechea de astăzi o trecere în 
revistă a rezultatelor obținute 
în acest an in activitatea de 
gospodărire a comunei. în 
perspectivă deci, o revedere 
emoționantă.

Căuta
incendiul...

un caracter dina- 
ascendent. Aceas- 
concluzia la care 
cadrul adunărilor 

generale anuale pentru dări de 
seamă, care au întrunit pe cei peste 
700 dc comuniști din cele șase orga
nizații dc baza din schimbul C. Ffi- 
cînd bilanțul realizărilor și stabilind 
direcțiile viitoare ale activității, dă
rile de seamă și numeroșii partici
pant la dezbateri au abordat o sca
ma de aspecte de importanță funda
mentală ale muncii de partid pentru 
asigurarea bunului mers al produc
ției.

Acordind o atenție deosebită ce
rinței majore de a se realiza integral 
planul pe acest an la termen și la 
toți indicatorii, mai mulți vorbitori 
au insistat asupra imbunâtățirii cari
tății produselor. Relevînd că în stră
dania unanimă pentru o producție 
constant dc calitate superioară nici 
o problema, mare sau mică, nu poa
te fi considerată fără importanță, că 
este in primul rind de datoria comu
niștilor de a se ocupa de tot ccca 
cc poate asigura calitatea înaltă a pro
ducției, maistrul Gheorghe Mihăilcs- 
cu de la secția „Lactamă 1“ a spus ‘ 
intre altele : „E adevărat, caprolac- 
tama românească se situează, prin 
parametrii săi tehnici, la nivel mon
dial. Angajindu-ne să consolidăm 
acest succes, nu putem trece insă 
peste faptul că rezultatele ar putea 
fi superioare dacă nu ar exista ‘șl 
unele manifestări de indisciplină. 
Consider că trebuie să acționăm mai 
sistematic, mal organizat pentru in
staurarea unei discipline ferme, 
ceea ce va contribui la dirijarea 
tuturor forțelor spre atingerea obiec
tivului major t realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan și îmbunătățirea 
calității produselor".

Analiza activității desfășurate In 
ultimul an a pus in lumină și alte 
neajunsuri care mai persistă în con
ducerea activității economice. de 
natură să diminueze realizările co
lectivului. Mai mulți participant, 
printre care ing. Nicolae Constantin, 
operatorul Victor Meniziev, maistrul 
loan Berbu(ă și alții, au criticat con
ducerea combinatului pentru tărăgă
narea măsurilor de modernizare a 
primei instalații „relon I", a cărei

uzură influențează negativ asupra 
calității, ca și a realizării investi
ției destinate să asigure prelucrarea 
superioară, la scară industrială, a 
firelor și fibrelor dc relon in fire tip 
covor, pe baza unei tehnologii pro
prii a specialiștilor de aici. înfăptui
rea măsurilor menite să asigure o cit 
mai bună organizare a produc
ției — au subliniat vorbitorii — 
este o datorie comunistă care revine 
tuturor cadrelor de conducere.

Ințelcgind răspunderea pentru ca
litate in cel mal cuprinzător sens al 
cuvintului, maistrul Aurel Petre, 
tehnicianul Marla Irlmia, laboranta

mal general se poate afirma Insă 
că adunările organizațiilor de partid 
din schimbul C s-au ocupat prea 
puțin de necesitatea promovării și 
respectării consecvente a normelor 
etice ale societății noastre de către 
toți salariat ii combinatului șl in mod 
deosebit de către tineret. Nici in da
rea de seamă, nici in cuvîntul parti- 
clpanților la discuții de la adunarea 
comuniștilor din schimbul C 1 Tex
til, de exemplu, nu s-au făcut refe
riri la faptul că, in decurs de un 
an,- organizația de partid dc aici nu 
a analizat niciodată munca și atitu
dinea acelor tineri ale căror produse

| cu bricheta

iln incinta depozitului de car
buranți al întreprinderii „Elec- 
trometal" din Arad sosise o au- 
Itocistemă Încărcată cu benzină. 

Șoferul a tras-o lingă rezervo
rul in care urma să fie turnată 

. benzina și a plecat. In timpul 
operației de descărcare — după 
cum ne relatează It col. Pavel 
Vese, din cadrul Grupului de 
pompieri Arad — lăcătușul So
lomon Groza i-a cerut lui Va
sile Ghiluț, manipulam de car
buranți. să-l încarce bricheta cu 
benzină. După ce a umolut-o. 
acesta Insă a tinut să ve
rifice dacă bricheta se și 
aprinde. în clipa următoare, 
o flacără puternică a cuprins 
întreaga cisternă. Au intervenit 
imediat pompierii militari, care, 
după o luptă aprigă cu focul, 
au reușit să salveze carburanți 
Si alte substanțe inflamabile m 
valoare de sute de mii de lei. 
Cu toate aceste?, pagubele se 
ridică la circa 40 000 lei. Fireș
te, acum cei vinovațl sînt buni 
de plată.

Cosarii
»

escroci
si micile lor

»

„atenții44
La Liceul agricol din Caracal, 

în perioada martie 1971 — iulie 
1972. s-au făcut lucrări de co- 
șerit... in fiecare lună ! Cel pu
țin așa rezultă din actele întoc
mite de Nlcolae Torcea si Geor
ge Ilin, pină nu demult, pri
mul — contabil-șef. iar celălalt 
— administrator la liceu, și co
tarii de ocazie Ștefan și Vasile 
Dumitru. In perioada amintită, 
contra unor mici atenții si a 
unor sume de bani, cei doi sa- 
lariați ai școlii au întocmit acte 
fictive pentru curățirea sobelor 
In sumă de 60110 lei. De data 
aceasta Insă, cosarii n-au mal 
adus noroc, astfel că cei im
plicat! in această ..funingine" 
vor trebui să suporte consecin
țele prevăzute de lege.

Rubricfi redactata de 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinten*

Valentina Negrea și mulți alții au 
relevat importanța pe care o capătă, 
pe acest temei, exigența In pro
ducție, valorificarea tuturor re
zervelor, folosirea cu maximă efi
ciență economică a mijloacelor dc 
care dispunem. „întregul colectiv de 
la noua fabrică „Lactama 3", care 
abia a intrat în probe tehnologice — 
a arătat ing. Mihai Zachla — este 
hotărit să exploateze cit mal rațio
nal, in spirit de responsabilitate 
muncitorească, instalațiile de înaltă 
tehnicitate existente aici, prin inte
grarea rapidă a acestora în fluxul 
tehnologic, realizind materii prime 
cu parametri superiori de puritate și 
omogenitate".

Este un adevăr confirmat de ex
periența partidului nostru și subli
niat cu tărie,, in repetate rinduri. că 
numai împletirea armonioasă a con
ducerii producției cu activitatea po
litică șl educativă poate asigura 
Înfăptuirea in condiții optime a sar
cinilor importante și mari ce revin 
colectivului. Iată de qe unii 
vorbitori, printre care Maria Mi- 
hăiiă, au luat in discuție modul in 
care acțiunile politico-educative au 
fost orientate spre problemele de În
semnătate primordială, măsura în 
care ele s-au caracterizat prin 
promptitudine și combativitate îm
potriva neajunsurilor, ca și a stări
lor de automulțumire ce estompează 
lipsurile ; a fost criticată liosa de 
continuitate a muncii politice de 
masă, faptul că nu se acționează su
ficient pentru diversificarea forme
lor acesteia. Ca o apreciere de ordin

Îngroașă de la o lună la alta stocul 
rebuturilor. Omițind această impor
tantă problemă — care implică In 
mod necesar răspunderea comuniști
lor de a-i ajuta din punct de vedere 
profesional pe cel mai slab pregătiți 
spre a depăși greutățile de început 
— adunarea generală nu a reușit să 
găsească nici metodele cele mai a- 
decvate de acțiune viitoare. Deși 
unii vorbitori au pus în mod firesc 
in legătură menținerea unor neajun
suri in producție cu lipsa unor ac
țiuni sistematice pentru dezvoltarea 
răspunderii comuniste față de mun
că. față de calitatea produse
lor, în aproape nici unul din pla
nurile de măsuri adoptate cu acest 
prilej nu au fost formulate sarcini 
precise in direcția creșterii preocu
pării organizațiilor de partid de a 
dezvolta activitatea politico-educati- 
vă in rindul tineretului, al întregu
lui colectiv la nivelul cerut de sar
cinile și exigențele actuale.

Este, desigur, firesc și necesar ca 
in centrul dezbaterilor din adunările 
de dări de seamă să stea proble-

mele producției, ale sporirii conti
nue a eficienței, economice. Dar tot 
atit de necesar este ca, tn strlnfift 
legătură cu activitatea economică, 
să fie analizate temeinic șl proble
mele perfecționării stilului și meto
delor muncii de partid. De aceea, ar 
fi fost de așteptat ca atit dările de 
seamă, cit și discuțiile sâ reflecte 
acest aspect. Ceea ce, din păcate, nu 
s-a intimplat. De pilda, ar fi fost de 
reală eficiență dacă comuniștii de la 
secția „Lactamă 1" combăteau tendin
ța biroului de partid de a nu an
trena in rezolvarea sarcinilor econo
mice si politice toate forțele orga
nizației ; dacă in dezbaterile fo
rumului comuniștilor din schimbul 
C de la secția „Lactamă 3" și-ar fi 
făcut loc și preocuparea pentru creș
terea numerică și îndeosebi calita
tivă a acestei organizații noi sau 
pentru curmarea practicii unor bi
rouri ale organizațiilor de bază de a 
înlocui activitatea politică prin mă
suri cu caracter administrativ.

In cadrul adunărilor au fost sta
bilite programe concrete de acțiune 
care, , aplicate in practică, vor con
tribui la realizarea la inalt nivel 
calitativ a planului pe 1973 și pregă
tirea in bune condiții a producției 
anului viitor, in scopul devansării cu 
6 luni a sarcinilor cincinalului. In 
acest sens, part'cipanții au propus 
lărgirea gamei de sortimente, intro
ducerea unei tehnologii proprii in 
scopul economisirii unei investiții de 
peste 100 milioane lei. a unor apara
te și metode automate de control al 
calității in fazele intermediare ale 

‘ fabricației etc. O concluzie se impune 
de la sine : este necesară o îmbinare 
strînsă între preocupările pentru în
deplinirea sarcinilor economice și 
întărirea muncii d0 partid, Intensi
ficarea activității politlco-ldeologice 
și educative, sporirea continuă a 
exigenței comuniste față de îndepli
nirea exemplară a indicatorilor de 
pian, în mod deosebit față do cali
tatea producției — considerată, pe 
drept cuvint, ca sarcină permanentă 
do partid.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînieii

De la Ministerul Comerțului Interior am aflat că, In cursul acestui 
trimestru, uzina „Ciocanul" Nădrag va livra magazinelor din Întreaga 
țară noul tip de sobă de Încălzit cu cărbuni brichetați. Soba — reali
zată pe sistemul arderii inverse — va asigura arderea completă a com
bustibilului, inclusiv a fumului degajat, astfel lucit cantitatea de ce
nușă rezultată va fi cu mult mal redusă decit la sobele de pină acum. 
Pentru trimestrul I 1974 sint anunțate și alte noutăți : robinetul con
fecționat in exclusivitate din material plastic, cuptorul și grătarul de 
aragaz pentru montat pe console, plita de aragaz cu patru ochiuri pen
tru montat in masă mobilă etc. In total, magazinele me’alo-cmmlce 
vor oferi populației in 1974 peste 600 de articole,

UN NOU MEDICAMENT
următoarea știre : 
din medaliile de 

«ui .«.......«v» - —_______unui nou medica
ment — StreviUl — realizat de un colectiv do specialiști condus de 
Alexandrina Botez de la Institutul de cercetări chlmico-farmaceutlce 
din București. Medalia încununează strădaniile depuse de acest colec
tiv timp de 6 ani, strădanii care au avut ca rezultat un nou medica
ment antituberculos pe bază dc streptomicină, superior medicamente
lor folosite pină acum. Strevitalul va fi produs pe scară industrială de 
Fabrica de antibiotice din Iași care va livra farmaciilor și spitalelor 
primele cantități la Începutul anului viitor.

Agenția română de presă, „Agerpres", transmite 
„Recent, ia Salonul internațional de la Nancy, una 
aur conferite exponatelor românești a fost acordată

VINZĂRI IN RATE

O recentă hotărlre a Consiliului de Miniștri stabilește noile condiții 
de vinzarc in rate a televizoarelor, a aparatelor de radio și a mașinilor 
de cusut din producție internă. Astfel, numărul ratelor ș-a mărit la 10. 
iar valoarea avansului initial s-a stabilit 1» : 20 la sută pentru apara
tele de radio și mașinile de cusut ; 25 la sută pentru televizoare.

ECOU
Răspunzind unor critici formulate In ziarul nostru priylnd absența 
nemotlvatâ a unor servicii publice strict necesare in zona industrială 
Pipera din Capitală, Comitetul de partid al sectorului 2 șl Direcția ge
nerală comercială a municipiului București ne informează că proble
mele abordate în „Scinteia" au constituit subiectul unor amănunțite 
dezbateri, inclusiv in cadrul biroului comitetului de partid al sectoru
lui 2, cu care prilej s-a hotărit intre altele : in perioada 1 noiembrie — 
15 decembrie a. c. se vor organiza in zona Pipera 5 microcase de co
menzi, o sală de mese cu 320 dc locuri la Fabrica de calculatoare elec
tronice (care va prelua masa caldă preparată la cantina-restaurant de 
la C.I.L. Pipera) ; la întreprinderile I.I.R.U.C. si F.E.M.I. se vor or
ganiza bufete de incintă pentru salariați ; unitățile de desfacere a 
pîinil șl a produselor alimentare — deja existente în zonă — vor trece 
dc la programul intr-un schimb, lâ programul in două schimburi.

ALO, TELEFOANELE I
Mai mulți bucureșteni ne sesizează două aspecte din activitatea te
lefoanelor : 1. Serviciul de informații 03 nu răspunde sau răspunde 
foarte greu (deși apelul se aude în receptor) In jurul orei 23 cind, se 
pare, operatoarele ies șl intră în schimb. 2. Serviciul 05 nu efectuează 
dimineața comenzi pentru trezirea din somn a sollcitanțllor decit pînă 
ia ora 4,45 și duoă ora 7,00. Cine dorește să fie trezit Intre orele 4,45 și 
7.00 (evident, foarte, multi cetățeni) nu se poate prevala de acest servi
ciu. Așteptăm răspuns de la Direcția de telefoane și telecomunicații 
a Capitalei.
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cinema
• Dragostea tncepe vineri : UNI
REA — 16; 18; 20.
• Conspirația ; PACEA — 16; 18; 
20.
• Albă ca zăpada ți cel fapte 
pitici : DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
16; 18; 20, DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Copernic : COSMOS — 15.30; 1».
• Cartea junglei : TIMPURI NOI 
9,15—20,30 in continuare.
• Parașutițtll : MUNCA - 16; 18; 
20.

teatre
• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar de 
Jazz susținut de Sarah Vaughan 
șl formația sa (S.U.A.) — 18; 21.
• Radiotelevizlunea română (Stu

a Teatrul ,,,Țăndărică" (sala din 
Calaa Victoriei^; Ariciul albastru
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț șl un rege nătătleț
— 17.
• Teatrul evreiesc de stat ; Un 
șirag de perle — 19,30.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
,,ion Vaslleacu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba engleză.
9,30 Curs de limba germană. 

10,00 Telex.

10,05 Cărți Șt idei ; Tricentenarul 
Cantemir.

10.35 Teleclnemateca. Ciclul „Re
gizori contemporani" — Lev 
Kulidjanov. „Cînd copacii 
erau mari" —- producție a 
studiourilor cinematografice 
sovietice.

12,10 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune in limba maghiară.
18.30 Telex.
18.35 Din țările socialiste.
18,45 Universitatea ȚV.
19,20 1 001 de seri; „Voinicelul".
19.30 Telejurnal * Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărjtor.

20,00 cinteeul sâptâmlnll : „Harni
ce", de Adalbert Winkler. 
Text ; Angel Grigorlu șl Ro
meo Iorgulescu. Interpre
tează ; Cristian Popescu.

20,05 Publicitate.
20,io Seară pentru tineret.
21,13 21 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Desene animate.
17,50 Teleclnemateca pentru - ti

neret.
19,06 Barzi șl rapsozi.
19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : „Voinicelul-.
19.30 Telejurnal * Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotârltor.

20,00 Concertul simfonie aî or
chestrei de studio a Radlote- 
levlziunlt. Dirijor : Olaf
Kock (R.D.G.), solistă ; Cor
nelia Vaslle. în pauză : 
Bucureștiui necunoscut — 
„O surpriză la Curtea Ve
che".

22,05 Din lumea șttințeL

G

«■>

0 CERINȚĂ FUNDAMENTALĂ

moment a ieșit fum 
dar focul

tot nu s-a, aprins
Știți după ce cunosc 

eu dacă un calorifer 
este viu sau mort ? 
Tot ca dv. : după tem
peratura ciemențildr 
lui. Cum am ajuns la 
blocul H3 bis, din 
Balta Albă, ml-am și 
dat seama de starea 
caloriferelor. Erau reci 
ca gheața. Caloriferele 
de la creșa de copii de 
lingă H3 bis. la fel. La 
incâ 50 de pași depăr
tare. iată-1 și pe șeful 
lotului lucrărilor de 
construcție — ing. Ion 
Lungescu. Ce credeți 
că făcea ? Tremura ca 
varga la parterul altui 
bloc H, unde peste tot 
se aflau numai calo
rifere care trăgeau să 
moară. Am exclamat ;

— Numai „morți", 
numai „conducte... ră
nite" ! ?

La o asemenea ob
servație, constructorii, 
instalatorii, locatarii 
emit păreri contradic
torii. Citeva informa
ții in legătură cu H3 
bis și cu creșa de copii 
din Balta Albă sint 
in6ă certe.

...Cu vreo 3—4 săp- 
tămini In urmă, blo
cul H3 bis (cu 10 eta
je) și creșa din apro
pierea lui erau aproa
pe gata. Dar tocmai 
cind constructorii de la 
I.C.M. nr. 1 se aflau 
pe picior de plecare, 
un locatar i-a tras re
pede de minecă și le-a 
zis :

— Vrem să vă spu
nem citeva povești. 
Și Începu : Odată, un 
medic din nu știu ce 
țară și-a uitat foarfe
cele in pintecul 
cientului !

— Al’dată, fi-a

ceput povestea al doi
lea locatar, reparatorii 
de la drumuri și po
duri și-au uitat caz
malele si lopețile. ba 
chiar tirnăcoapele și 
roabele prin șanțu
rile săpate pe străzi. 
Le-au uitat și 
Îngropat !

— De ce ne spuneți 
tocmai nouă toate po
veștile astea? —-----
interesat cei de 
I.C.M. nr. 1.

— Pentru că cele 
povestite sint niște ni
micuri, tot dv. sinteți 
campionii uitării ! — 
răspunseră in cor po
vestitorii. Ați uitat să 
faceți legătura intre 
caloriferele locuințelor 
noastre și sursa de 
căldură !

— N-aveți . dreptate 
apărat con- 

Noi n-am 
știm 

de 
nu

— s-au 
structorii. 
uitat, dar nu 
care va fi sursa 
căldură și dacă 
știm care e sursa, nu 
știm încotro să îndrep
tăm țevile calorifere
lor. Nu putem face nici 
la stingă, nici la 
dreapta. E încurcată.

...Și constructorii — 
duși au fost. După 
plecarea lor au Înce
put să curgă reclama- 
ții, sesizări. Așa se 
face că, intr-o bună 
zi, in fața blocului H3 
bis a apărut o comi
sie.

Ce poate face o co
misie in fața unor ca
lorifere ? In primul 
rind, poate constata 
d3că sint reci sau 
calde. Drept care, co
misia venită le-a con
statat... răceala.

— Dacă tragem con
ductele căldură

dinspre H3 simplu 
spre H3 bis, trebuie 
să facem o spărtură in 
fundație, or nu știm 
dacă rezistă , clădirea, 
și să schimbăm țevile 
de alimentare cu apă 
caldă. pompele... E 
complicat — au zis 
cițiva din specialiști.

Peste comisie s-a lă
sat o tăcere... deasă 
ca un fum gros, ine- 
căcios, deși focul 
arde. Totul a < 
un moment, < 
trei... In al 
lea -------- ------------
se prefăcu în pulbere. 
Observațiile, propune
rile, dar mai ales În
trebările se lncăierară 
in aer ca săbiile.

— Dacă ocolim 
conductele blocul 
simplu și le Întindem 
direct spre sursa de 
căldură, va trebui să 
traversăm strada care...

— Ei, va trebui să 
facem intr-un fel — au 
decis cei mal „hotăriți’4 
dintre specialiști.

Apoi comisia a ple
cat. Și mai depar
te ? Care mai depar
te ? A fost, firește, ac
ceptată părerea celor 
mai „hotăriți". Anu
me că „problema căl
durii de la creșă și de 
la blocul H3 bis va 
trebui rezolvată 
tr-un fel" 
tul — n.n.).

Gh. GRAURE
P.S. Deocamdată, 

problema n-a fost re
zolvată. Pesemne că 
nu s-a putut „intr-un 

caută...

mK mi

(Urmare din pag. I)

țiunile, atitudinile, comportările in 
deplină concordanță cu ele. a Ie 
ajuta pe toate căile să se incor
poreze organio In viata tuturor ce
lor din jur.

Dar este, oare, suficientă existen
ța unul model moral, pentru ca 
trăsăturile sale să devină, in mod 
automat, componente ale profilului 
spiritual al milioanelor de cetățeni 
ai țării ? Viața, In multiplele și 
diversele ei Înfățișări, demonstrea
ză că modelul înaintat, climatul 
etic impregnat do valorile moralei 
noastre nu acționează niciodată de 
la sine, că ele au efect doar in 
măsura in care organizațiile de 
partid- le Însuflețesc printr-o mun
că educativă intensă. Dacă comu
nistul este pretutindeni . prețuit, 
ascultat și urmat, dacă cuvîntul lui 
are o mare influentă, aceasta se 
datorește, desigur, in primul rlnd 
dragostei și încrederii cu care ma
sele înconjoară partidul, dar in nu 
mai putină măsură faptului că ele 
s-au deprins să vadă In cel ce vor
besc in numele partidului oameni 
înaintați, demni purtători de cu- 
vînt al idealului comunist. In viata 
colectivelor de muncă de pe intreg 
întinsul țării — la orașe, ca șl la 
Bate, in unități direct productive, 
ca și in instituții de invățămint șl 
cultură — intilnim numeroase ase
menea întruchipări vii ale virtuți
lor caracteristice omului nou ; prin 
munca și comportarea lor, acești 
oameni cu adevărat înaintați — fi
guri centrale ale societății noastre 
— exercită o puternică inriurire 
educativă, constituind autentice 
plrghii ale climatului etic, îndem
nuri pilduitoare pentru cel din jur. 
Criteriul fundamental In aprecie
rea nivelului do conștiință al fie
cărui comunist, al fiecărui om al 
muncii. în judecarea modului 6ău 
de a-și Înțelege datoria față de

In zona de vest a Oradei — un nou cartier de locuința

prezentul și viitorul țării, este fe
lul cum muncește zi de zi, măsura 
în care apără și dezvoltă avuția 
națională, capacitatea de a orga
niza exemplar producția, de a în
deplini sarcinile politice și econo
mice potrivit înaltelor exigențe ale 
partidului.

Realitatea arată că nu e deajuns 
ca intr-un colectiv să existe exem
ple înaintate și nici măcar să le '

grante ale principiilor înscrise In 
însuși statutul partidului nostru. 
Se impune necesitatea de a lua cu 
hotărjre atitudine față de cele mai 
„mărunte", în aparență, manifes
tări de nesocotire a eticii comu
niste tocmai pentru a preîntimpina 
fenomenele de decădere morală 
ireversibilă.

Intilnim încă activiști de partid, 
șecretari de organizații de bază

• Operațiunea „Atomul marcat" : 
CAPITOL — 9.30; 11,ÎS; 14; 16,15; 
18,30; 20,45
• Mult zgomot pentru nimic :
PATRIA — 10; 12,30; 15.30; 13;
20,30.
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; IC; 13,30; 21,
FESTIVAL — 0; 11,15; 13,30; 16;
18,80; 21.
• Mafia albă : LUCEAFĂRUL —
0; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45,
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, FAVORIT — 0; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,80.
• Y 17 acționează : FLACARA
— 16; 18; 20.
• Cu curțile 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; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Șapte zile : LIRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Paradisul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS - 
9; 11,15; 13.Ș0; 15,45; 18,15; 20,30.
• Valter upârâ Sarajevo : LU
MINA — 9; 12.30: 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;
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

popularizăm prin imbolduri de 
tipul : „Să facern ca X !“ Exemplul 
pozitiv pe care ii reprezintă acțiu
nile și comportările lui Y iși do- 
bindește întregul sens și adevărata 
forță de influențare dacă stimu
lează la o confruntare permanentă 
a comportamentelor individuale 
cu principiile și normele etice ale 
societății noastre. Și acest rezultat 
nu se poate obține decit printr-o 
activitate politico-educ^tivă susți
nută și convingătoare, în centrul 
căreia să se afle in permanentă 
încetățcnirea trăsăturilor morale 
ale modului de viață comunist.

Mai Intilnim Încă, din păcate, 
organizații de partid unde aceste 
probleme se dezbat sporadic sau 
numai atunci cind se ivesc cazuri 
gravo, abateri izbitoare de la nor
mele eticii partinice : se uită nu o 
dată că a închide ochii față de
„micile" abateri sau derogări de la
morala comunistă înseamnă, In
fond, a deschide drumul unor aba
teri' serioase, unor încălcări fla-

care pot — și e bine așa — să con
figureze pină la amănunte, cu date 
și cifre, profilul întreprinderii eau 
atelierului lor peste dpi, trei sau 
cinci ani, dar nu sint în stare — 
și această situație e anormală, in
compatibilă cu orizontul politic ce 
se cere unui activist de partid — 
să arate la fel de limpede 
vor fi oamenii

acele noi 
activiști 

sint dispuși

cum 
care vor lucra 

condiții. Intilnim 
de partid care 

nu sînt dispuși să treacă cu 
vederea — si. desigur, procedează 
bine acționlnd in felul acesta — o 
răminere in urmă fată de plan sau 
un utilai lăsat să zacă in voia in
temperiilor. dar nu iau aceeași a- 
titudine . fermă și fată de o rămi
nere în urmă pe planul conștiin
ței. Trebuie să ne fie limpede că, 
la urma urmelor, toate manifestă
rile retrograde față de sarcinile 
producției sau fată de avutul ob
ștesc iși au rădăcina in zona con
științei, acolo unde se află terenul 
mai complex al bătăliei dintre 
vechi $i nou.

Firește, nu e o sarcină ușoară să 
detectezi și să combați cu toată 
fermitatea rămășițele vechiului, 
deoarece ele izbutesc uneori să ia 
înfățișări Înșelătoare, să Îmbrace 
„haine de camuflaj". Dar comple
xitatea acestei sarcini nu trebuie 
să dezarmeze, ci. dimpotrivă, să 
constituie un puternic stimulent 
pentru organizațiile de partid, pen
tru toți comuniștii în a-și accen- .( 
tua preocupările pe acest tărîm. in 
a-și spori dinamismul si forța de 
luptă împotriva tendințelor spre 
comoditate, neglijentă, cistiguri 
nemuncite. Înavuțire ușoară, goa
nă după privilegii nemeritate, su
perficialitate in viata de familie.

Desigur, e limpede că. pe acest 
tărim, organizațiile de partid au 
datoria să privească omul ca pe 
un intreg moral : comunistul, o- 
mul Înaintat, cetățeanul societății 
socialiste, nu poate avea două vieți, 
una obștească și alta personală, 
una „în orele de serviciu" sau la 
ședințe și alta acasă. Nu poți fi 
fruntaș in muncă la fabrică și in 
același timp un zbir sau un ușu
ratic In viata de familie. De aceea 
e un fapt pozitiv că in atenția 
permanentă a multor orgarv;atil de 
partid se află nu numai felul cum 
comuniștii, oamenii muncii Isi în
deplinesc Îndatoririle de producție, 
ci și cum sint cunoscuți dincolo de 
porțile întreprinderii sau institu- 
ției. Aceste preocupări se cer întă
rite, transformate într-o coordo
nată statornică a muncii de partid,

Efigie definitorie pe frontispiciul 
noii noastre realități, profilul O- 
MULUI NOU, constructor conștient 
și luminat al celei mai înaintate 
orlnduiri sociale, se Impune in tot 
mai mare măsură, în viața socie
tății noastre, ca un ideal real, sti
mulent al continuei perfecționări 
morale pentru toți membrii marii 
noastre familii de cetățeni 
României socialiste.

dioul din str. Nuferilor) : Con
certul Orchestrei de Studio. Di
rijor : Olaf Kock (R.D.G.), Solis
tă : Cornelia Vasile — 20.
Îi Opera română : Bărbierul din 

evilla (cu Nlcolae Herlea) — 10,30, 
e Teatrul de opereta : „La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale“ (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mâgu- 
reanu) ; Joc de pisici — 20, (sala 
din str, Alex. Sahla) : Puterea ji 
adevărul — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați (ăr& neveste 
— 19,30.
• Teatrul Ciulești : Llola — 19,30. 
• Teatrul „Ion Creangă" : lancu 
Jlanu — 16,
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PENTRU CEI CE AU iNTiRZIAT CULESUL
Se cer măsuri hotărîte pentru încheierea recoltatului

și livrarea grabnică a produselor contractate

PARASCANGh.

/

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

pasiune,

Nicolae CATAN A Emil Ian ROUĂ

DE MAȘINI BISTRITENI

SUCEAVA
10 zile se va în- 
transportul pro- 
ln bazele de re-

tflinele 
meserie

în această 
specialiștii

OLT

mai ales 
este vorba de 

păsărilor

E LUNGA TOAMNA, DAR PREA SCURTA

va fi gata cu 4 luni mai devreme

chemării secreta*

Lucririle de toamnă se apropie de sflrșit. Pină marți, 30 octombrie, 
porumbul a fost recoltat de pe 84 la sută din suprafețele cultivate In 
întreprinderile agricole de stat și 89 la sută in cooperativele agricole de 
producție. Mai sint de recoltat 55 000 hectare cu porumb în întreprin
derile agricole de stat și 200 000 hectare in cooperativele agricole. Su
prafețe mai mari cu porumb necules se află in județele Olt. Ialomița, 
Buzău, Constanta. Ilfov etc. De asemenea, mai urmează să fie strinsă 
siecia de zahăr de pe 31 000 hectare, iar orezul de pc 4 900 hectare. 
Este necesar ca. in toate unitățile agricole In care lucrările sint întir- 
ziate să fie luate măsuri organizatorice și tehnice astfel ca recoltatul 
să șe încheie In cursul acestei săptămîni. Raidul-anchetă, organizat in 
mai multe județe, și-a propus să evidențieze măsurile care au fost 
luate de organele județene in vederea încheierii lucrărilor de recoltare 
a porumbului, transportul și livrarea neintirzlată a produselor contrac
tate.

CARAȘ- 
SEVERIN

Pînâ marți, cooperativele agricole 
au strins recolta de porumb de pe 
98 la suta din suprafața cultivată, 
iar întreprinderile agricole de stat 
— de pe 83 la sută din suprafață. 
Se apreciază că în 2—3 zile această 
■lucrare se va încheia. Iată însă că, 
în ceea ce privește transportul po
rumbului și livrarea lui pe baza 
contractelor încheiate de unități la 
bazele de recepție există încă destu
le neajunsuri. Pină la această data, 
cooperativele agricole au livrat doar 
34 la sută din cantitățile contracta
te. Duminică, spre exemplu. deși 
au fost luate unele măsuri deosebite 
pentru întărirea eșaloanelor de 
transport cu mijloace de la alte uni
tăți economice, ca și pentru folosi
rea integrală a atelajelor proprii, s-a 
livrat foarte puțin porumb bazelor

de recepție. Pină la ora actuală, co
operativele agricole de producție 
Duleu, Vermes, Fizeș, Bănia șl altele 
nu au livrat nici o tonă de porumb 
din contractele Încheiate.

Tovarășul ing. Francisc Bervan- 
ger, director adjunct la direcția ju
dețeană agricolă, ne-a făcut cunos
cute citeva din măsurile care se iau 
pentru ca întreaga recoltă să fie 
pusă la adăpost. ,,în primul rînd am 
trimis toți specialiștii de la direc
ția agricolă, de la alte organe, pe 
teren, spre a ajuta efectiv conduce
rile de unități la impulsionarea 
transportului porumbului, în mod 
deosebit a cantităților care se cer 
livrate pentru fondul de stat. Au 
fost elaborate grafice pe fiecare uni- . 
tate în parte privind transportul 
porumbului în pâtule și în bazele 
de recepție. Esențial rămîne însă 
să se manifeste maximă răspundere 
pentru folosirea judicioasă a mijloa
celor de transport, a atelajelor pro-

In județul Suceava, datorită con
dițiilor climatice din această toamnă, 
coacerea porumbului este mai îna
intată decit in alți ani, iar lucrările 
de recoltare 6e află in avans cu cel 
puțin 10 zile. Pină marți, porumbul 
a fost recoltat de pe aproape 19 000 
ha, ceea ce reprezintă 98 la sutâ din 
suprafața cultivată. Buna organizare 
a muncii in cimp, folosirea deplină 
a mijloacelor mecanice și retribui
rea muncii în acord global dau ga
ranția că în următoarele zile a- 
ceastă lucrare se va încheia. Pină 
acum, un număr de 28 cooperative 

-agricole au încheiat transportul po
rumbului din cimp. Printre unitățile 
fruntașe se numără cele din Zamos- 
tea, Mihoveni, Ciumulești, Fintînele, 
Forăști unde preocuparea cooperato
rilor este Îndreptată spre desfăcat și 
grăbirea transportului cantităților 
contractate în bazele de recepție. 
Dar in alte cooperative agricole, ca 
cele din Bosanci, Hănțești, Burdu- 
jeni, Costîna, Măriței și altele, trans
portul porumbului este mult rămas 
In urmă.

Ce se face pentru a se Încheia 
grabnic transportul porumbului, pen
tru a se intensifica livrările la fon
dul de stat a cantităților contracta
te ? Ne răspunde tov. Traian Cordu- 
ban, director al direcției agricole. 
„Cercetînd datele operative de care 
dispunem, rezultă că există un de
calaj apreciabil între suprafețele de 
pe care s-a strips recolta, cantită
țile transportate din cîmp și mai 
ales cele livrate de cooperativele a- 
gricole In • contul contractelor în
cheiate. De aceea, împreună cu con
siliile populare comunale se acțio
nează în direcția antrenării coope
ratorilor la lucrările de desfăcat si

concentrarea mijloacelor de trans- 
Eort în vederea grăbirii livrărilor la 

azele de recepție. Prin aplicarea 
măsurilor luate există certitudinea 
că, în următoarele 
cheia desfăcatul și 
duselor contractate 
cepție."

Lucrătorii din agricultura județu
lui Olt au sporit mult ritmul recol
tării șl transportului porumbului. Cu 
toate acestea, la data de 30 octom
brie In cooperativele agricole dLn ju
deț mal erau de . recoltat circa 26 000 
ha cu porumb, iar în întreprinderile 
agricole de stat — 3 000 hectare. Ce 
se face pentru grăbirea lucrărilor ? 
Ne răspunde ing. Gheorghe Rădules- 
cu, director adjunct al direcției o- 
gricole județene : „Recent, organele 
județene au luat o serie de măsuri 
pentru impulsionarea ritmului la 
recoltarea și transportul porumbului 
la bazele de recepție. Au fost supli
mentate mijloacele de transport cu 
numeroase camioane de la autobaze
le de transport din județ. SImbă-tă 
șl duminică au fost folosite nume
roase autocamioane de la întreprin
derile industriale. De asemenea; toa
te remorcile au fost concentrate la 
transportul recoltei din cimp în ba
zele de recepție și pătulele coope
rativelor. Atelajele si camioanele u- 
nităților agricole vor fi folosite ziua 
la transportul porumbului și noaptea 
la căratul cocenilor.

Ca urmare a măsurilor luate, în 
ultimele zile alte cooperative agri- 
coje, între care Bucinișu, Corabia, 
Gîrcov, Osica de Jos, Ipotești etc. 
au încheiat culesul porumbului pe 
toată suprafața cultivată. Multe din

unttâți, datorită bunel organizări a. 
muncii, recoltează acum porumbul 
de pe ultimele hectare. La coopera
tiva agricolă Băbiclu, de exemplu, 
porumbul din cîmp este transportat 
cu cele 10 autocamioane șl 60 de ate
laje direct la baza de recepție din 
localitate. După cum ne spunea tov. 
Petre Florescu, președintele coope
rativei, într-o săptămînă au fost 
transportate în baza de recepție 
peste 1 200 tone porumb. Și la Stoe- 
neștl, o altă unitate de pe valea Ol
tului, întîlnlm aceeași preocupare 
pentru buna depozitare a porumbu
lui. Aici, ta și in alte locuri, se 
culeg ultimele suprafețe. A crescut 
mult ritmul culesului și In coope
rativele din cadrul consiliului inter- 
cooperatist Vișina, unde în ultimele 
zile s-au realizat peste 1 500 ha. Dar, 
în județul Olt sint și unități unde 
mal sînt de recoltat suprafețe mari 
cu porumb i Vlalcl — 400 hectare ; 
Movlleni — 1 500 hectare ; Leleasca 
— 650 hectare ; Șerbăneștl — 1200 
hectare ; Bălteni — 1 000 hectare. In 
unele locuri cantități mari de po
rumb stau recoltate pe cîmp in loo 
să fie transportate In bazele de re
cepție sau în pătulele cooperative
lor agricole. La Cilienl, de pildă, 
peste 500 de cooperatori participă 
zilnic la recoLtaț. „Nu avem unde să 
depozităm porumbul, ne spune ing. 
Gh. Șodolescu. pentru că. la baza 
de recepție Potlogeni nu se mai pri
mește recoltă**. Dacă la unele baze 
de recepție ca. de pildă, de la Pia
tra Olt. s-a dus ordine în ceea ce 
privește -preluarea porumbului, se 
cere ca întreprinderea județeană de 
valorificare a cerealelor să intervină 
energic și la Potlogeni, ca de altfel 
și la Potcoava si Movlleni. pentru 
asigurarea unor condiții optime de 
preluare a produselor.

AMBIȚIA SANATOASA A PRIMILOR CONSTRUCTORI

*Pe platforma industrială a orașu
lui Bistrița s-a înregistrat zilele tre
cute un remarcabil succes : înde
plinirea planului anual la lucrările 
de construcțil-montaj de către șantie
rul întreprinderii dc utilaje pentru 
industria materialelor de construc
ții și refractare, etapa a doua 
de dezvoltare, obiectiv care urmează 
să intre in funcțiune in trimestrul 
III al anului 1974. La obținerea a- 
cestei realizări de prestigiu, alături 
de colectivul Șantierului de con
strucții industriale Bistrița, care a 
integrat in structura viitorului obiec
tiv, peste sarcinile de plan „la zi", 
mai bine de 250 tone prefabricate din 
beton și 100 tone construcții meta- 
lijre, și-au adus contribuția înșiși 
-aAuncitorii, inginerii și tehnicienii 
unității beneficiare.

— Răspunzi nd * " "
rului general al 
partidului, tova
rășul Nicolae
Ceausescu, de a 
accelera ritmul
de execuție a lu
crărilor de inves
tiții — ne spunea 
inginerul șef al 
întreprinderii. So
rin 
am 
pe 
și 
activitate rodnică 
strinsă colaborare 
rit Eficiența _ 
semenea măsuri ? _____  _____
de investiții este devansat cu 90 de 
zile. Sintem hotărițl să mărim avan
sul ciștigat, ne propunem ca obiecti
vele aparținind etapei a doua de 
dezvoltare să intre efectiv in func
țiune eu 4 luni mai devreme decit 
termenul planificat.

— Cum va fi înfăptuit acest an
gajament ?

— Vom monta, eu forțe proprii, 
peste 500 de tone de utilaje și mașini 
complexe. Intrucit, în mare parte, 
lucrările de montaj sint realizate de 
specialiștii întreprinderii noastre și 
ei înșiși vor produce cu utilajele in
stalate, este firesc să acorde o aten
ție sporită efectuării corecte a fie
cărei operații. Asigurăm, in acest 
fel, o Înaltă precizie in funcționarea 
fiecărei mașini. Prevenim, dintru 
început, consecințele grabei și nepri
ceperii, defecțiunile care pot' să a- 
pară după punerea in funcțiune, 
acele intervenții pentru remedieri, a 
căror efectuare „mănincă** din 
timpul destinat producției, frinează 
eforturile depuse pentru atingerea 
parametrilor proiectați. Specialiștii 
noștri au montat in întregime utila
jele din etapa I de construcție a uzi
nei. Toate funcționează Ireproșabil. 
Ca atare, ne realizăm ritmic sarci
nile de plan. In fiecare lună. For
mațiile noastre de lăcătuși-montorl 
găsesc și aplică soluții care duc la 
scurtarea perioadei afectate montaju
lui și la reducerea cheltuielilor. Un 
alt clștig Important II constituie po
sibilitatea de a-1 familiariza pe mun
citorii tineri. In timpul montajului, 
eu caracteristicile constructive șl

funcționale ale mașinilor la care vor 
lucra. Numeroși muncitori tineri par
ticipă activ la această acțiune, îndru
mați de tehnicieni și ingineri cu ex
periență. Cu alte cuvinte, activitatea 
dc montaj a mașinilor, aferentă eta
pei a doua dc dezvoltare, am trans
format-o intr-un adevărat curs de ri
dicare a calificării, de îmbunătățire a 
cunoștințelor tehnice și profesionale 
ale întregului colectiv.

Am discutat și cu inginerul Liclniu 
T. Micu, directorul întreprinderii. 
Mai bine de 80 la sută din tinerii 
uzinei, ieșiți de pe băncile școlilor 
profesionale, în scurta perioadă care 
a trecut de cind a intrat in funcțiune 
întreprinderea de utilaje din Bis
trița, etapa I, s-au încadrat bine în 
producție și își realizează sarcinile 
de plan. Și sînt create condițiile ne
cesare ca, pină la sfîrșitul acestui

0 experiență care demonstrează rodnicia 
colaborării dintre constructor și beneficiar

Rusu — noi 
format echi-

propril de _____ ,______
instalatori, care desfășoară 

pe șantier, 
cu 

aplicării ___
“ Stadiul lucrărilor

lăcătuși-mecanici 
o 

in 
constructo- 

unor a-

an, toți tinerii să obțină rezultate 
bune in muncă. „Noi am rezolvat 
o problemă cheie — aprecia directorul 
Întreprinderii — și anume, de a avea 
In punctele principale ale fiecărei 
faze a procesului tehnologic perso
nal cu înaltă calificare. Cu sprijinul 
comitetului județean de partid, am 
reușit să aducem in uzină, din cen
trele industriale ale țării, zeci de 
muncitori, ingineri și tehnicieni cu 
bună pregătire tehnico-profesionalâ. 
Majoritatea acestora sint originari 
din Bistrița-Năsăud. Au venit toți 
hotăriți să pună umărul Ia bunul 
mers al lucrărilor, 
primei întreprinderi 
mașini din Bistrița, 
nicienii și inginerii 
știenți că fac parte 
chemată de partid să dea țării ma- 

lnaltă performanță, con- 
in țiputul de legendă al 
Și tac totul pentru a-

la Întemeierea 
constructoare de 
Muncitorii, teh- 
noștrl sint con- 

din generația

șinl de 
struite aici, 
Bîrgaielor. 
ceasta.

Echipele 
mina cărora stă Înfăptuirea angaja
mentului de punere in funcțiune cu 
patru luni mai devreme a etapei a 
doua a întreprinderii de utilaje din 
Bistrița, sint conduse de maistrul 
Ion Theil, secretarul comitetului de 
partid al Întreprinderii, tehnician cu 
îndelungată experiență profesională, 
politică și organizatorică, format la 
„școala Hunedoarei**. A revenit pe 
plaiurile natale, fiind originar din 
Teaca, localitate situată In vecinăta
tea orașului Bistrița. Asemenea lui, 
in rîndurile „avangărzii“ — ale ce
lor care formează nucleul actual de 
muncitori și specialiști cu Înaltă ca
lificare — li intîlnim pe Vasile Ni- 
laș, maistru, Iosif Zilahy, lăcătuș, 
Silviu Țarcă, borverchist, toți trei de 
la uzina „Tehnofcrig" din Cluj ; ingi
nerul Ion Sav, venit de la „Metalul

de lăcătuși-montori, In

roșu" din Cluj ; Nicolae Viciu, in
giner, care a lucrat la „1 Mai“ Plo
iești ; Horia Spermezan, inginer, în
tors de la întreprinderea metalurgică 
Aiud : Vasrle Pop, maistru, venit de 
la uzina „Unio“ Satu-Mare ; Grigore 
Popescu, inginer, care a lucrat Ia 
Institutul de proiectări laminoare 
București ; H. Polacsek, tehnician 
proiectant, venit de la Reșița ; Radu 
Jarda, inginer, reîntors de la Tg. 
Mureș, unde a lucrat într-o unitate 
a industriei ușoare și numeroși alții. 
Cu toții, nu numai că rezolvă in 
bune condiții problemele producției 
curente, dar contribuie din plin și la 
realizarea in ritm rapid a lucrărilor 
de investiții.

Fapt este că, deși au trecut doar 
citeva luni de la data intrării in 
funcțiune, Întreprinderea se situează 
pe drumul rapidei maturizări ; o do

vedesc, intre al
tele, cele 10 mo
dele de electrofil- 
tre și filtre cu 
saci, asimilate și 
introduse aici in 
fabricație.
produse 
instalații 
luante de 
randament.
care asemenea 

instalație este o „inimă de 
țel", avind menirea să împiedice 
pătrunderea in atmosferă și in ape 
a impurităților rezultate din proce
sul tehnologic al unor fabrici. „Ini
mile de oțel" construite in Bistrița 
bat acum ritmic in diferite unități 
industriale ale țării. Au fost livrate 
asemenea instalații unor întreprin
deri din județele Gorj, Hunedoara, 
Brașov, Sibiu, Galați și altele. De la 
o lună la alta s-au fabricat produse 
cu performanțe superioare. Aceasta 
reprezintă o preocupare continuă a 
lucrătorilor întreprinderii. Și-au În
ceput activitatea in luna martie a 
acestui an cu instalații depoluante 
cu o capacitate de 25 000 mc pe oră, 
iar in prezent construiesc primul 
electrofiltru de 560 000 mc pe oră. 
Se fac acum pregătiri Intense pentru 
a se construi electrofiltre cu o capa
citate de 1 milion mc pe oră. A- 
ceasta, la numai 6 luni de la data 
intrării in funcțiune a întreprinderii. 
Sint necesare insă cit mai multe 
„inimi de oțel**, beneficiarii Ic soli
cită in cantități sporite. Iată, de ce, 
paralel cu îndeplinirea sarcinilor de 
plan, colectivul uzinei depune efor
turi stăruitoare pentfu punerea in 
funcțiune mai devreme a obiective
lor din etapa a Il-a de, dezvoltare, 
care vor asigura triplarea actualei 
capacității de producție.

Este ui/ fapt împlinit : prin ceea 
ce au făcut, constructorii și colecti
vul întreprinderii se află acum la 
realizarea celei de-a doua etape de 
dezvoltare, cu 90 de zile mal aproa
pe de termenul prevăzut. Se țintește 
Insă la ciștigarea a 120 de zile. Deci, 
nu peste 12 luni, ci peste 8, noile o- 
biective vor tripla producția primei 
întreprinderi constructoare de mașini 
din Bistrița. Sau poate și mal re
pede !

Sini 
unicat, 
depo- 
mare
Fie-

o-

Ion ANGHEL
corespondentul „Scînteii'

întreprinderea de motoare electrice din București a realizat cu 2 luni și ju- 
mâtate mai devreme sarcinile de plan pe primii trei ani ai cincinalului. In 

fotografie : hala de montaj II, Foto : E. DIchiseanu

(Urmare din pag. I)

și două poduri rulante pentru oțelă- 
ria cu convertizoare nr. 2 de la Ga
lați, care au fost repartizate și con
tractate a fi livrate încă in acest an. 
Pentru alte poduri rulante, I.C.M. 
Reșița, de pildă, stipulează termene 
de livrare diferite de cele cuprinse 
In repartiție, care depășesc datele 
limită clnd utilajele respective tre
buie să Înceapă a fi montate pen
tru a intra la termen in funcțiune. 
Alte uzine — ca „1 Mal“ din Plo
iești și „Progresul41 din Brăila — 
refuză pur și simplu contractarea 
podurilor rulante repartizate pe 
1974.

— Considerați că ritmul de mon
taj ar putea ti afectat încă de la 
început de nerezolvarea acestor pro
bleme ?

— Fără Îndoială că da. Nici In 
acest an utilajele nu au sosit la ter
men pe șantiere. în trimestrul IV, 
constructorii de mașini trebuie să li
vreze 46 la sută din volumul de 
utilaje tehnologice prevăzut pentru 
întregul an 1973. în vederea evitării 
perturbărilor la livrările stabilite 
pentru anul 1974, este necesar ca 
unitățile furnizoare din cadrul 
M.LC.M.G. să expedieze pe șantiere, 
integral, utilajele tehnologice, pre
cum și podurile rulante pe care au 
obligația să le execute în acest an.

Am examinat șl la MINISTERUL 
INDUSTRIEI CHIMICE stadiul con
tractării utilajelor tehnologice care, 
din păcate, nu este mulțumi
tor. Din cantitatea necontractată, 
pentru 1 160 tone, beneficiarii nu au 
asigurată Încă documentația, Iar pen
tru 2 000 tone — producătorii afirmă 
că nu pot satisface cererile, deoarece 
capacitățile respective sint integral 
Încărcate.

— Cotele aprobate la utilajele teh
nologice ad fost stabilite In funcție 
de necesitățile noastre reale — afir
mă ing. Alexandru Ștefănescu, direc
tor In Ministerul Industriei Chimice. 
Nu sîntem Insă mulțumiți da felul 
In care s-au eșalonat aceste cote pe

trimestre. Bunăoară, in tot semes
trul I din anul viitor s-a repartizat 
să ni se livreze 25 la sută din can
titatea totală, pentru trimestrul IV 
rămînind... 43 Ia sută.

— La contractare, unitățile din 
subordonarea Ministerului Industriei 
Chimice au acceptat aceste termene ?

— Nu aveau încotro. întreprinde
rile beneficiare au arătat că, dacă nu 
acceptă termenele, nu Li se primește 
comanda. Iată și citeva obiective de 
investiții a căror realizare este afec-

„Secretul

de Crevedia
Prin piețele Capita

lei șl îndeosebi în ma
gazinele „Gostat*4 sînt 
tot mai mult solicita
te produsele întreprin
derii avicole de stat- 
Crevedia. Cum a ajuns 
„Avicola'*-Crevedia să 
întrunească aprecierile 
unanime ale consuma
torilor ? Prin livrări 
ritmice, In cantități a- 
preciabile, dar mal 
ales prin calitate, hm 
spune printr-o constan
ți'1. nedezmințită a ca
lității, indiferent dacă 
este vorba de pul vii 
sau de pui tăiați in 
stare proaspătă. De Ia 
ing. Nicolae Barbu, 
directorul unității, și 
de la alți specialiști 
am aflat că nu este 
vorba de ceva deosebit 
pentru a obține rezul
tate calitativ superioa
re, nici chiar de rețete
le furajelor, ci de 
metode obișnuite, la 
îndemîna tuturor com
plexelor avicole. Și 
totuși există citeva 
lucruri aparte. Crescă
torii de păsări de aici 
au o îndelungată acti
vitate în' această me
serie. ,,Avicola“-Cre'- 
vedia este printre pri
mele! unități din țară 
în această ramură de 
producție — de curind 
a împlinit zece ani de

■ activitate. în această 
perioadă, -
și lucrățorii de aici au 
muncit cu 
ajungînd să cunoască 
multe dintre '
avlculturii — .... __
foarte pretențioasă și 
migăloasă, ‘ *’*-
cind 
creșterea ____
pentru ouă și carne in 
sistem industrial, in . 
baterii cu o densitate 
de 15—20 de găini 
ouătoare pe mp. De
sigur, majoritatea lu-

crărilor sînt mecaniza
te. Așa se șl explică 
faptul că unei îngri
jitoare ÎI x revin 15 000 
de găini, cu o produc
ție de 12—13 mii de 
ouă pe zi. CP echipă de 
6 oameni servește 
cu furaje o fermă cu 
12 hale, cu 15 mii de 
păsări fiecare.

Preocuparea de sea
mă a colectivului de 
aici este de a menține 
și consolida prestigiul 
unității printr-o pro
ducție calitativ su
perioară, care să satis
facă cu promptitudine

Lucrătorii din 
cunoscuta între
prindere avicolă 
oferă o bună ex
periență într-un 
domeniu în care 
mai sînt multe 

de făcut

exigențele cumpărăto
rilor. De aceea, se a- 
cordă o atenție deose
bită nu numai sporirii 
producției, ci și pre
zentării ei pe piață, 
în condiții cit mai 
bune. O parte dintre 
pui sînt valorificați, 
tăiați, tranșați ; alții se 
livrează vii, după so
licitările beneficiari
lor, în toate cazurile 
preocuparea pentru 
calitate fiind la înăl
țime.

Crescătorii de păsări 
de aici sint bine cu- 
noscuți In țară și pen
tru rezultatele econo-

mice obținute an 
an. Cu pasiunea și te
nacitatea ce ii carac
terizează, ei au dez
voltat, în fiecare an, 
sectoarele de produc
ție și au creat altele 
noi, realizînd o efi
ciență economică su
perioară. Citeva cifre 
sint edificatoare. „Avl- 
cola“-Crevedia a in- 
cepflt producția în 
1963, cu rezultate mo
deste, in hale pentru 
păsări ouătoare și pui 
de frigare. Printr-un 
susținut efort din 
partea statului, s-au 
realizat construcții a- 
decvate pentru cinci 
ferme, ce adăpostesc 
900 000 dc găini, două 
ferme pentru creșterea 
de puicuțe, necesare 
înlocuirii măteii. cu o 
capacitate de 480 000 de 
locuri, trei ferme de 
reproducție, una pen
tru pui de carne, cu o 
capacitate de 2 000— 
2 200 tone de carne a- 
nual. De asemenea, 
complexul dispune de 
un abator și de o sta
ție de sortat ouă. Pen
tru diversificarea pro
ducției s-a creat un 
sector pentru creșterea 
rațelor, cu o capacita
te de 200 tone de car
ne' pe an. în ca
drul întreprinderii mal 
există un șantier de 
construcții ce execută 
noile obiective de in
vestiții. De precizat că 
toate fondurile inves
tite- sint deja recupe
rate integral prin be- 
rteficiile realizate an 
de an.

Iată o sinteză a re
zultatelor ce arată că 
în comparație cu anul 
1963, primul an 
producție, s-s 
gistrat un salt 
taculos :

1963 1972

- l . -h? •>-!' IȚ
Oui» (mii buc.) 
Carite WWpe) 
Benefifii ‘(mii lei)

i ț 1-24 20r.^^ iff Jtțrtl 102 610 v
< 1 • 619 ; 3 233

8 010 68 760
Producție marfă (mii Iei) 49 888 169 011
Productivitatea muncii pe 
salariat/lei 60 054 287 149 .

Aceste cifre relevă 
atit eforturile făcute 
pentru dezvoltarea 
continuă a întreprin
derii „Avicola‘*-Cre- 
vedia, bogăția acumu
lată în decursul celor 
zece ani de activitate, 
dar și hărnicia lucră
torilor și specialiștilor 
avicultori care au reu
șit să gospodărească 
cu chibzuință bunurile 
create, să obțină an de 
an o eficiență econo
mică tot mai bună. 
Eforturile lor sînt 
răsplătite după merit, 
în 1964, unitatea a pri
mit Steagul roșu de 

. întreprindere frunta
șă pe ramură, iar pen
tru rezultatele obținu
te in 1972 i s-a decer
nat Ordinul Muncii 
clasa I, Steagul roșu și 

' diploma de onoare de 
întreprindere fruntașă 
pe ramură. Din buche- 

de rezultate ale

anului trecut am rele
va obținerea unei pro
ducții de 241 ouă in 
medie de la un efec
tiv de 430 000 de găini. 
Acest rezultat se dato- 
rește unor măsuri și 
inițiative aplicate în 
toate sectoarele de 
producție. însemnate 
economii s-au obținut 
prin eliminarea risipei 
de furaje și asigurarea 
de condiții bune obți
nerii unor indici teh- 
nico-economici peste 
nivelul planului. O 
mare sursă de econo
mii a constituit-o lu
crările de colectare și 
de transport prin auto- 
utilare. Inițiativele în
treprinse în această 
direcție numai în 
cursul anului trecut 
s-au soldat cu econo
mii în valoare de 
2 300 000 de lei. Sint 
doar citeva dintre ini
țiativele aplicate

producție, inițiative ce 
s-au soldat cu obți
nerea unui beneficiu 
peste plan în valoare 
de 23 milioane de lei.

Există încă multiple 
posibilități pentru a 
obține rezultate și mai 
bune. însemnate eco
nomii se pot realiza 
prin extinderea me
canizării în transpor
tul furajelor și dejec
țiilor, conteinerizăril 
transportului de ouă 
și altele. Crescătorii de 
păsări de la Crevedia 
sînt hotărîți să-și men
țină și să-și consolide
ze prestigiul dobindit, 
să-și perfecționeze
continuu meseria, mă
iestria profesională 
pentru ca toate produ
sele avicole să fie tot 
mai mult solicitate cu 
încredere de către 
cumpărători.

Florea 
CEAUSESCU

INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR DE 
MAȘINI GRELE — forul de resort al 
principalelor unități furnizoare de 
utLlaje tehnologice.

— Constructorii de mașini doreso 
ea anul 1974 să marcheze un revi
riment total In privința modului In 
care Ișl respectă obligațiile de livra
re a utilajelor tehnologice. în acest 
scop, am inițiat din timp, împreună 
cu beneficiarii, o acțiune pentru co
relarea datelor de livrare a utilajelor 
tehnologice cu termenele exacte la

PREGĂTIREA INVESTIȚIILOR
PENTRU 1974

tată de stabilirea, neoorespunzătoare 
a termenelor de livrare a utilajelor 
tehnologice : Instalația de P.V.C. de 
la Rîmnicu-Vilcea, instalația de dis
tilare atmosferică și în vid șl Insta
lația pentru antidăunătorl de la Pi
tești, instalația de metanof de la 
Combinatul chimic din orașul Victo
ria.

Investigațiile In cele trei ministere 
beneficiare arată deci că lntîrzierea 
contractării anumitor utilaje tehno
logice ișl are explicația In neindepli- 
nirea de către titularii de investiții 
a obligației de a asigura la vreme 
documentația necesară programării 
producției anumitor utilaje șl, tot
odată, in necorelarea integrală a po
sibilităților de fabricație a unor uti
laje cu cerințele șantierelor. în acest 
sens, l-am solicitat să-și spună punc
tul de vedere pe Ing. Vlorel Huse», 
director general In MINISTERUL

care acestea sînt necesare pe șantie
re, pentru a se începe montajul. 
Considerăm- că în această privință 
lucrurile' au fost lămurite. Aparenta 
disproporție Intre cantitățile de uti
laje- tehnologice ce urmează a fi li
vrate industriei chimice pe trimestre 
rezultă tocmai din corelarea la care 
m-am referit In cazul utilajului 
pentru chimie, deoarece numai cir
ca 10 la sută din cererile prezen
tate pentru anul 1974 se referă la 
obiective care vor fi puse în func
țiune in anul viitor (restul fiind pen
tru obiective ce se finalizează In 
anul 1975 șl chiar 1976), există în 
mod cert condiții de execuție în 
timp util a acestora. Deci, nu poate 
fi vorba de o necorelare a posibilită
ților de fabricație cu necesitățile be
neficiarilor, decit In măsura în care 
din cauza neaslgurărll documentației 
la termen nu ie poate crea în lntre-

gime baza materială. Cele mai mari 
greutăți se datoresc faptului că nu 
am primit nici acum toată documen
tația de execuție, deși, în conformi
tate cu prevederile unei hotărîrl a 
Consiliului de Miniștri, aceasta tre
buia asigurată pină la 30 iunie a.c. 
Întrucît timpul este înaintat, po
sibilitățile de a putea satisfa
ce in 1974 cererile care survin 
de acum încolo, pe măsura de
punerii documentațiilor, sint limi
tate. în prezent, constructorii de 
mașini depun eforturi susținute pen
tru a-și onora obligațiile ce le revin 
în acest an, privind livrarea utilaje
lor tehnologice și, totodată, se preo
cupă de încheiere^ cit mai operativă' 
a contractelor economice pentru anul 
1974.

Din relatările interlocutorilor, din. 
modul in care motivează întirzlerile 
în contractarea unor utilaje tehnolo
gice rezultă că o serie de deficiențe 
mai vechi în organizarea acestei . 
acțiuni nu au fost încă înlăturate, că 
cei care răspund, pe diferite trepte 
ierarhice, de rezolvarea judicioasă a 
tuturor problemelor pe care le ridi- . 
că asigurarea utilajelor, nu și-au fă
cut pe deplin datoria. Important este * 
acum ca problemele în suspensie să 
fie soluționate de urgență, ca unită- . 
țile beneficiare și furnizoare să defi- » 
nitiveze operativ, fără tergiversări, 
toate contractele economice. O mare 
răspundere revine insă și forurilor de 
resort din centrale și ministere, care 
au îndatorirea de a supraveghea În
deaproape încheierea contractelor-/ 
economice și de a înlătura imediat 
toate neînțelegerile care apar cu.- 
acest prilej. Utilajele tehnologice 
trebuie asigurate ritmic, în confor
mitate cu graficele de montaj șl cu 
prevederile de calitate din documen
tațiile tehnice, pentru ca lucrările la 
Investițiile productive ale anului 1974 
să se desfășoare in 
pentru ca obiectivele 
fie puse In funcțiune 
chiar mai devreme.

bune condiții, 
planificate «ă 
la termen vi
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MENIREA EDUCATIVĂ A ARTEI
Multe pot fi Idealurile unul 

creator ! Dintre toate insă, măr
turisit sau nu, cel mai înalt, mai 
patetic și mal neliniștitor, arzind 
ca o flacără prometeică. este 
vrerea lui de a depăși timpul, 
de a face ca operele zămislite 
cu trudă, pasiune și talent, și o- 
ferite cu generozitate semenilor 
să-i poarte numele din generație 
in generație, în nemurire, in
sert mdu-1 în cartea de căpătîi a 
neamului său. a umanității. Do 
la zugravii Voronețului la mitul 
legendarului Manole, șl de aici 
oină la inscrip
ția aparent naivă 
ie pe o oarecare 
Diatră din margi
ne de drum ară- 
tind că ....aceas
tă fintină a fost 
săpată de mește
rul Constantin..." 
elementul esen
țial. firul care-i 
leagă peste timp 
pe toți acești cti
tori sînt aceleași: 
lupta cu inerția, 
cu efemeritatea, 
năzuința spre 
perfecțiune. Este 
un sentiment no
bil, comun de 
altfel tuturor oa
menilor, dar care 
se vădește su
pradimensionat ca 
ni că lupă In sufletele creatoare.

A FI CONȘTIINȚA EPOCII 
TALE ! Ce poate onora mai mult 
pe un făuritor de artă, de cul
tură ori de istorie ! Cantemir, 
Bălcescu. Alecsandri, Sadoveanu, 
Brâncuși, Luchian. Iorga, Coșbuc, 
toți au răspuns prin opera ace
lor memorabile versuri : „sînt 
suflet în sufletul neamului meu 
și-i tint bucuria și-amarul". Pe 
tărimul muzicii : Porumbescu, 
Dima, Muzicescu, Kiriac, Enes- 
eu... Iată numai clteva din ma
rile pilde ce ne stau in față. 
Dar dacă marile personalități ale 
poporului român și-au arătat 
deschis și activ adeziunea la 
înaltele idealuri naționale, cu 
prețul vieții, uneori, in vremuri 
vitrege și in condiții care au,stat 
cel mai adesea împotrivă, cu atit 
mai puternic se cuvine a se a- 
firma azi conștiința de sine și 
marile răspunderi ale creatori
lor noștri, exponenți ai unei so
cietăți cu adevărat libere, drep
te și demne, aspjrind fierbinte 
la orizonturile cele mai însorite, 
mai înfloritoare ale perfecțiunii 
omenești.

Ne răsună și azi in minte cu 
aceeași vigoare inflăcăratele 
chemări rostite cu clarviziune și 
dragoste la Plenara din noiem
brie 1971 a C.C. al P.C.R. de se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu. Inscriindu-și străda
niile pe aceste înalte coordonate 
ale spiritualității omenești con
temporane, oamenii de muzică 
au făcut și fac in permanență 
dovada înțelegerii in profunzime 
a acestor imperative superioare 
ale epocii actuale, câutind ca o- 
perele lor să oglindească tot mai 
pregnant, mai fidel și mai larg 
cuprinzător, in forme și cu mij- ,

fasciste armate — au văzut sau 
vor vedea lumina rampei un a- 
preciabll număr de lucrări dra
matice : operele „Deccbal", „Ion 
Vodă cel Cumplit" (versiune re
vizuită) și „Foesls" de Gheor- 
ghe Dumitrescu, „Zamolxe" și 
„Ulyae" de Liviu Glodeanu. 
„Doamna Chlajna" de Nicolae 
Buicliu, „Interogatoriul din zori" 
de Doru Popovici, „Trepte ale is
toriei" de Corneliu Dan Geor
gescu, „Măiastră" de Ovidlu Mq-

smoală aceste realități ; avem 
nevoie de o artă care să fie su
flet din sufletul poporului, să 
redea și greul, și bucuria, șl vi
surile spre viitor alo oamenilor 
muncii, o artă izvorită din rea
litățile națiunii noastre, profund 
umaniste". „...Oamenii vor să 
afle din romane, poezii, piese do 
teatru, opere, din ciniece cum 
au luptat comuniștii șl alțl 
antifasciști și democrați, cum au 
înfruntat închisorile, lagărele,

flectatâ In creația noastră, ex- 
cepțio făcind. bineînțeles, genul 
cintecului de masă care, prin 
firea lucrurilor, lși trage seva in 
permanență din actualitate. For
țe componistice talentate, bine 
pregătite profesional și puternic 
diferențiate ca spirit și mijloa
ce de expresie avem 1 Interes 
pentru continuă perfecționare, 
pentru realizarea 
ții de

unor crea- 
nlvel reprezentativ na

țional există rfiml- 
apro- 
conti- 
după

Un îndemn devenit
profesiune de credință

sub o puter- nole, „Ecaterina Teodoroiu" de 
Emil Lerescu, „O singură dra
goste" de C. Trăilescu, „Secretul 
lui Don Giovanni" de Cornel 
Țăranu. Intre lucrările prezen
tate în actuala stagiune aflu cu 
multă satisfacție și trei creații 
ale mele : „Stejarul din Bor- 
zești", „Punguța cu doi bani" și 
„Dreptul la dragoste". De ase
menea, sint prezente operetele 
„Spune, inimioară, spune" de E. 
Roman, „Leonard" de Florin 
Comișel, „Rodlca" de Norbert 
Petri ; baletele „Primăvara" de 
C. Trăilescu, „Marinarul visător" 
de L. Profeta, „Pantofiorii au
rii" de M. Kiriac, „Trandafirul 
galben" de H. Bela.

Orientarea cu .precădere spre 
lucrările cu tematică militantă, 
inspirate din istoria și frumuse
țile patriei noastre, din trecutul 
de luptă glorios al partidului, 
din actualitatea socialistă, se fa
ce tot mai simțită și în reperto
riul vocal simfonic și simfonic. 
Numai in această stagiune vor 
fi auzite de exemplu cantatele 
„Se construiește lumea noastră" 
de G. Draga, „Inscripție pe un 
leagăn" de L. Glodeanu, „Slăvite 
zile" de M. W. Klepper, „Drape
lul" de G. Nica, „Reportaje in
dustriale" de T. Drăgulescu... 
Srău scris și numeroase tintece 

. patriotice,..de muncă, ostășești, 
de- tineret și de copii, care au 
intrat in repertoriul formațiilor 
corale, iar in domeniul muzicii 
ușoare s-a remarcat abordarea 
unei tematici mai de substanță, 
educativ-patriotică. Mai trebuie 
reținut că pe șantierul creației 
muzicale se află in lucru alte noi 
lucrări din toate genurile muzi
cale, multe din ele vizind oma
gierea unor evenimente aniver- 
sative ce vor marca anii imediat 

xx, xvxxxw „.xj- . următori, ca, de pildă, centena- 
loace oritit de variate, realitățile ru^ războiului de independență 

națională din 1877.
Subliniind cu satisfacție rezul

tatele obținute, nu putem insă 
declara că noi, muzicienii, ne-am 
fi achitat pe de-a-ntregul de 
sarcinile pe care ni le-am asu
mat față de conducerea partidu
lui și statului nostru. Multe din 
aceste creații, in ciuda bunelor 
intenții ale autorilor lor, rămin 
încă prea palide in raport cu vi
goarea, cu tumultul zilelor fier
binți pe care le trăim. „Arta tre
buie să-și tragă seva din frămin- 
tările și năzuințele poporului — 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenară. Omul, con
structor al socialismului, să se 
poată regăsi în aceste lucrări de 
artă, să-și descopere și defectele, 
dar și trăsăturile nobile ! Nu a- 
vem nevoie de o artă care să 
poleiască cu aur realitățile, dar 
nu avem nevoie nici de o artă 
care să acopere cu noroi sau

moartea chiar, pentru eliberarea 
poporului ; și trebuie știut că 
nici unul dintre aceștia nu a fost 
plingător că viața este grea — 
au înfruntat dușmanul de clasă 
cu capul sus, au luptat încreză
tori în fericirea poporului, în 
cauza socialismului și comunis
mului".

Iată un întreg program, o ima
gine concentrată a epocii noas
tre, formulate cum nu se poate 
mai bine. In lumina lor trebuie 
să recunoaștem deschis că lucră
rile noastre, chiar și cele mai iz
butite, întrunesc doar în parte 
asemenea exigente condiții. Este, 
desigur, important faptul că 
multe subiecte ne-au fost inspi
rate de istoria furtunoasă a po
porului nostru : cunoscîndu-ne 
trecutul, prețuim mai mult pre
zentul și putem întrezări mai 
clar viitorul. Dar epoca noastră, 
epoca cea mai revoluționară din 
întreaga istorie românească, e- 
poca a cărei efervescență 
trăit-o și o trăim zi de zi, 
mine încă extrem de puțin

I Ceea ce 
ne încă de 
fundat, de 
nuat, este, _
părerea mea, le
gătura dintre fe
nomenul creației, 
dintre compozi
tor și viață — 
viața adevărată, 
plină de clocot, 
„cu umbre șl lu
mini". inepuiza
bilă ca substan
ță dramatică — 
nu ficțiunea ate- 

confecțio- 
ln formu- 

după ti
pare de împru
mut, și nici pseu- 
dorealismul fes- 
tivist, poleit. In 
domeniul spec- 

operă, operetă,tacolului de ..___ ,
se spune — și este in mare par
te adevărat — că ne lipsesc li
bretele scrise cu talent, și cu real 
simț dramaturgie, care să adu
că sub focarul reflectoarelor as
pecte semnificative ale societă
ții noastre socialiste, pe un plan 
mai larg, ale contemporaneității. 
Ceea ce este adevărat. Dar sînt 
necesare, după părerea mea, și 
unele clarificări cu privire la 
modalitățile de exprimare muzi
cală, de limbaj, pentru menține
rea unul echilibru dialectic in
tre „novatorism" șl „accesibili
tate". Numai astfel, prin mesajul 
și forța lor de pătrundere, crea
țiile noastre se vor integra ar
monios în edificiul societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
se vor putea numi cu adevărat 
expresii de conștiință înaintată, 
mărturii ale acestei grandioase 
epoci.

Este glndul și angajamentul 
care îi animă acum, la doi ani 
de la istorica plenară a partidu
lui, pe compozitorii noștri.

Se dezbat în ultima vreme, 
mereu mal stăruitor, problemele 
criticii literare, rolul ei in pro
movarea literaturii celei bune, 
in ce măsură își Îndeplinește a- 
cest rol etc. Desigur, se așteap
tă din partea criticii o funcție 
mal activă in cadrul producției 
literare, o alltudiiie mai fermă 
in actul judecății, un stil mai 
limpede in expresia judecății de 
valoare, in orice caz neeludarea 
acesteia. Se pare că acesta ar fi 
nodul problemei: 
valoare.

Discuția devine 
cu at it mai sem
nificativă acum, 
tind, la doi ani 
de la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 
noiembrie, evo
căm ca pe un act 
de mare respon
sabilitate cuvin
tele prin care se 
definea rolul cri
ticii in 
noastră, 
do artă 
spunea — are un 
rol de mare în
semnătate, atit 
In promovarea 
creației artistice 
cu înalt conținut 
educativ, cit șt în 
educarea estetică 
a maselor popu
lare. Pentru a 
răspunde acestor 
cerințe, criticii de 
artă trebuie să 1 
acționeze întot
deauna în spiritul 
principiilor marxist-Ieniniste, să 
fie nepărtinitori și obiectivi, să 
contribuie prin tot ce scriu la 
ridicarea artei noastre Ia un ni
vel tot mai înalt". Sub semnul 
unor atari comandamente spiri
tuale și morale voi să așez și 
punctele de vedere ce urmează.

In trecut, critica impresionistă 
încerca să surpe încrederea în 
valoarea însăși a evaluării ope
relor de artă, Inlocuind-o cu 
impresia imediată pe care ne-o 
dau acestea, iar pentru valida
rea impresiei, substituită jude
cății, era invocată atotputernicia 
gustului, adică a unei facultăți 
subiective, variabilă de la un in
divid la altul. Criticul impresi
onist se recomandă ca un simplu 
cititor, nu fără a gindl despre 
sine că natura l-a hărăzit gus
tul cel mai ales și, mai cu sea-

judccata do

mă, talentul Incomparabil de a 
Împrumuta impresiilor sale for
ma literară supremă. Așadar, 
fundamentul criticii Impresio
niste, printr-o confuzie avanta
joasă, este ideea de Înzestrare 
artistică, prin care lectorul sub
țire interpretează opera de artă 
croind prin această tălmăcire e- 
scnțlal subiectivă, alături de o- 
biectul lecturii lui, o altă operă 
de artă, la rindul ei obiect de 
lectură și mal cu seamă de ad
mirație publică. In fond, cri
ticul impresionist nu se sinchi-

Cu toate acestea, procesul cri
ticii impresioniste, departe de a 
fi fost pierdut, pare a ti cîști- 
gat în Occident principiul vari
etății infinite a subiectivității, 
și, prin urmare, concluzia apo- 
retică a netemeiniciei oricărei 
judecăți de valoare. Problema 
este astfel mutată de pe terenul 
pozitiv al literaturii, pe acela 
al metafizicii, la lumina oarbă a 
căreia tot ce nu este absolut, 
tot ce nu poate fi captat în e- 
sența sa, rămine sub semnul În
trebării și al indeciziei. Am nu-

Judecăți de valoare
cultura 

„Critica 
— se cu discernămînt și respect

pentru cititor I

sește de a orienta pe cititori în 
desișul producției contemporane, 
in care valorile șe prezintă ne
lămurite, ci încearcă să-și pună 
in valoare proprijle-i aptitudini 
literare, spre a face din însem
nările sale o nouă operă de artă. 
Ambiția literară este de fapt 
mobilul care-i îndeamnă pe 
unii scriitori, care adesea nu au 
reușit să se impună prin încer
cările lor, în versuri sau in proză, 
de a face tot un fel de litera
tură, sub pretextul recenzării 
unei cărți. A face critică, în a- 
ceste condiții, nu e altceva de
cit un act de camuflare, dar și 
de exhibiție, prin care scriitorul 
nerealizat în operele lui de ima
ginație își pune această facultate 
deficitară in serviciul nu al ca
uzei literare, pentru orientarea 
publicului, ci in al său propriu.

Ș$

Teodor BRATU

Redați în artă mărețele Faceți din arta voastră un
transformări socialiste ale țării,
munca clocotitoare a milioanelor

instrument de perfecționare con

Romăniei socialiste. Pe acest 
vast drum al căutărilor creatoa
re, al izbinzilor sau eșecurilor, 
muzicienii au găsit in documen
tele memorabilei Plenare a C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, ca 
și in atitea alte indicații date de 
conducerea partidului, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, un 
ajutor extrem de prețios, un'iz
vor nesecat de învățăminte. A- 
ceasta se confirmă cel mai con
cret in realizările obținute deja 
in acest scurt răstimp in timpul 
creației. Semnalăm, de pildă, 
îmbogățirea sensibilă — mai ales 
sub aspect tematic — a reperto
riului liric, pină de curind defi
citar la capitolul creației origi
nale. In ultimele stagiuni muzi
cale și îndeosebi in cea actuală 
— concepută ca un omagiu adus 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R, și celei de-a 30-a aniver
sări a insurecției naționale anti-

de oameni; veți găsi și contradic
ții și conflicte reale, nu închipui
te, și fapte mărețe, emoționante,
demne de numele de om!

Redați și frumosul și iubirea
în înțelesul lor măreț!

Folosiți arma umorului, sati
rizați defectele care se manifestă
în societate și la oameni!

tinuă a societății, a omului, de
afirmare a dreptății și echității
sociale, a modului de muncă și
viață socialistă și comunistă!

Aveți în fața voastră o per
spectivă largă; puneți talentul și
măiestria de care dispuneți în
slujba unei arte închinate po
porului, cauzei socialismului și 
comunismului în patria noastră!“

Cartea cea nouă nu trebuie 
nici un moment privită de re
cenzentul care trăiește, desigur, 
In lumea confraților săi, ca
produsul unui prieten sau al
unui dușman. Simpatia și anti
patia personală nu au ce căuta 
în emiterea judecății de valoare, 
oricum ar fi ea exprimată (di
rect sau în ocoluri prudente). 
Actul de judecată literară im
plică libertatea spirituală, ne
robită nici unui afect. Criticul 
nu trebuie să se lase influențat 
nici de sugestii din afară (re

dacționale sau a- 
micale). nici de 
propriile-1 senti
mente sau resen
timente. Anticul 
care a spus : „A- 
micus Plato, sed 
magis amica ve- 
ritas" (Mi-e prie
ten Platon, dar 
mai bun prieten 
mi-este adevărul) 
n-a avut în ve
dere adevărul de 
ordin literar, dar 
preceptul este va
labil pentru ade
vărurile de oride 
fel.

Obiectul criti
cii nu este altul 
decit acela al,■•«- 
devărului. && 
nu se simte apt 
de a se pune în 
slujba adevăru
lui nu are voca
ția criticului. 
Cine aparține ’u- 
nei ..Răsti lite

rare" (prin eufemism, unui ce
naclu) este prin natura sa etică 
de-a dreptul contraindicat de a 
năzui a face critică. In zilele 
noastre asistam la un curios fe
nomen literar de inflație. Adu- 
nînd.la numărul existent al cri
ticilor literari de profesie pe 
veleitarii ce 11 se adaugă din 
toate părțile, totalitatea acestui 
„mixtum compositum" depășeș
te simțitor numărul, să zicem, 
al prozatorilor, nici el neglija
bil. Cei ce se glosează între ei. 
tămîindu-se sau ..înjurîndu-se" 
reciproc, amenință să înăbușe, 
pur si simplu, creația. în pagi
nile revistelor noastre literare, 
această disproporție se face me
reu mai simtită.

Cititorul dornic de literatură 
nu mai găsește nuvele și schi
țe, de pildă, ci recenzii, recen
zii, recenzii, iar pe romancieri 
îi descoperă semnînd nu frag
mente de roman, ci articole a- 
crișoare sau dulcegi de așa- 
zisă critică literară ori de 
totală negație sau de admi
rație delirantă. Este In joc 
astfel, pe de o parte, noțiu
nea de critică, pe de alta, aceea 

• de autoritate a criticii. Cititorul 
se poate întreba, citind recenzii 

semnatarul 
„o scald&‘', dacă-mat este posi^» 
bilă o judecatg de valoare, In' 
modul cel mai limpede orienta- 
toare, iar pe de alta, dacă girul 
unei critici „în doi peri" mai 
poate fi luat in seamă. Același 
cititor, ca să 
semnatarului, 
de critică literară să fie o reco
mandare motivată de a-și procu
ra cartea și de a o citi cu în
credere. Raportul de la cititor 
Ia critic nu poate fi altul decît 
acela de încredere reciprocă, cri
ticul scriind pentru cititor (iar 
nu pentru piedestalul statuii lui 
viitoare), iar cititorul așteptînd 
de la criticul său recomandarea 
unui expert. A admite nonexis- 
tența judecății de valoare echi
valează cu respingerea expertizei 
în orice domeniu și cu neîncre
derea reciprocă și generalizată. 
Realitatea ne dezminte aseme
nea prognoze sceptice. Autorita
tea critică există numai acolo 
unde criticul, dezbărat de uri și 
de simpatii, de veleități litera
re și de ambiție, liber de (brice 
servitute cenaculară și încreză
tor in puterea judecății de va
loare, iși cîștigă încrederea pu
blicului. De pe poziții opuse, 
atit Maiorescu, cit și Gherea au 
corespuns deplin acestor condi
ții etice. Glasul lor n-a răsunat 
în pustiu.

mit insă terenul literaturii (ca 
și al artei, în genere) pozitiv, 
deoarece nimeni nu putea tăgă
dui că există opere literare 
proaste și altele bune, iar din 
păcate, cele dinții în număr mai 
mare decit celelalte. Iarăși orice 
cititor va fi de acord că datoria 
criticului nu e alta decit aceea 
de a distinge între cărțile noi, 
care apar, pe cele bune și de a 
nu încheia cronica sa literară 
fără o limpede judecată de va
loare. Cronicarul care nu crede 
in temeinicia judecății de valoa
re își taie singur craca de sub 
picioare. A fi critic implică ac
tul de credință în puterea ju
decății și hotărirea de a-și pu
ne la contribuție întreaga putere 
de judecată în serviciul orien
tării literare.

Să lăsăm filozofilor îndoielii 
problemele controversate ale
cunoașterii (gnoseologia). ale
„ființei" (ontologia), ale absolu
tului (metafizica) și, neîncurcînd 
domeniile, să considerăm litera
tura în ea însăși ca un bun pu
blic, în care criticul e chemat 
să distingă ce e bun de ce o 
rău. Pentru aceasta i se cer, îna
inte de orice, buna credință și 
sinceritatea împinsă pină la . ___  -

■ fraheheță.. S-ar părea, fntr^ade--■Wn -care; vulgariter, 
vâr,..căr greul nu constă.-pentru;^ ----- -

. criticul contemporan (de aiu
rea, ca și de la noi) de a distin
ge între valorile reale și cele fic
tive, ci de a da expresie neoco
lită judecății sale de valoare. 
Stilul modern al criticii, din pă
cate, este acela al circumlocu- 
țiunii curtenitoare, cînd criticul 
vrea să treacă drept un om „de 
lume" sau acela al invectivei, 
cind sînt in joc antipatiile lui 
și nu se sfiește a face din scri
sul său operă pamfletară. Așa
dar, sîntem deprinși a citi în ar
ticolele de critică semnate fie 
de critici profesioniști, fie de 
cronicari ocazionali, ori o proză 
neconcludentă, în care predomi
nă divagațiile savante, ori in
vective prin care obiectul literar 
și autorul sînt desființați, execu
tați, eliminați din literatură. Nu 
lipsește din vastul cîmp al criti
cii literare mixte, firește, nicî 
recenzia-panegiric, în care elo
giile cad ca o grindină, sufocînd 
opera sub bătaia de elogii. In 
critica literară, din nefericiri*, 
mal dăinuie spiritul de grup și 
de adversitate, în care „ai noș
tri" trebuie neapărat ridicați în 
slavă, iar ceilalți, cu orice preț, 
tăgăduiți și defăimați. De aceea 
considerăm că nu este critică 
acolo unde lipsesc buna credință, 
imparțialitatea, obiectivitatea, 
intr-un cuvînt fundamentul mo
ral al profesiei.

acorde credit 
cere articolului

Șerban CIOCULESCU

în suita anchetelor și articolelor 
dedicate analizei modului în care au 
prins viață indicațiile formulate cu 
prilejul Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 privind perfec
ționarea activității de educare so
cialistă a maselor, astăzi ne-am o- 
prit atenția asupra unui fenomen 
dintre cele mai specifice anilor 
noștri : mișcarea artistică de ama
tori. Ea înglobează sute de mii de 
oameni, de cele mai diferite profe
sii. sub semnul unei pasiuni comu
ne : dragostea pentru artă, pentru 
frumos.

întrebați fiind, cu cîtâva vreme în 
urmă, ce i-a adm? pe scena mișcării 
artistice de amatori, interpreții Tea
trului popular din Mediaș invocau, cu 
modestie, cele mai diverse și apa
rent intimplătoare motive : dorința 
de a-și proba talentul în fața tova
rășilor de muncă și de viață, înlocui
rea unui prieten indisponibil in a- 
junul unui spectacol, pasiunea neaș
teptată pentru un personaj etc. Dis
cuția aprofundîndu-se. a reieșit insă 
limpede, cu sinceritate. că‘acestea 
toate au fost doar prilejuri și nu a- 
devăratul mobil, care, in toate ca
zurile amintite, a fost unul singur : 
să slujească, fiecare eu posibilitățile 
sale, marea noastră Cetate, obștea 
aflată in plin avint spre o viață mai 
bună, mal civilizată. Și au spus-o 
fiecare cu vorbele sale, fără osten
tație. rostind parcă partitura unui 
rol scris cu inima, in ceasuri de pro
fundă reflecție asupra vieții și a e- 
pocii pe care o străbatem.

Același mobil a îndemnat brigada 
artistică de agitație a uzinelor „23 
August" să urce pentru prima oară, 
acum două decenii, pe platforma u- 
nui autocamion drept scenă inedită 
a unei arte profund novatoare prin 
militantismul și dinamismul ei. iar 
pe membrii săi să devină cu timpul 
și instructorii celor șase brigăzi-,.fi
liale" din secțiile marii citadele mun
citorești. Același mobil aducea, nu 
de mult, prestigiosul por centenar de 
U Orăștie să-și unească glasul cu

acela al altor sute de cîntăreți sau 
recitatori și cu pasul dansatorilor, 
intonind cintece revoluționare și pa
triotice in amfiteatrul vestigiilor ro
mane de la Sarmizegetusa, la deschi
derea prestigiosului festival hunedo- 
rean „Sarmis ’73". După cum, nu alta 
a fost chemarea care i-a îndemnat 
pe membrii cineclubului C.F.R. din 
Timișoara să incrusteze, de 15 ani 
încoace, imagini pe peliculă, oglin
dind munca și aspirațiile colectivu
lui din care fac parte, pe cei 200 de 
artiști din Fundul Moldovei, jude
țul Suceava, să alcătuiască ansam
blul folcloric „Arcanul", care reînvie 
și dă expresie bogatului repertoriu 
folcloric al zonei Cimpulungului, pe 
cooperatorii și intelectualii din satul 
Bâltăgești — Constanța, să susțină cu 
programe 6curte. in timpul campa
niilor agricole, munca pe ogoare și 
la ferme.

Exemplele s-ar putea înșirui la 
nesfirșit. pentru că o realitate fra
pantă în peisajul cultural al patriei 
noastre este dezvoltarea masivă a 
mișcării artistice de amatori, numă
rul formațiilor fiind la ora aceasta 
de peste 25 000. Este drept că. in de
cursul anilor, această mișcare a cu
noscut. alături de perioade de avint 
deosebit, și momente de inerție, de 
oscilare. datorate nu „scăderii de 
cotă" a entuziasmului popular, ci în
deosebi neclarităților ivite uneori 
in îndrumarea acestei prețioase ac
tivități. Cu atit mai binevenită a 
fost orientarea dată și in acest do
meniu de programul elaborat de con
ducerea partidului, la Plenara din 
noiembrie 1971 a C.C. al P.C.R.. pen
tru îmbunătățirea activității ideolo
gice și educative. El a definit căile 
directoare ale operei de transformare 
spirituală a oamenilor In ritmurile 
cerute de edificarea in țara noastră 
a societății socialiste multilateral dez
voltate și. in acest sens, a precizat 
sarcinile ce revin creației și difu
zării artei, atit de către profesioniști, 
cit .și de amatori. în spirit partinic, 
revoluționar. In cel doi ani care au

trecut, nu puține programe și acti
vități culturale au dobindit claritatea 
țelului, funcționalitatea educativă ce 
le era firească, orientarea metodolo
gică specifică procesului democratic 
al făuririi actului de cultură de că
tre masele largi. In ce direcție a e- 
voluat, in acest cadru, mișcarea ar
tistică de amatori ? Fără a emite pre
tenția unui bilanț, pot fi remarcate 
citeva jaloane.

Să subliniem mai întll dezvoltarea

nul cor de peste 100 de persoane, a 
două formații orchestrale, revitali- 
zarea echipei de/teatru și a brigăzii 
artistice de agitație (prezentînd pro
grame noi cu frecvență aproape săp- 
tămînală), inițierea unui colectiv de 
montaje literare. Altul este acum 
peisajul cultural-artistic al acestei 
comune, al cărei cămin a devenit u- 
nitate culturală-pilot tocmai pe pro
filul desfășurării unei activități ar
tistice exemplare.

deși tocmai ele exprimă vitalitatea și 
sensul major al mișcării artistice de 
amatori. Ne referim în primul rind 
la brigăzile artistice de agitație, care 
— prin instruiri bine organizate, 
prin stimularea creatorilor de texte 
din întreprinderi, instituții și de la 
6ate, prin editarea unor programe nu 
spre a fi imitate (prin caracterul lor 
foarte concret, nici nu este posibil 
acest lucru), ci spre a sluji de exem
plu șl îndemn, precum și prin spri-

Puterea de influențare a celei mai 
cuprinzătoare mișcări artistice

ei multilaterală, lărgirea sferei sale 
de cuprindere. Vom da șl aici un e- 
xemplu. Dacă în 1971 activitatea ar
tistică din comuna Fălciu, județul 
Vaslui, tindea să abandoneze o parte 
din pozițiile cucerite — nebeneficiind 
de stimuli adecvați pentru valorifi
carea talentelor locale —, după adop
tarea documentului de partid, comu
niștii șl numeroși alți cooperatori șl 
intelectuali, ințelegind rosturile for
mative ale amatorismului artistic, au 
lărgit cadrul acestei activități. Ast
fel. odată cu Înființarea unei univer
sități populare, cu animarea evidentă 
a emisiunilor centrului local de ra- 
dioficare, cu apropierea cărții de lo
cul de muncă al oamenilor, s-au în
scris ca un ferment de cultură și e- 
dueație socialistă fi constituirea u-

Programul de educație socialistă e- 
laborat de partid nu vizează insă 
doar o dezvoltare cantitativă, ci. dim
potrivă, abandonarea statisticii ca 
scop In sine, a goanei după perfor
manțe cifrice și, nu mai puțin, a ve
leităților artistice gratuite sau a ie
rarhizărilor de concurs insuficient le
gate de idealul educativ propriu so
cietății noastre.

Un proces înnoitor în acest sens a 
cunoscut, de pildă, mișcarea artisti
că din județul Arad. în ansamblul 
căreia 6 000 de talente de diferite na
ționalități au fost șl slQt îndrumate 
spre o activitate cu finalități certe, 
cu rezonanță socială, contemporană. 
De aceea au fost stimulate îndeo
sebi genurile care, potrivit unei men
talități perimate, „Își trăiseră traiul",

jintrea unor inițiative care tindeau 
să transforme programul de brigadă 
într-o creație a colectivului șl a mo
mentului in care trebuia comentat un 
fapt sau altul — au dobîndit o pon
dere prioritară In ansamblul acestei 
activități. Brigăzile — dintre care u- 
nele eșuaseră in formule estradistice, 
cultivind hazul gratuit sau montările 
de paradă — au fost și sint îndru
mate pretutindeni să abordeze piep
tiș problematica locală, să sprijine șl 
să dezvolte opinia publică înaintată. 
Acesta este un ciștlg mare al mișcă
rii artistice, pentru că rostul artis
tului amator, resimțit de el însuși 
ca o necesitate spirituală și eviden
țiat cit 6e poate de convingător In 
orientările date cu doi ani In urmă, 
este să dea glas preocupărilor *1 as

pirațiilor colectivului de muncă, o- 
rașului și satului în care trăiește șl 
minuiește el însuși uneltele creației 
de bunuri materiale și spirituale, să 
devină un autentic purtător de cu
vînt al opiniei publice.

In acelșși fel au fost și sînt spri
jinite in cele mai multe părți coru
rile. Am avut prilejul să asistăm re
cent la adevărate programe-revelații 
oferite de coruri muncitorești și să
tești hunedorene. ca acelea din cen
trul minier Ghelar sau din comuna, 
Dobra, al căror repertoriu a demon
strat încă o dată marea putere de pe
netrație a cintecului de luptă și de 
muncă, a cintecului inspirat de viața 
și de năzuințele poporului. Impulsul 
dat mișcării corale ca expresie a i- 
dealurilor revoluționare reprezintă 
Încă o realitate pregnantă a mișcării 
noastre artistice actuale. Orientări a- 
semănătoare au dat rod. in ultimii 
doi ani. și pe cîmpul activității tea
trale de amatori, a cinecluburilor și 
cercurilor de fotoamatori. a artiștilor 
plastici etc.

O altă direcție fertilă o reprezintă 
grija de a da activității artistice de 
amatori o desfășurare deopotrivă 
plăcută și educativă. Nu puține lu
cruri puteau fi reproșate pînă deu
năzi — chiar și astăzi, pe alocuri — 
stilului de muncă al organizatorilor 
acestei activități, îndeosebi pe planul 
relațiilor interumane. Convocările ad
ministrative. confundarea cerințelor 
specifice amatorismului cu modul de 
lucru al colectivelor artistice profe
sioniste, improvizația și, nu o data, 
spiritul comercial dădeau o tentă ce
nușie. neatrăgătoare unui domeniu 
care trebuia să fie, prin excelență, 
al unei activități subtile și nuanțate, 
înalt pedagogice și, totodată, descă
tușate de orice sechelă de rigiditate 
școlărească. în acest sens, sînt de e- 
vidențlat metodele dezvoltate tn ul
timii doi ani In domeniul la care ne 
referim : consfătuiri și schimburi de 
spectacole, competiții locale și ani
versarea unor formații transformate

în eveniment social, studiouri ale ar
tistului amator și cenacluri de crea
tori de texte pentru programe de bri
gadă etc. Dar mai cu seamă consti
tuirea de societăți șl asociații ale 
artiștilor amatori („Filarmonia" la 
Galați sau „Răsunetul Oituzului" în- 
tr-o comună din Bacău, asociația 
meșterilor populari vîlceni și, spe
răm. în perspectivă, aceea a cineaș
tilor amatori din întreaga țară etc.). 
Rostul acestor asociații este să con
fere in și mai înalt grad amatoris
mului artistic caracterul de mișcare 
populară, cu organizare proprie, ca
pabilă să valorifice și mai profund 
adeziunea politică entuziastă a mem
brilor săi Ia programul de educație 
socialistă pe care partidul l-a pus în 
fața întregii țări ca un program la 
înfăptuirea căruia participă activ 
înșiși oamenii muncii. Totodată, a- 
cest mod de a lucra corespunde cel 
mai bine caracterului de activitate 
desfășurată benevol, in timpul liber, 
cu scopuri sociale, dar și cu satis
facții personale, cu plăcere și eu fo
los, ca parte integrantă a unui pro
gram educativ democratic și uma
nist

In acest cadru, creat prin hatări- 
rile istorice adoptate in noiembrie 
1971 și confirmate de Conferința Na
țională a partidului, artiștii amatori 
răspund cu și mal multă dăruire 
înaripatei chemări adresate tuturor 
slujitorilor artei de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mișcarea artisti
că de masă poate depăși neajunsu
rile ce mai persistă — lipsă ’de con
tinuitate și perspectivă în activitatea 
unor formații, prezența lor sporadică 
In mijlocul oamenilor muncii, mani
festări de o calitate discutabilă etc. 
— pentru a se înscrie și mai clar în 
ansamblul înnoirilor care, de doi ani 
încoace, situează tot mai ferm acti
vitatea cultural-artistică pe făgașul 
militantismului politic și ideologic.

Teodor GHEORGHIU
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, in Iran

TEHERAN 31. — Trimisul special 
A cei'preș. Mlrcca Ionescu. transmi
te : Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer. Împreu
nă cu persoanele oficiale române care 
ti însoțesc, a vizitat, miercuri, mo
numentul Shahvad Arvamchr.

înălțat in 1971. cu prilejul aniver
sării a 2 500 de nni de la întemeie
rea statului iranian, monumentul 
este o construcție impunătoare, mo
dernă. care păstrează clemente tra
diționale ale arhitecturii persane. EI 
adăpostește o interesantă expoziție, 
continind. deopotrivă, obiecte ale cul
turii persane vechi, relicve de inesti
mabilă valoare, alături de un pano
ramic al momentelor semnificative 
din istoria modernă a Iranului.

Președintele Consiliului de Mi
niștri a admirat frumusețea con
strucției. subliniind sensul pe care il 
capătă apropierea simbolică dintre 
cultura persană veche și realizările 
de azi ale Iranului.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a semnat in 
Cartea de onoare a mausoleului.

în cursul serii, președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a făcut o vizită Alteței Sale 
Imperiale, prințul Abdol Reza Pah
lavi. fratele Șahinșahului Iranului.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care «;-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

♦
Reprezentanții conducerilor unor 

ministere oare il însoțesc pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, In vizita sa 
oficială in Iran, au avut întrevederi 
cu conducătorii unor ministere și so
cietăți naționale economice iraniene, 
în vederea completării in detaliu a 
liniilor largi de dezvoltare a coope
rării economice româno-iraniene." 
convenite In cursul convorbirii ce a 
avut loc Intre șefii guvernelor celor 
două țări.

SEMNAREA UNOR DOCUMENTE DE COLABORARE 
INTRE ROMÂNIA Șl R. F. GERMANIA

în Capitală s-au desfășurat, între 
29 și 31 octombrie, lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna- 
mptțt-ile româno—ve-st-germane de 
colaoorare economică, industrială și 
tehnică.

Miercuri după-amiază. la sflrșitul 
lucrărilor, a fost Încheiat Protocolul 
de colaborare și cooperare pe anul 
1974. Documentul, a fost semnat de 
Constantin Stanciu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și Mar
tin Gruner, secretar de stat parla
mentar în Ministerul Federal al E- 
conomiei din R. F. Germania.

Protocolul stabilește noi acțiuni 
de cooperare bilaterală de interes 
reciproc, precum și domeniile in 
care întreprinderi românești și fir
me din R, F. Germania vor putea 
colabora pe terțe piețe. El prevede, 
de asemenea, constituirea de grupe 
de lucru pentru promovarea coope
rării economice pe sectoare priori
tare și evidențiază posibilitățile rea
lizării unor obiective economice in 
România prin crearea de societăți 
mixte de producție și comerciali
zare.

★
Miercuri a fost semnat Ia Bucu

rești Acordul Intre guvernele Re
publicii Socialiste România si Re
publicii Federale Germania privind 
regimul fiscal al vehiculelor rutie
re in traficul internațional dintre 
cele două țări.

Din partea Republicii Socialiste 
România acordul a fost semnat de

Iulian Bituleanu, adjunct al minis
trului finanțelor, iar din partea Re
publicii Federale Germania de Wer
ner Kilian, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al acestei țări la Bucu
rești.

La solemnitatea semnării au asis
tat Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor. funcționari superiori din 
Ministerul Transporturilor si Teleco
municațiilor, Ministerul Afacerilor 
Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior.

Prin facilitățile reciproce stabilite 
de acest acord se va stimula dez
voltarea transporturilor rutiere de 
mărfuri între cele două țări.

★ /
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu. a primit, miercuri 
după-amiază. delegația economică 
vest-germană. condusă de Martin 
Grilner. secretar de stat parlamen
tar în Ministerul Federal al Econo
miei din Republica Federală Ger
mania.

La întrevedere au participat Con
stantin Stanciu. adjunct al ministru
lui comerțului exterior, precum șl 
Werner Kilian. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R. F. Germania la 
București.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

economică guvernamentală a Repu
blicii Federale Germania a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI MILITARE BULGARE
în zilele de 30 și 31 octombrie, 

deiogatia militară. rbulgarăcLccondusăs.' 
de- jjeneral-coVmelr Kirill Kos ev, șer 
ful Direcției superioare politice a 
Armatei populare bulgare, a avut 
Intilniri de lucru cu activiști de 
partid ai armatei noastre din unele 
comandamente și dintr-o școală mi
litară de ofițeri activi. Oaspeții au 
mai vizitat Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România 
și uzina „Electronica" din Bucu
rești.

în după-amiaza zilei de miercuri. 
In garnizoana Sibiu a avut loc un

miting al prieteniei de arme româ- 
, no-bulgare, la care , au luat cuyînfuU 
^general-maior GonStantîh7 Opriță;' 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și secretar al Consiliului po
litic superior, și general-colonel Ki- 
ril Koscv, șeful Direcției superioa
re politice a Armatei populare bul
gare. Apoi, delegația militară bul
gară a făcut o vizită la Comitetul 
județean Sibiu al Partidului Comu
nist Român, unde a fost primită de 
tovarășul Richard Winter, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean de partid.

Adunare cetățenească
Miercuri seara a avut loc in cir

cumscripția electorală nr.5 „Institu
tul agronomic", județul Cluj, o a- 
dunare a cetățenilor, in cadrul că
reia a fost desemnat candidatul 
Frontului Unității Socialiste ce ur
mează a fl ales deputat in Marca 
Adunare Națională, in locul devenit 
vacant.

In cadrul adunării, prof. univ. dr.

docent Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității „Babes Bolyai", a propus 
candidatura prof. univ. dr. docent 
Octavian Fodor, rectorul Institutului 
mcdico-farmaceutic din Cluj.

Propunerea a fost aprobată în u- 
nanimitate de numeroșii cetățeni din 
această circumscripție electorală 
prezenți la adunare.

(Agerpres)

fojbal: Liderul a rămas același
Meciul restantă de ieri, de la Ba

cău. a avut — prin natura rezulta
telor din celelalte partide ale eta
pei — o miză oarecum aparte : con- 
stăntenii vizau victoria pentru _ a 
trece in fruntea clasamentului, iar 
băcăoanii nutreau aceleași speranțe 
pentru a preda „lanterna roșie". 
Iată deci cum. un meci care initial 
(și jucat la data respectivă a etapei) 
nu prezenta cine știe ce importanță, 
a căpătat un caracter deosebit, o- 
bligind echipele și antrenorii să a- 
bordeze jocul cu maximă concentra
re. In ciuda poziției din clasament 
și a lipsei de formă — S. C. 
Bacău pornea totuși favorită, din cel 
puțin următoarele două consideren
te ; reintrarea lui Ghită in poartă 
și avantajul terenului propriu, unde, 
din cinci partide iucate oină acum, 
nu a pierdut decît o dată, de patru 
ori ciștlgind. In aprecierea șanselor 
formației băcăoane s-a avut In ve
dere si faptul că F. C. Constanta a 
avut un program foarte încărcat în 
ultimele zile, trebuind să suporte o- 
boseala deplasării si a meciului de 
la Tirana (unde, cum se știe, du
minică a fost sparing-partenerul re
prezentativei Albaniei). Partida de

acum de la Bacău s-a Încheiat cu 
un rezultat de egalitate (2—2. la 
pauză 1-iD. Autorii golurilor : Ca- 
raman (min. 40) si Tănase (min. 58) 
pentru oaspeți : Pană (min. 44) și 
Hritcu (min. 67) pentru gazde. Cîș- 
ticati, totuși, slnt in ceva mai mare 
măsură fotbaliștii băcăoani : el au 
părăsit ultimul Ioc (cedindu-1 for
mației din Ploiești) si au săltat pe 
locul 15 (cu 9 p). La rindul ci, F.C. 
Constanța s-a apropiat la numai un 
punct de lider.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia, Ștefan Voltec. a primit din par
tea lui Kamel El-Assad. președintele 
Camerei Deputaților a Republicii Li
ban. o telegramă de mulțumire pen
tru felicitarea adresată cu prilejul 
realegerii sale în această funcție,

♦
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a transmis o telegramă 
de felicitam ministrului afacerilor 
externe al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Abdelaziz 
Boutefllka. cu ocazia Zilei naționale 
a acestei țări.

Al IX-!ea Salon internațional 
de artă fotografică 

al României
In sala de expoziții a Institutului 

dc arhitectură „Ion Mlncu" din Bucu
rești s-a deschis, miercuri, cel de-al 
IX-lea Snlon internațional de artă 
fotografică al Republicii Socialiste 
România.

Actuala ediție a salonului, ce are 
ca temă „Fotografia, limbaj interna
tional al prieteniei între popoare", se 
bucură, ca și edițiile precedente, de 
o largă participare. Pe adresa Aso
ciației artiștilor fotografi au fost pri
mite peste 7 000 de lucrări, din 53 de 
țări de pe toate continentele. Din a- 
cestea au fost selecționate, pentru a 
fi prezentate In cadrul salonului, 
peste 600 de fotografii alb-negru și 
color, reprezentind cele mai diverse 
genuri fotografice, precum și 240 de 
diapozitive.

La vernisaj au participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, per
sonalități ale viețiL-cultural-artistice 
din Capitală, artiști fotografi, artiști 
plastici, critici de artă, un numeros 
public.

Au rostit alocuțiuni Nestor Ignat, 
președintele Uniunii ziariștilor, pre
ședintele juriului de selecționare a 
lucrărilor. s: ing. Silviu Comăncscu. 
secretar general al Asociației artiști
lor fotografi.

★
în aceeași zi a avut loc festivitatea 

de premiere a celor mai reușite ex
ponate.

Juriul Salonului internațional de 
artă fotografică de la București a a- 
cordat următoarele distincții : in do
meniul peisajului — artiștilor foto
grafi : Klaus Fuermann (R. F. Ger
mania). Roald A. Stein (Norvegia), 
N. Schieveen (Olanda) ; in domeniul 
portretului — Willy Hengl (Austria), 
Eva Dorninger (Austria). Aram Ilad- 
jolian (Bulgaria), Gh. Lăzărdiu 
(România). Franz Piffl (R.F. Ger
mania), • N. Dobromielova (U.R.S.S.), 

• Hai Trinh (R. D. Vietnam^ -‘Softie 
Nuaraga- (Iugoslavia); Gedrges 'Tho- 
mas (Franța) ; in domeniul reporta
jului — Cen Sun Boc (R.P.D. Co
reeană), Co Leoncio (Filipine), Gabor 
Tadeusz (Polonia), Sue Hoi Tse (Sa
bah), Lee Wellington (S.U.A.), Ro
muald Rakauskas (U.R.S.S.), Rodri- 
guez Cerruti (Argentina), Jan Andel 
(Cehoslovacia), R. Roche (Franța), 
Aldo Scialfa (Italia), Antonio Fon
seca (Italia), Laszlo Alapfy (Unga
ria).

Au fost, de asemenea, decernate 
din partea Federației internaționale 
de artă fotografică : medalia de aur 
— Leopold Pahitsch (Austria) : me
dalia de argint — Aurel Mlhallopol 
(România) : medalia de bronz — 
Konstanze Oelssner (R.D. Germană).

Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Ministerul Turismului, Uniu
nea ziariștilor si Asociația artiștilor 
fotografi au acordat, de asemenea, 
distincții : Chris Tselios (Grecia), 
Zeck Burkhart (România). Pedro 
Raota (Argentina), Hugo Eloot (Bel
gia).

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 31 OCTOMBRIE 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 625 226 lei din care 626 953 lei re
port.

EXTRAGEREA I : 32 24 17~ZZ 8 27
EXTRAGEREA A II-A : 20 36 40

25 2

PRIMA FELICITARE
Cu prilejul „Săptă- 

minii economiei". Casa 
de Eoonomii si Con- 
semnațiuni oferă tu
turor copiilor din tara 
noastră născuțl în 
ziua de 31 octombrie 
1973 — „Ziua mon
dială a economiei" —

cite un libret de e- 
conomii cu 
nere inițială 
lei.

Odată cu
le. Casa de 
mii și Consemnațiunl 
transmite părinților.

o depu- 
de 100 de

felicitări-
Econo-

noilor născuțl rugă
mintea de a se pre
zenta la Unitățile 
C.E.C, cele mai apro
piate pentru a primi 
libretele de ecopomil 
care vor fi emise pe 
numele copiilor lor.

Primiri la C. C. al P. C. R.
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru nl Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
r primit pe tovarășul Rubens Isca.ro, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central si 
Partidului Comunist din Argentina, 
care, la invitația C.O. al P.C.R.. și-a 
petrecut o parte din concediul de 
odihnă în țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

In cadrul întilnirii, care s-a desfă-

★

Miercuri, tovarășul Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., a primit 
delegația Uniunii Africane a Poporu
lui Zimbabwe — Z.A.P.U. — din 
Rhodesia, alcătuită din Jason Moyo, 
președinte interimar, și Dumlso Da- 
bendwa, secretar al Consiliului re
voluționar al Z.A.P.U.. care, la invi
tația C.C. al P.C.R., 6e află in țara 
noastră.

șurat Intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, s-a efectuat o informare re
ciprocă cu privire la preocupările 
actuale și Ia activitatea celor două 
partide și nu fost abordate unele 
probleme ale situației internaționale 
actuale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești Internaționale, De ase
menea, a fost relevată dorința co
mună de dezvoltare -pc mal departe 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate internationalists din
tre P.C.R. și P.C.A. .

★

La lntilnire. desfășurată tntr-o at
mosferă cordială, a participat tovară
șa Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirii s-au abordat 
aspecte ale relațiilor bilaterale din
tre P.C.R. șl Z.A.P.U. și ale luptei 
poporului .Zimbabwe pentru elibera
rea sa națională.

PLECAREA DELEGAȚIEI ECONOMICE
J

GUVERNAMENTALE A MARII BRITANII
Delegația economică guvernamen

tală din Marea Britanie, condusă de 
Peter Walker, secretar de stat pen
tru comerț și industrie, care a făcut 
o vizită in țara noastră, a părăsit, 
miercuri dimineața, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de Ion

Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Constantin Stanciu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Derick Rosslyn 
Ashe, ambasadorul Marii Britanii la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
Conferință de presă la Ambasada Uniunii Sovietice

Cu prilejul celei de-a 56-a aniver- rii Revoluții Socialiste din Octom-
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, la Ambasada Uniunii So
vietice din București a avut loc. 
miercuri, o conferință de presă la 
care au luat parte ziariști, reprezen
tant! ai Uniunii ziariștilor si Minis
terului Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea, atașați 
de presă ai unor misiuni diploma
tice la București, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Luind - cuvintul, V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și V. S. Tikunov. minis
tru consilier la Ambasada U.R.S.S., 
au relevat importanța istorică a Ma-

Adunare festivă la liceul,
>?- / ••• >*:•'-•>■” ■■ :

La liceul „Zota Kosmoasinlh'hMîâ"' 
din Capitală a avut loc. miercuri 
după-amiază, o adunare festivă con
sacrată celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții. Socialiste din Oc
tombrie. care se înscrie în suita de 
manifestări ce se organizează in țara 
noastră cu prilejul acestui eveni
ment. —

In cadrul adunării au luat cuvîntul 
prof. Georgeta Vasile. directoarea 
liceului, și N. A. Netiosov, consilier

brie, succesele dobîndite de Uniunea 
Sovietică în Înfăptuirea societății so
cialiste dezvoltate și asigurarea con
dițiilor pentru construirea cu succes 
a comunismului. A fost subliniată 
evoluția mereu ascendentă a relații
lor prietenești româno-sovietice, evi- 
dențiindu-se însemnătatea deosebită 
a intîlnirilor dintre tovarășii L. I. 
Brejnev și Nicolae Ceaușescu, pen
tru continua întărire a colaborării 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, in interesul reciproc, al cau
zei păcii și socialismului.

(Agerpres)

Zoia Kosmodemianskaia**
’’aU’A’rnKasâ'deT’ ’Uniunii”' 'SovtetTce^Oa'

București, care au subliniat însem
nătatea istorică a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, succesele 
obținute de oamenii muncii sovietici 
pe calea construirii societății comu
niste, legăturile de prietenie și co
laborare multilaterală româno-sovie
tice.

A urmat un program literar-muzi- 
cal susținut de elevii acestei școli.

ZIUA NAȚIONALĂ A ALGERIEI

Excelenței Sale
Domnului HOUARI BOUMEDIENE

Președintele Consiliului Revoluției 
al Republicii Algeriene Democratice și Populare

Sărbătorirea celei de-a XlX-a aniversări a Zilei naționale a Repu
blicii Algeriene Democratice și Populare îmi oferă plăcuta ocazie flă 
adresez, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, cele mal sincere felicitări și urări de sănătate șl fericire per
sonală pentru Excelența Voastră, de noi succese poporului algerian prie
ten pe calea progresului și bunăstării.

în această împrejurai^. fericită pentru poporul algerian, îmi exprim 
satisfacția pentru rezultatele deosebit de fructuoase obținute în cadrul 
relațiilor de prietenie și colaborare statornicite între statele șl popoarele 
noastre, care se dezvoltă armonios. în interesul reciproc al popoarelor 
noastre, potrivit înțelegerilor stabilite cu ocazia vizitei efectuate anul 
trecut în frumoasa dumneavoastră țară. Totodată, consider că relațiile 
dintre Republica Socialistă România și Republica Algeriană Democratica 
și Populară constituie o contribuție importantă la întărirea păcii și 
cooperării internaționale, la lupta generâlă împotriva imperialismului, 
colonialismului șl neocolonialismului, la dezvoltarea independentă a po
poarelor pe calea progresului economic și social.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Ani ai reînnoirilor 
structurale

La 1 noiembrie poporul algerian marchează Ziua sa națională, ziua 
declanșării — In 1934 — a luptelor pentru eliberarea țării de sub do
minația colonială. Mii și mit de patrioțl s-au ridicat cu arma in mină 
împotriva oprimării străine, deschizind poporului algerian orizontu
rile unei vieți noi. După aproape opt ani de lupte grele, care au solici
tat mari sacrificii, poporul a ieșit biruitor. Algeria proclamlndu-și, la 
5 iulie 1962, independența națională.
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Valoarea 
dștigurilor

par- 
tlalA totală

1 37 953 23 100 000 100 000
1 33 428 35 75 000 75 000
1 74 747 10 50 000 50 000
1 00 798 12 25 000 Î5 000
1 44 615 13 10 000 10 000
1 08 671 49 5 000
1 94 909 22 5 000
1 42 725 51 5 000
1 12 819 03 5 000 <0 000

Termi-
nalta
seriei

100 777 03 2 000
100 187 20 2 000
100 718 53 2 000
100 ?68 58 2 000 «00 000
100 066 43 1 000
100 554 29 1 000
100 200 09 l 000
100 892 S5 . 1 000
100 603 41 1 000
100 593 20 1 000
100 029 10 1 000 TOO 000

1 000 11 50 800
1 ono 43 08 800
1 000 25 33 800 2 400 000

1 4 109 TOTAL LEI : 4 180 000

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 octombrie 1973

LISTA DE CÎȘTIGURI 

SUPLIMENTARE
acordate la tragerea la sorți

a obligațiunilor C.E.C.
din 31 octombrie 1973

52

la
 un
 11

 or
 

to
ar

e o o Valoarea 
ciștigurilor

E â

o
par
țială totală

1 21 653 55 10 000
1 98 796 14 10 000
1 51 264 14 10 000
1 75 505 42 10 000
1 54 064 12 10 000 50 000
1 60 604 42 5 000
1 52 252 29 5 000
1 60 257 13 5 000
1 37 6G5 29 5 000
1 52 647 46 5 000
1 60 880 04 5 000
1 60 540 43 B 000
1 46 707 22 5 000
1 30 131 52 5 000

5 0D01 69 002 12 B0 000

Termi-
nația 
seriei

100 ’ 532 01 2 000 200 000
100 877 ’ 33 1 000 100 000
100 928 33 800 80 000

315 TOTAL LEI <80 00Q

Imediat după do- 
bindirea independen
ței politice, poporul 
algerian s-a angajat 
cu toate capacitățile și 
energiile sale creatoa
re în efortul de lecui
re a rănilor războiu
lui, de lichidare a 
subdezvoltării și de 
propășire multilatera
lă a țării. Prin a- 
tragerea tot mai ac
centuată in circuitul 
dezvoltării a potenția
lului material și uman 
de care dispune, Al
geria și-a Întărit con
tinuu suveranitatea de 
stat, și-a consolidat 
independența politică 
și economică. Schim
bări structurale adinei 
au avut loc pe plan 
economic, social și 
cultural.

După cum sublinia 
președintele Houari 
Boumediene. eforturi- 

Lle slatuljd-jși^poporu- 
•^u! Algerian- -skit • con

centrate. in prezent in 
trei direcții princi
pale : dezvoltarea a- 
grară, domeniu in care 
se țintește spre trans
formarea structurilor 
rurale și lichidarea 
exploatării ; dezvolta
rea industrială, in ve
derea edificării unei 
baze industriale soli
de, capabile să ex
ploateze propriile re
surse naturale in inte
resul tuturor cetățeni
lor și pentru forma
rea unei clase munci
toare puternice si. in 
sfirșit, dezvoltarea cul
turală, o deosebită a- 
tenție acordindu-se 
problemei formării ca
drelor naționale nece
sare,

Incepind din vara 
aceasta, reforma agra
ră a intrat in faza ei 
hotăritoare. creindu-se 
condițiile dezvoltării 
intensive, pe baze 
cooperatiste a acestei 
ramuri. Potrivit de
vizei : „Pămintul a- 
parține celor ce-1 
muncesc", s-a trecut 
la naționalizarea te
renurilor deținute de 
absenteiști și la li
mitarea proprietății 
funciare, însemnate 
suprafețe din ultimă 
categorie fiind îm
părțite felahilor. In 
1973 au fost inaugura
te primele ..s^te-pilot" 
din cele 1 000 progra
mate. Construirea a- 
cestora este menită să 
schimbe nu numai

condițiile de locuit 
moștenite, dar și mo
dul de viață. In sen
sul modernizării lui.

Paralel, Algeria își 
creează o industrie 
proprie, axată pe ra
muri esențiale, ne
cesare dezvoltării ar
monioase a întregii e- 
conomii. Numeroase
lor uzine grupate, in- 
deosebi in triun
ghiul Constantlne-An- 
naba-Arzew, li s-au 
adăugat anul acesta 
altele, la Bel-Abbes 
pentru fabricația de 
mașini agricole, la 
Rouiba pentru con
strucția de autovehi
cule, la Oued-Hami- 
mine pentru mașini- 
unelte. întinse regiuni 
deșertice din masivul 
Hoggar, din zona Has- 
si-Messaoud sint tre
zite la viață, ca ur
mare a intensificării' 
lucrărilor-ude., prosper-.. 
țiurii ‘ geologice și a.- 
tragerii in circuitul' 
economic a noi bogă
ții naturale — petrol 
și minereuri.

Măsurile luate pen
tru dezvoltarea cultu
rii au avut ca prim 
efect accesul larg al 
tineretului la învățătu
ră. O singură cifră 
semnificativă in acea
stă direcție : numărul 
studenților în actualul 
an de învățămint este 
de aproape 40 000 fa(ă 
de 500 în primul an 
de după cucerirea in
dependenței.

Viitorul plan cvadrie- 
nal (1974—1977), care 
schițează și direcțiile 
dezvoltării Algeriei 
pină la sfîrșitul aces
tui deceniu, este axat 
pe industrializarea în 
continuare a țării, mo
dernizarea agriculturii 
și creșterea veniturilor 
pe cap de locuitor.

România socialistă, 
care a urmărit de la în
ceput cu sentimente de 
profundă solidaritate 
internaționalistă eroi
ca luptă de eliberare 
a poporului algerian, 
se bucură de succese
le obținute de tinăruj 
stat pe calea propăși
rii multilaterale, de 
sine stătătoare, între 
cele două țări și po
poare s-au statornicit, 
de-a lungul anilor, 
trainice legături de 
prietenie și de co
operare reciproc' a- 
vantajoasă. Ca o ex
presie grăitoare a a-

cestor relații, !n Alge
ria lucrează un nu
măr din ce in ce 
mai mare de specia
liști români din diver
se seotoare de activi
tate. care, alături de 
colegii lor algerieni, 
își aduc contribuția 
la ‘valorificarea supe
rioară a imenselor 
bogății naturale de 
care dispune țara. Un 
rol de primă impor
tanță în dezvoltarea 
colaborării economice 
il are Comisia inter- 
guvemamentală mixtă 
țomâno-algeriană.

O etapă nouă, deo
sebit de rodnică in 
dezvoltarea relațiilor 
de colaborare multi
laterală dintre țările 
noastre, a deschis-o 
vizita întreprinsă a- 
nlil trecut în Al
geria de tovarășul 
Nicolae .Ceaușescu. In?i.. :• 

!- tijpijile ffti .cpnvorbirilevjT > 
secretarului,-general al- 
partidului, președinte
le Consiliului de Stat 
al României cu șeful 
statului algerian, Hou
ari Boumediene, acor
durile, înțelegerile și 
celelalte documente o- 
ficiale semnate în 
timpul vizitei, au pri
lejuit o pregnantă ex
presie a legăturilor de 
prietenie româno-al- 
geriene, au marcat un 
moment de covârșitoa
re importanță pentru 
adîncirea acestei prie
tenii, au dat un nou 
impuls raporturilor de 
colaborare bilaterală' 
pe multiple planuri, 
corespunzător intere
selor celpr două po
poare pe care le apro
pie aceleași aspirații 
de progres, țelurile 
lup.tei antiimperiallste, 
ale cooperării interna
ționale și păcii.

Dind o înaltă apre
ciere progreselor în
registrate de Algeria’ 
prietenă, pe calea con
solidării independenței 
naționale, dezvoltării 
economice și sociale, 
poporul român adre
sează poporului alge
rian, cu prilejul săr
bătorii sale naționale, 
urări sincere de a ob
ține n,oi și mari suc
cese în înfăptuirea 
aspirațiilor sale da 
prosperitate și pace.

Mircea 
S. IONESCU

VREMEA ÎN LUNA NOIEMBRIE

Ciștigurlle revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata dștigurilor se efectuează prin 
sucursalele (filialele) C.E.C. »

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea ciștl- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele (filialele) C.E.C.

Luna noiembrie, potrivit aprecie
rilor Institutului meteorologic, va 
debuta cu o vreme frumoasă și us
cată.

Meteorologii nu prevăd abateri în
semnate in noiembrie fată de re
gimul termic obișnuit pentru aceas
tă lună. Precipitațiile vor oscila in 
jurul valorilor normale și vor fi mai

frecvente în. ultimele două decade, 
ci nd vor cădea atlt sub formă de 
ploaie, cit și sub formă de lapovițâ 
și ninsoare, chiar și în zonele de 
cimpie. Temperaturile cole mal scă
zute se vor înregistra lh perioadele 
17—22 și, respectiv, 27—30 noiem
brie.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Ghimpu, Zaharl* 
Druhora, Despre Petru 
Bogdan m-a rugat să scriu 
„în mod special". „Anu
me ?“ „Vă spune el“.

Motiv pentru care urca
sem Jp cabina BELAZ-ului.

— Am vrut să plec. Sint 
pe șantier de trei luni...

Petru Bogdan a avut o 
viată care n-ar trebui po
vestită. Om cu meserie. Cu 
liceul terminat. Căsătorit 
Cu copil Al fi zis că-i om- 
om. Nu era. îi plăceau ba
nii. Cheltuia mult. Prea 
mult. Dintr-un salariu de 
șofer e clar că n-avea de 
unde. Ce a urmat, vă ima
ginați. Apoi, detenția. So
ția l-a părăsit. „Clasic". A 
ispășit. A venit pe șantier 
și... a vrut să plece. ..Ba
nii care-I clstig aici oricum 
îl iau în altă parte". N-a 
plecat. De ce ? „Bâiclanu 
m-a rugat să râmin două 
luni". Și? „N-aveam prea 
mult de pierdut. Am rămas 
două luni". Dar de la dis

cuție au trecut trei....... Păi,
nu mai plec. Nu mai pot 
să plec. Mie rușine să plec. 
Nu știu de ce nu plec. 
M-am obișnuit. Vreau să 
mă împac și cu soția. Tre
buie să Înțeleagă. măcar 
pentru fetiță. Crește, are 
trei ani...**.

— Tovarășe Băicianu, 
slnteți pe șantierele I.C.H- 
ului Incepind cu Bicazul. 
Casa părintească v-a fost 
acoperită de lacul de acu
mulare al aceluiași Bicaz. 
Nu ați obosit.?

— Sint cam neodihnit
— Ați pleca ?
— Doar dat afară. De 

ce ? N-aș putea să spun. 
Dacă-ml puneați Întreba
rea acum 13—14 ani cred 
că vă găseam un răspuns. 
Acum nu știu. M-am obiș
nuit In acțiune. Soția m-a 
urmat peste tot...

O fi adevărat ? Statorni
cia Înseamnă obișnuință In 
acțiune ?....

★
— Alo, Tarnița, mă tra

geți pe sfoară cu vagonețil. 

V-am dat 21 de bucăți pe 
care nu i-ați trimis înapoi. 
Poate la altul. Dacă era 
vorba doar de schimbat 
rulmenții nu-I coboram eu 
la voi, n-avea grijă. Rindul 
trecut mi-ați înapoiat va- 
goneți vopsiți. Da. ce dom- 
nu’ șef, așa e. eu îi trimit 
la reparat și voi 11 vopsiți. 
Plimb mașina degeaba. 
Costă 1 Acum o lună 
v-am cerut bucși de 
bronz. Pâi sigur că nu se 
toarnă precum betonul 
pentru că se toarnă pre
cum bronzul. Sortarea tre
buia să fie gata pe cins- 
prezece. Sintem In două- 
zeclșiunu ? Sintem ! Cu ce 
sufletul meu vrei să lu
crez, tov. Hirlea, Dă-mi voie 
mie să știu că eu lucrez cu 
ele. Auzi. Azi am mers cu 
douășpe belazuri. Lasă, 
că ne mal pricepem și 
noi deși nu sintem me
canici. Mă ții cu Skoda 
de o lună și jumătate. Păi, 
dnd ?“

Am notat convorbirea te
lefonică purtată de ingine
rul Dorin Găbudean, șeful 
șantierului Flntinele. Tar- 
nița se află undeva, către 
poalele muntelui, iar noi 
sintem pe creasță, Stăm 

Someșul constructorilor

intr-o vilă cochetă cu pe
reți zdraveni, de viitor ho
tel alpin. Deocamdată, aici 
sint birouri.

*
Extrase din compunerile 

elevilor din clasa a IV-a 
de la Școala generală I.C.H. 
Fintinele., Tema : Șantie
rul.

„Eu sînt aici de trei ani 
cu toată familia. Tăticul 

plnă acum a fost miner și 
acuma s-a făcut artificier 
In galeria de la Răcătău. 
Mie imi place mai mult 
pe șantier pentru că se cis- 
tigă bani și pentru că oa
menii muncesc cu spor 

pentru a-1 face tot maj 
bun și mai frumos, Lui 
tăticu ii pare bine că este 
artificier Și li place la ga
lerie la Răcătău. Cite o 
dată merge și in carieră ca 
să puște. Este nevoie de 
piatră in baraj pentru ter
minarea barajului mai re
pede "și pentru a da dru
mul apel pe galeria de la 
Răcătău, Eu am mal fost 

la Argeș unție s-a construit 
un șantier unde m-am 
născut eu. Am împlinit 10 
ani șl de aici o să văd eu 
unde o să merg pe alt șan
tier**. (Florin Simule).

tiMie mi-a plăcut cei mai 

mult la Porțile de Fier un
de era un baraj foarte 
înalt, iar apa cădea pește 
el. Tătjcu este miner la 
Valea Rea. Nu mi-ar place 
să lucrez In subteran, dar 
la suprafață da“. (Vernel 
Călăcean),

„Șantierul nostru este 
așezat intre munții Apu
seni. Aici se va construi un 
baraj. Oamenii muncesc cu 

foarte mult avînt. De aceea 
noi elevii li respectăm cu 
dragoste. In șantier la noi 
avem o carieră de unde sa 
scoate piatra pentru baraj. 
Mie imi place mai mult și 
mai mult cum muncesc oa
menii și cum lucrează tata 
și mama". (Marcel Mîrzan).

„Mi-a plăcut cînd am 
fost in galerie la Răcătău, 
că s-a luat curentul in 
mijlocul galeriei. După a- 
ceea, am stat acolo, pină 
au venit niște oameni cu 
o lampă de carbid. îmi 
mai place pe șantier pen
tru că la munte este aer 
curăț". (Radu Nalc).

„în șantierul ^ostru ș-au 
construit : dispensar, școa
lă cu sală de gimnastică, 
alimentară, aprozar, club și 
blocuri. Pe stradă trec foar
te multe mașini, buldozere, 
vlbrocompacțoare, excava
toare 0i... bucegi !). în 
flecare dimineață vîn și 
școlari la școală. Eu am 
fost in Valea Rea, Am vă

zut o galerie foarte lungă, 
unde lucra tăticul". (Vica 
Pașca).

„Macaraua se rotea du- 
cind in brațul ei lung a. 
cupă mare cu beton". (Cor
nel Istovan).

„Mie, aici, pe șantier, nu 
imi place, pentru că aici nu 
sint fructe și sint numai 
cucuruzi de brazi și fructe
le și zarzavaturile le cum
peri, iar la țară nu le cum
peri. Am fost la tata in. 
carieră...'4 (Vasile Miclea).

Și așa mai departe.
Observație :
Pe toți i-au dus tăticii la 

locurile lor de muncă. Toți 
vorbese 'despre șantierul 
nostru. Și sînt în clasa a 
IV-a. Să fie întimplător ?

★

...Un apartament din spa
tele Institutului agronomic 
din București etă gol. Nu 
chiar. în mijlocul' camere
lor, claie peste grămadă — 
geamantane nedesfăcute. A" 
parțin inginerului Octavian 

Lungu, șeful lotului de la 
Valea Rea. A trecut un an 
și n-a avut timp să vină 
în București să le desfacă, 
6ă se așeze. Trimite bani 
pentru întreținere,

Gheorghe Mutuzău, al 
optulea fiu al unei familii 
de moți de la poalele Vlâ- 
desei, absolvent a sase cla
se, muncitor, șef de schimb 
la fabrica de betoane, îmi 
declară : „Tovarășe, n-am 
putut să mă duc la serba
re ! Fata cea mică a reci
tat In limbile română șl 
franceză. Dar ploua și be- 
toanele nu așteaptă 1“

Inginerul Mircea Hartl a,' 
directorul grupului de șan
tiere Someș, are răsplndi- 
te prin sertarele diferite
lor birouri, din întregul 
șantier... ce credeți ? Cutii 
cu antinevralgice. Șl așa 
mal departe... Mărunțișuri,

De ce le-am numit mă
runțișuri ? Fiindcă așa le 
spun el. OAMENII MARE
LUI LAC.

Isca.ro


viața internațională
Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa 
Dezbaterile asupra proiectului prezentat de România

GENEVA 31. — Corespondentul 
nostru transmite : Organul special 
de lucru al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa a re
luat dezbaterile asupra proiectului 
prezentat de România privind măsu
rile destinate să facă efectivă nere- 
curgcrea la forță sau la amenințarea 
cu forța. Documentul românesc pre
cizează că întregul ansamblu de mă
suri menite să facă efectivă nere- 
curgerea la forță sau la amenințarea 
cu forța se situează in contextul 
general al aplicării de către flecare 
dintre țările participante, in raport 
cu toate celelalte state, a principii
lor pe care conferința este chemată 
să le consacre ca norme de conduită 
in relațiile interstatale in Europa.

R?nrezentantul României. Romulus 
Neagu, a expus pe larg consideren
tele cuprinse in preambulul propu
nerii românești, insistind in mod

deosebit asupra obiectivului esențial 
al conferinței — asigurarea condiții
lor in care popoarele europene să 
poată trăi in pace, la adăpost de 
orice amenințare sau atingere adusă 
securității lor.

In subcomisia pentru problemele 
tehnico-științifice au început dezba
terile privind formele și metodele 
de cooperare intre statele participan
te. Prezentind poziția țării noastre 
în favoarea unei largi conlucrări pe 
plan european in vederea folosirii 
optime a rezultatelor cercetării știin
țifice in diferite domenii, reprezen
tantul României in acest organ de 
lucru, Claudiu Ionescu-Bujor. a for
mulat o seric dc propuneri privind 
lărgirea schimburilor de informații 
și documentații științifice și tehnice, 
a schimburilor de persoane, organi
zarea de reuniuni științifice interna
ționale.

viena Negocierile privind 
reducerea reciprocă a trupelor 

și armamentelor în Europa centrală
VIENA 31 (Corespondență de la 

C. Vlad). Negocierile privind redu
cerea reciprocă a trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente in Eu
ropa centrală — care se desfășoară 
în capitala Austriei — continuă prin 
prezentarea intervențiilor generale 
ale reprezentanților statelor! partici
pante.

Pentru tara mea — a declarat re
prezentantul Belgiei — Orice progres 
pe calea destinderii in Europa tre
buie sâ meargă mină în mină cu o 
diminuare a poverii militare. Nive
lurile actuale ale forțelor in Euro-pa 
centrală apar disproporționate in ra
port cu condițiile de încredere si 
stabilitate pe care am dori să le ve
dem întronate în această regiune.

Reprezentantul Bulgariei a expri
mai speranța că negocierile de ia 
Viena se vor încheia cu succes, iar 
primele hotăriri pozitive vor fi adop
tate intr-un viitor apropiat El a 
subliniat necesitatea continuării 
practicii consensului in cadrul lucră
rilor.

Afirmlnd dorința Canadei de a juca 
un rol activ și constructiv in conso
lidarea păcii in Europa și in cadrul 
eforturilor actuale destindere, in 
relațiile Est-Vest, reprezentantul ca
nadian a evidențiat că, pentru a 
fi compatibile cu țelurile destinderii, 
acordurile privind reducerea trupe
lor in Europa centrală trebuie să 
beneficieze de încrederea tuturor ță
rilor interesate.

Reprezentantul Cehoslovaciei a de
clarat că țara sa nu-și va precupeți 
eforturile pentru a face ca destin
derea politică pe continent să fie în
soțită de destindere și in domeniul 
militar. Relevind interesul cu care 
toate națiunile europene urmăresc 
desfășurarea negocierilor, el s-a pro
nunțat pentru participarea la dezba
teri și a alter state care au manifes
tat interes in acest sens.

Deschiderea negocierilor — a spus 
reprezentantul Danemarcei — tre
buie să constituie un pas important 
pe calea destinderii in Europa. Sco
pul convorbirilor constă in realiza
rea unei mai mari stabilități în plan 
militar prin reducerea nivelului for
țelor din Europa centrală, fără a di
minua securitatea nici uneia din ță
rile interesate. Danemarca apreciază 
că securitatea europeană este indivi
zibilă și acordurile referitoare la

Europa centrală vor avea, în mod 
necesar, o influență asupra secu
rității întregii Europe.

Deschiderea negocierilor noastre 
reflectă schimbările pozitive care 
s-au produs in situația din Europa 
— a declarat reprezentantul R.D.G., 
citind in acest sens ca exemplu Con
ferința pentru securitate și coope
rare. Dacă statele participante vor 
respecta principiul ca acordurile de 
reducere a trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente să nu aducă mo
dificări in detrimentul nici uneia din 
părți, dacă toți participants abor
dează în mod realist negocierile, se 
va ajunge la rezultate practice in 
timp util.

Ultimii ani au marcat evoluții 
semnificative in domeniul relațiilor 
politice intre țările reprezentate la 
negocieri — a observat reprezentan
tul R.F.G. In același timp insă con
fruntarea militară in Europa cen
trală, marcată printr-o concentrare 
deosebit de mare de forțe, nu a fost 
afectată de această tendință spre 
destindere. în interesul diminuării 
tensiunilor, negocierile pot și tre
buie sâ ducă la o mai mare stabili
tate in plan militar a țărilor parti
cipante, la un nivel mai redus de 
forțe.

Reprezentantul Greciei a declarat 
că guvernul țării sale consideră 
aceste tratative importante ca un 
efort pozitiv vizînd stabilirea unei 
păci trainice în Europa și ca o con
tribuție la statornicirea de relații in
ternaționale mai bune și mai con
structive. Intr-o epocă de eforturi 
fără precedent in direcția asigurării 
bunăstării popoarelor, prosperitatea, 
pacea, libertatea și securitatea na
țiunilor sint indivizibile.

în intervenția sa. reprezentantul 
Ungariei a apreciat că realizarea re
ducerii reciproce a trupelor și arma
mentelor în Europa centrală prezin
tă interes pentru fiecare din statele 
continentului și s-a pronunțat, in 
consecință, pentru examinarea pro
blemei participării la negocieri a tu
turor celorlalte state europene care 
doresc să ia parte la negocierile de 
la Viena. Destinderea politică, a spus 
el, trebuie completată cu destinde
rea militară care să conducă la de
zarmare, ceea ce ar servi nu numai 
interesele popoarelor Europei, ci și 
interesele tuturor popoarelor lumii.

Evoluția situației 
din Orientul Apropiat

Conferința de presă a
CAIRO 31 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția M.E.N., pre
ședintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, 
a ținut miercuri la Cairo, în prezen
ta a circa 300 dc ziariști egipteni și 
străini, o conferință de presă consa
crată situației din Orientul Apropiat.

Făcind un scurt istoric al ultimu
lui conflict și prezentind situația ac
tuală. președintele Sadat a declarat 
că Egiptul a acceptat planul de în
cetare a focului pentru că acest plan, 
garantat de U.R.S.S. și S.U.A., cerea 
o încetare a focului pe liniile de la 
22 octombrie. De asemenea, in para
graful doi, planul cere îndeplinirea 
imediată a Rezoluției 242 a Consiliu
lui de Securitate, care in primul 
rind declară ilegalitatea obținerii 
prin forță de teritorii aparținind al
tora. ceea ce de fapt înseamnă re
tragerea israelienilor de De terito
riile arabe ocupate în războiul din 
iunie 1967. Cele două mari puteri, 
în sfirșit, garantează începerea unor 
convorbiri de pace in conformitate 
cu rezoluția menționată.

întrebat in ce condiții Egiptul va 
participa la o conferință de pace, 
dacă revenirea forțelor israeliene la 
liniile din 22 octombrie este una 
din aceste condiții, și cum poate fi 
îndeplinită această condiție, pre
ședintele Sadat a- spus : „Sîntem 
gata să îndeplinim rezoluția Consi
liului de Securitate care cere înce
tarea focului pe liniile de la 22 oc
tombrie și începerea imediată a con
vorbirilor de pace pentru soluțio
narea problemei în conformitate cu 
Rezoluția 242 — cind cealaltă parte 
va respecta această rezoluție și va 
reveni imediat la liniile de la 22 oc
tombrie. După aceasta vom acționa 
pentru ținerea conferinței de pace.

Vorbind de pace, a spus președin
tele Sadat, trebuie să fie clar că a- 
ccastâ pace nu este o soluție parțială 
a unui aspect unilateral — o solu
ție numai pentru Egipt. Pacea pri
vește și teritoriile siriene cucerite și 
drepturile poporului palestinean. in
clusiv dreptul său la autodetermi
nare".

în încheiere, președintele Anwar 
Șadat a declarat : „Vreau să spun, 
încă o dată, că, lăsind detaliile la o 
parte, dacă pacea este cu adevărat 
dorită, noi realmente dorim pacea. 
Dacă există o dorință serioasă de 
pace, să se respecte și să se aplice 
pe deplin rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 octombrie și noi 
sintem gata s$ începem să executăm 
toate obligațiile noastre în conformi
tate cu această rezoluție, și aceasta

Comunicat comun 
bulgaro-coreean

PHENIAN 31 (Agerpres). — In co
municatul comun cu privire la vi
zita in R.P.D. Coreeană a delegației 
de partid și guvernamentale a R.' P. 
Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat,, 
și a convorbirilor avute cu delega
ția de partid și guvernamentală a 
R.P.D. Coreene, condusă de Kim Ir 
Sen. secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, se arată că 
părțile s-au informat reciproc cu 
privire la situația din țările lor și 
au exprimat satisfacția pentru evo
luția favorabilă a colaborării bilate
rale. Totodată, ele au convenit să 
dezvolte și pe viitor cooperarea e- 
conomică și tehnico-științifică. hotă
rî nd să se elaboreze un program de 
perspectivă in acest domeniu și să 
se încheie acorduri corespunzătoare, 
menționează comunicatul.

Kim Ir Sen a acceptat invitația 
lui Todor Jivkov de a face o vizită 
oficială în R. P. Bulgaria.

AUSTRIA I

Vizita ministrului educației I

Ne-am referit în alte coresponden
te la relația de interdependență și 
condiționare reciprocă — evocată pe 
larg aci. la Geneva — dintre secu
ritate și cooperare economică. De 
aci și însemnătatea care se acordă 
In cadrul Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa proble
melor cooperării economice. Înscrisă 
ca punct distinct — punctul III
— pe ordinea de zi. Proble
mele pendinte de acest punct 
sint multiple și complexe, ceea 
ce a determinat examinarea In comi
sii speciale pentru problemele schim
burilor comerciale, cooperarea in
dustrială. științifică și tehnică, pro
blema mediului înconjurător. In an
samblul acestor preocupări pe plan 
economic, un loc central 11 ocupă 
cooperarea industrială — domeniu 
de amplă perspectivă pentru evolu
ția favorabilă a relațiilor dintre su
tele continentului.

Terenul pentru o astfel de coope
rare nu este necunoscut. Există un 
început bun, in ultimul deceniu des- 
fășurindu-se intre diferite state eu
ropene variate acțiuni de cooperare 
industrială in ramuri de vîrf ale e- 
conomiei — electrotehnica, construc
ția de mașini, energetica.

Acțiunile de cooperare Industria
lă Întreprinse au pus in evidență
— așa cum s-a relevat și în discu
țiile purtate pinâ acum la Gene
va — multiplele avantaje ce de
rivă din această cooperare. O primă 
constatare ce s-a impus se referă la 
posibilitățile pe care cooperarea in
dustrială le oferă pentru valorifica
rea mai deplină a resurselor mate
riale și a potențialului uman al sta
telor participante. Pe de altă parte, 
fiind interesate în realizarea unor 
produse de înaltă calitate, la preț de 
cost competitiv, statele participante 
la asemenea acțiuni de cooperare 
acționează pentru introducerea In 
producție a celor mai avansate pro
cedee tehnice. Așadar, cooperarea 
Industrială constituie prin ea însăși 
un factor accelerator al introducerii 
în producție a celor mai noi cuceriri 
tehnico-științifice.

Din toate acestea derivă interesul 
manifestat în cadrul conferinței ge
neral-europene pentru adoptarea de 
măsuri concrete în vederea lărgirii 
și diversificării formelor de coope
rare industrială intre statele parti
cipante. Numeroasele propuneri a- 
vansate, intervențiile și discuțiile 
aprofundate pină acum sint o do
vadă * acestui interes, a preocupă

rii participanților la conferință de a 
nu se rezuma doar la exprimarea de 
bune intenții, ci de a defrișa căi noi 
spre intensificarea conlucrării reci
proc avantajoase în domeniul indus
trial Firește, condiția esențială pen
tru dezvoltarea cooperării industria
le, ca și in celelalte domenii, o re
prezintă așezarea acestei cooperări 
Pe fundamentul trainic al principii
lor destinate a forma cheia de boltă 
a securității europene — principiile

său, delegația iugoslavă are în ve-, 
dere o cooperare industrială menită, 
in primul rind, să asigure moder
nizarea unor unități economice exis
tente și, în același timp, să permită 
folosirea forței de muncă exceden
tare din unele țări. In ultima săptâ- 
mină au prezentat noi propuneri 
delegațiile Franței șl Italiei ; acestea 
6e referă la realizarea unor proiecte 
de interes comun în domeniul ex
ploatării resurselor de energie elec
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independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc.

Propunerile avansate in subcomi
sia respectivă Îmbrățișează multiple 
aspecte ale booperării industriale. 
Unele, cum sint cele prezentate de 
delegațiile Ungariei și R.D.G., se re
feră la cadrul de desfășurare a coo
perării industriale — respectiv cel 
oferit de acordurile interguvema- 
mentale, bl și multilaterale. Alte 
propuneri au in vedere modalitățile 
de cunoaștere a posibilităților reale 
de care dispun statele participante.

în documentul prezentat confe
rinței, delegația R. F. Germania, de 
pildă, insistă asupra precizării volu
mului și naturii documentațiilor eco
nomice, asupra aspectelor juridice șl 
financiare pe care le comportă 
proiectele de cooperare industrială. 
De asemenea, a fost subliniat rolul 
pe care il au tirgurile și expozițiile 
internaționale, contactele între oa
menii de afaceri pentru mai buna 
cunoaștere a posibilităților de coope
rare ale diverselor state. La rindul

trică. a bogățiilor minerale, precum 
și a resurselor de petrol și gaze.

Pornind de la rolul pe care il are 
cooperarea in creșterea potențialului 
economic al fiecărei țâri, in dezvol
tarea și Înflorirea tuturor națiunilor, 
România, așa cum este bine cunos
cut, acordă o mare însemnătate con
lucrării, in diverse domenii, cu cele
lalte state europene, ca și de pe alte 
continente, indiferent de regimul 
lor social-politic. In cadrul dez'oate- 
rilor au fost, de altfel, adesea evo
cate preocupările și acțiunile con
crete Întreprinse de țara noastră in 
vederea intensificării cooperării in 
domeniul industrial. în acest sens, 
reprezentantul Suediei releva măsu
rile adoptate de România, in ultimii 
ani, in baza legii cu privire la acti
vitatea de comerț exterior, de coope
rare economică și tehnico-științificâ, 
precum și a hotăririlor privind 
constituirea, organizarea și func
ționarea societăților mixte. în a- 
celași timp, reprezentantul R. F. 
Germania a subliniat facilitățile 
acordate de România reprezentan
ților firmelor străine pentru cu
noașterea preocupărilor economice

președintelui Sadat
imediat. Să Începem cu faza dezan
gajării, așa incit să dăm dovadă că 
vorbim serios și ne îndreptăm spre 
pace. Am declarat, de asemenea, că 
in această fază noi vom începe ime
diat curățirea Canalului de Suez și 
pregătirea lui pentru navigația in
ternațională într-o perioadă maximă 
de patru luni de zile, așa cum am 
dat instrucțiuni președintelui Auto
rității Canalului de Suez.

★
Președintele Anwar Sadat l-a nu

mit pe Ismail Fahmy in funcția de 
ministru al afacerilor externe, in lo
cul lui Mohamed Hassan El Zayyat, 
desemnat consilier al președintelui,

★
DAMASC 31 (Agerpres). — Siria 

se angajează să aplice convențiile 
internaționale relative la comunica
rea numelor prizonierilor de război 
șl acordarea autorizației pentru vizi
tarea acestor prizonieri — a anunțat, 
miercuri. Abdel Ghani Rafei, mi
nistru adjunct al afacerilor externe 
sirian, după cum relatează agenția 
France Presse.

Rafei a subliniat că acest angaja
ment al Siriei este legat de un an
gajament similar din partea Israe
lului de a pune în aplicare Conven
ția de la Geneva și protocoalele a- 
nexe. Potrivit ministrului adiunct 
sirian, țara sa va proceda la schim
bul listelor de prizonieri prin inter
mediul Crucii Roșii Internaționale 
de îndată ce Israelul va da publici
tății o hotărîre In același sens.

Totodată, Siria și-a făcut cunoscută 
la O.N.U. poziția sa in această pro
blemă.

★
ALGER. — Consiliul Revoluției și 

guvernul algerian s-au întrunit la 30 
octombrie sub conducerea președin
telui Houari Boumediene, pentru a 
examina situația din Orientul Apro
piat. Comunicatul publicat la înche
ierea reuniunii exprimă poziția Al
geriei față de recentele evenimente 
din această regiune, precum și soli
daritatea ei cu Egiptul, Siria și Re
zistența palestineană.

★
CAIRO 31 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția M.E.N., secre
tarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, va sosi, la 7 noiembrie, la 
Cairo, pentru o vizită la invitația 
guvernului R. A. Egipt. Convorbirile 
pe care H. Kissinger le va avea cu 
oficialitățile egiptene — precizează 
agenția — se vor referi la mijloa
cele de realizare a unei păci perma
nente în Orientul Apropiat.

și învățămîntului al României ț
VIENA 31 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
educației șl învătămîntului al Repu
blicii Socialiste România, care efec
tuează o vizită în Austria, a fost 
primit, in cursul zilei de miercuri, 
de președintele Republicii' Austria, 
Franz Jonas.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a 
adresat șefului statului austriac un 
salut călduros Și cele mai bune urări 
din partea 
Ceaușescu. 
de Stat al 
România.

La rindul ___
ședințele Jonas a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceausescu un prietenesc 
si călduros salut, precum și urări de 
noi succese in activitate.

în cursul întrevederii au fost

abordate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor dintre Austria și România.tiilor dintre Austria si nomania. 

în cursul aceleiași zile, vicepreșe- ■ 
ntele Consiliului de Miniștri al I

tovarășului Nicolae 
președintele Consiliului 

Republicii Socialiste

său. mulțumind, pre-

MOSCOVA

încheierea 
Congresului mondial 

al forțelor păcii
MOSCOVA 31 (Corespondență de 

la N. Crețu). — La 31 octombrie, In 
capitala Uniunii Sovietice s-au în
cheiat lucrările Congresului mondial 
al forțelor păcii. In cadrul ședinței 
plenare de dimineață, reprezentanți 
din cele 14 comisii au prezentat in
formări asupra dezbaterilor, schim
burilor de păreri ce au avut loc in 
cadrul acestor organisme de lucru, 
pe marginea problemelor Înscrise pe 
ordinea de zi.

In ședința plenară din după-amia- 
za aceleiași zile ș-a dat citire unui 
apel adresat popoarelor din întrea
ga lume de către Congresul mon
dial al forțelor păcii. în încheiere au 
luat cuvintul reprezentanți ai unor 
organizații internaționale și naționa
le din țări ale Europei. Asiei, Afri
cii, Americii Latine.

LUCRĂRILE ADUNĂRII
GENERALE A O.N.U

® România va sprijini acțiunile pentru restabilirea integri
tății teritoriale a 
asupra raportului

Republicii Guineea-Bissau * Discuțiile
Agenției Internaționala pentru Energia 

Atomică
31 (Cores-NAȚIUNILE UNITE ____

pondență de la C. Alexaridroaie). — 
In plenul Adunării Generale a O.N.U, 
continuă dezbaterile asupra punctu
lui înscris la cererea unui număr de 
56 de state — intre care și Româ
nia — intitulat: „Ocuparea ilegală 
de către forțele militare portugheze 
a unor părți ale Republicii Guineea- 
Bissau și actele de agresiune comi
se de acestea împotriva poporului 
republicii". De asemenea, în aten
ția plenarei se află un proiect de 
rezoluție pe această temă, la care 
sint coautoare România și alte 59 
de state membre ale O.N.U.

ale țării noastre în scopul încheierii 
de tranzacții și acorduri cu organis
me economice românești.

In intervențiile delegației Româ
niei. in cadrul .conferinței europene- 
a fost reafirmată poziția țării noas
tre în sprijinul dezvoltării și perma
nentizării formelor de cooperare in
dustrială, avind in vedere efectele 
pozitive ale acestei cooperări asupra 
ansamblului relațiilor economice și 
politice intre statele participante. 
Reprezentanții noștri au relevat că 
o condiție deosebit de importantă in 
acest domeniu este aceea ca formele 
de cooperare convenite să răspundă 
obiectivelor economice fixate prin 
planurile de dezvoltare ale fiecărei 
țări. Țara noastră se pronunță, de 
asemenea, pentru ca in dezvoltarea 
cooperării industriale să se aibă in 
vedere procedeele tehnico-științifice 
cele mai avansate, astfel Incit să se 
asigure o dezvoltare accelerată a 
economiilor statelor respective. Fără 
îndoială că, pe măsură ce această 
cooperare crește in amploare, se im
pune prospectarea posibilităților de 
valorificare pe terțe piețe a produ
selor rezultate. In același timp, in 
opinia țării noastre, trebuie create 
condiții favorabile pentru rambursa
rea contribuției statelor partenere, in 
primul rind prin produsele realizate 
în cadrul unităților respective. Coo
perarea ar putea fi extinsă, desigur, 
și la alte domenii de larg interes, 
cum ar fi modernizarea agriculturii, 
transporturile, telecomunicațiile etc. 
In realizarea de proiecte in toate a- 
ceste domenii trebuie pornit de la 
realitatea existenței in Europa, ală
turi de statele puternic industriali
zate, a statelor in curs de dezvoltare 
— fapt ce necesită găsirea modalită
ților corespunzătoare care să vină in 
sprijinul eforturilor acestora din 
urmă pentru lichidarea decalajelor 
ce le despart de țările avansate — 
aceasta corespunzind intereselor pro
gresului general.

Parte componentă a securității eu
ropene, dezvoltarea cooperării indus
triale, ca și in celelalte domenii, asi
gură înfăptuirea uneia din cerințele 
fundamentale ale progresului — par
ticiparea largă a tuturor statelor la 
diviziunea internațională a muncii, 
la circuitul de valori materiale și, 
prin aceasta, reprezintă o contribu
ție importantă la cauza apropierii și 
Înțelegerii intre toate statele conti
nentului.

. Dumitru TINI!

Ldîndi cuvintul la dezbateri, repre
zentantul permanent al României la 
Națiunile- Unite, ambasadorul Ion 
Datcu. a subliniat că O.N.U. se află 
în fața unei situații explozive, de 
violare a suveranității și integrității 

. teritoriale a Republicii Guineea- 
Bissau, a intensificării atentatelor 
Împotriva independenței sale națio
nale. a încălcării flagrante a norme
lor dreptului internațional.

Delegația română, a spus vorbi
torul, consideră că realitatea poli
tică din Guineea-Bissau, desfa§ura“ 
rea procesului de recunoaștere a 
noului stat independent — peste 70 
de state au recunoscut noua repu
blică — ar trebui să aibă ca o con
secință firească retragerea forțelor 
-portugheze de pe teritoriul noului 
stat. încetarea actelor de agresiune 
împotriva acestuia. O.N.U.. a con
tinuat delegatul român, are datoria 
de a apăra dreptul inalienabil al 
poporului din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde de a-și ho
tărî soarta in conformitate cu aspi
rațiile naționale.

In încheiere,- relevind faptul că, 
Imediat după proclamarea noului 
stat independent, Consiliul de Stat 
și guvernul român au hotărît să re
cunoască Republica Guineea-Bissau, 
Ion Datcu a declarat că delegația 
română, coautoare la proiectul de 
rezoluție referitor la punctul aflat 
în dezbatere, va sprijini acțiunile 
O.N.U. pentru restabilirea integrită
ții teritoriale a Guineei-Bissau. pen
tru crearea condițiilor necesare ca 
poporul din această țară să se poa
tă dedica in întregime eforturilor 
sale în vederea realizării programe1- 
lor de reconstrucție pașnică a ță
rii. România acordă, de asemenea, 
sprijinul necesar pentru admiterea 
Republicii Guineea-Bissau ca mem
bră a Națiunilor Unite.

★
Plenara Adunării Generale a 

O.N.U. a luat în dezbatere raportul 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică (A.I.E.A.), document 
care evidențiază realizările obținute 
de agenție pe linia dezvoltării. coo
perării internaționale în domenilii 
folosirii pașnice a energiei nuclea
re.

Luînd cuvintul în dezbaterile pe 
marginea raportului, delegatul român 
a subliniat că, la cea de-a 27-a se
siunea a Conferinței generale a 
A.I.E.A., România a propus elabora
rea și adoptarea unui instrument ju
ridic internațional, care să statueze 
principiile cooperării Internationale 
in folosirea pașnică a energiei ato
mice, acțiune destinată să contribuie 
la asigurarea premiselor pentru ca 
toate statele, indiferent de mărimea 
sau sistemul lor social, să participe 
nestingherit la dezvoltarea aplicații
lor pașnice ale energiei nucleare și 
să beneficieze, in condiții de egali
tate, de avantajele lor. El a subli
niat imperativul participării tuturor 
statelor la activitatea Agenției Inter
naționale pentru Energia Atomică, 
declarindu-se, In context, in favoarea 
asigurării condițiilor ca R.P.D. Co
reeană și alte state Interesate să fie 
admise in A.I.E.A.

dintele «« ....... — - —
României s-a întilnit și a purtat 
convorbiri cu Rudolf Hauser, vice
cancelar federal ^al Republicii Aus
tria.

La Întrevederi, desfășurate intr-o 
atmosferă de cordialitate, au parti
cipat Fred Sinowatz, ministrul e- 
ducatiei ei artelor al Austriei, și 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
României la Viena.

I
I
I

Consfătuirea adjuncților 
miniștrilor de externe 

din unele țări socialiste
BERLIN 31 (Agerpres). — Intre 

30 și 31 octombrie 1973 a avut loc la 
Berlin Consfătuirea adjuncților mi
niștrilor de externe din R.P. Bul
garia, R.S. Cehoslavacă. R.D. Ger
mană. R.P. Mongolă, R.P. Polonă, 
Republica Socialistă România. R.P. 
Ungară și U.R.S.S.

In cadrul intilnirii a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes comun. Consfătui
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească, caracterizată 
printr-o concordanță de vederi.

Președintele 
niștri al 
mann, a 
trilor de 
discuție, 
terne, O. ____  _ ___  _____ 4r,._
in onoarea adjuncților miniștrilor de 
extem'e.

I
I
I
I
I
I
I

___ Consiliului de MI- 
R.D. Germane, H. Sinder- 

primit pe adjuncții miniș- 
externe. cu care a avut o 
Ministrul afacerilor ex- 

Winzer, a oferit o recepție

I
I
I

VARȘOVIA

Consfătuirea miniștrilor

agențiile 
de presă 
transmit:

Convorbirile lugoslavo- 
etiopiene.In c°muni“tul “ pn- 
vire la vizita împăratului Etiopiei, 
Haile Selassie I, la Belgrad se a- 
rată că suveranul etiopian a avut 
convorbiri cu președintele Iosip Broz 
Tito, în cadrul cărora s-a procedat
la un schimb de vederi cu privire 
la evoluția situației internaționale, 
îndeosebi a situației din Orientul 
Mijlociu, precum și în alte probleme 
de interes reciproc.

Premierul Australiei, Ed- 
ward Gough Whitlam, a soliit, 
miercuri, in R.P. Chineză pentriM^ 
vizită de prietenie, la invitația 
vernului chinez. La sosirea pe aero
portul din Pekin, premierul austra
lian a fost intimpinat de conducă
tori de stat chinezi, în frunte cu 
Ciu En-lai, premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze. In aceeași 
seară, premierul Ciu En-lai a ofe
rit o recepție in onoarea oaspetelui 
australian.

„Intercosmos-10". In con'

I
I
I

comerțului interior din țările |
membre ale C.A.E. R.

VARȘOVIA 31 (Agerpres). — în
tre 26 și 29 octombrie 1973, Ia Var
șovia a avut loc cea de-a cincea șe
dință a Consfătuirii miniștrilor co
merțului interior din țările membre 
'ale'C'.A.E.R.

Consfătuirea a examinat. probleme 
ale colaborării economice și tehni- 
co-științifice dintre ministerele co
merțului interior și a elaborat un 
program de măsuri menite să ducă 
la lărgirea în continuare a i sorti
mentului de mărfuri de larg con
sum, de calitate superioară. intre 
țările membre ale C.A.E.R. Au fost 
examinate, de asemenea, formele și 
direcțiile de colaborare în vederea 
influențării mai eficiente de către 
comerțul interior a producției măr
furilor de consum popular si a lăr
girii schimbului direct de mărfuri 
între ministerele comerțului interior.

Consfătuirea miniștrilor a elabo
rat măsuri privind perfecționarea 
în continuare și ridicarea eficienței 
colaborării multilaterale în dome
niul comerțului interior și a aprobat 
planul de muncă pe anul 1974.

Ședința consfătuirii s-a desfășurat 
lntr-o .atmosferă de lucru și priete
nească.

a primit pe ambasadorul

ATENA 31 (Agerpres). — Spiros 
Markezinis, primul ministru al gu
vernului grec, a primit în vizită de 
prezentare pe ambasadorul român 
la Atena, Ion Brad.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, în cadrul căreia primul mi
nistru Spiros Markefcinis; apreciind 
bunele relații existente Intre cele 
două țări, a exprimat dorința gu
vernului său de a le dezvolta în con
tinuare, în toate sferele de activi
tate. e

Convorbirea s-a' desfășurat 
atmosfqră cordială.

într-o

I
I
I
I
I
I
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Măsuri pentru protejarea j

unor zone marine
ADOPTATE LA CONFERINȚA 

INTERNAȚIONALA 
DE LA LONDRA

ca
pe

I
I

_..... .... I
ale cărei lucrări se desfășoară la ■ 
Londra, începind de la 8 octombrie, a I 
fost adoptată o hotărire prin care gu- I

LONDRA 31 (Agerpres). — In 
drul Conferinței internaționale 
tema poluării mărilor și oceanelor,

vemele sint chemate să interzică de
versarea substanțelor toxice de pe I 
nave in cinci zone marine importan- I 
te:_ Marea Mediterană, Marea Nea-ic. maica ivieuneidiia, xviarea nea
gră, Marea Baltică, Marea Roșie și ■ 
Golful Perșic. Conferința, organizată I 
sub auspiciile Organizației consulta- ■ 
tive , interguvernamentale maritime 
(IMCO), a aprobat o anexă specială, I 
cuprinzind lista substanțelor a căror |
deversare în mare este prohibită, a- 
nexă care urmează să fie atașată la | 
o viitoare convenție internațională f 
in materie. In această anexă se pre- • 
clzează că Marea Baltică și Marea 
Neagră sint zone „care necesită me
tode speciale pentru prevenirea po
luării marine cu lichide nocive". In 
document se explică faptul că ase
menea măsuri sint necesare 
condițiilor oceanografice și ecologice 
speciale din aceste mări, precum și B 
din cauza traficului naval Intens. ■

I
că ase- ■ 
datorită I 
icologice ■

formitate cu programul de colabo
rare dintre țările socialiste în do
meniul cercetării și folosirii spațiu
lui cosmic în scopuri pașnice, la 30 
octombrie, in Uniunea Sovietică a 
fost lansat satelitul artificial al Pă- 
mintului „Intercosmos-10". El este 
destinat cercetărilor geofizice la 
mari altitudini, cu scopul de a stu
dia relația electromagnetică dintre 
magnetosferă și ionosferă — mențio
nează agenția T.A.S.S.

Sesiunea Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace.,n 
prezența conducătorilor de partid și 
de stat cehoslovaci, miercuri s-au 
desfășurat la Praga lucrările celei 
de-a Vl-a sesiuni comune, de toam
nă, a Camerei Poporului și Camerei 
Națiunilor ale Adunării Federale a 
R.S. Cehoslovace.

La Moscova a sositi infr'° 
vizită oficială, vicecancelarul și mi
nistrul afacerilor externe al R.F. 
Germania, Walter Scheel.

Lucrările celei de-a opta 
sesiuni a Adunării Popu
lare a R.P. Bulgaria au luat 
sfirșit, la Sofia, la 31 octombrie.

Un acord intre «uvernul 
R.D. Germane și G.R.P. al Republi
cii Vietnamului de Sud cu privire la 
asistența economică oferită de R.D.G. 
pe anul 1974 Republicii Vietnamului 
de Sud a fost semnat la Berlin.

Remaniere guvernamen
tală în Suedia. Primul min'stru 
al Suediei, Olof Palme, a anunțat 
o largă remaniere a cabinetului său 
și înființarea a trei noi departa
mente. El a comunicat parlamentu
lui numirea lui Sven Andersson ca 
ministru al afacerilor externe — în 
locul lui Krister Wickman, care a 
demisionat.

La Tel Aviv s-a anunțai 
Oficiul că Ya’acov Shimshon Sha
piro și-a prezentat, marți, demisia 
din funcția de ministru al justiți'ți— 
transmit agențiile Reuter și U/Jțed 
Press International.

PODUL PESTE BOSFOR
DESCHIS TRAFICULUI

PUBLIC
In cadrul unei ceremonii spe

ciale, marți a fost deschis tra
ficului public, de către preșe
dintele Republicii Turcia. Fahri 
Korutiirk, podul peste Bosfor, 
care leagă, pentru prima dată 
in istorie. Europa și Asia pe 
uscat. La ceremonia care s-a 
desfășurat la Istanbul au luat 
parte premierul Nain Talu, 
membri ai guvernului turc, 
precum și cele aproape 80 de 
delegații străine care au asistat 
la aniversarea semicentenarului 
Republicii Turcia.

Reprezentanții indieni și 
pakistanezi Însărcinați cu solu- 
țlonarea problemelor umanitare, con
form acordului dintre cele două 
părți, s-au întilnit in punctul de 
frontieră Wagah, pentru a discuta 
măsurile ce vor fi luate în comun 
și noile liste ale repatriaților. Părți
le au afirmat dorința de a trans
pune, cit mai curind posibil. în prac
tică acordul încheiat ta Delhi.

Alegerile din Quebec. !n 
urma scrutinului pentru desemnarea 
componenței Adunării Naționale a 
provinciei canadiene Quebec, reparti
ția definitivă a celor 110 locuri ale 
parlamentului local rezultată din 
aceste alegeri este următoarea : Par
tidul Liberal (federalist, de guvernă- 
mint) — 102 locuri ; Partidul Quebe- 
chez (separatist) — 6 locuri ; Parti
dul încrederii Sociale —. 2 locurj.

0 delegație poloneză,con- 
dusă de Jan Mitrega, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, ministrul 
industriei extractive și energetice, a 
făcut o vizită in Canada, transmite 
agenția P.A.P. Delegația a examinat 
cu reprezentanți ai organelor de re
sort canadiene probleme ale coope
rării economice și tehnico-științifice 
dintre Polonia și Canada.
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