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Experiența înaintată, 
inițiativa valoroasă-
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LA COMBINATUL

SIDERURGIC

DE LA GALAȚI

cincinalului înainte de termen
V• SĂ LE PROMOVĂM CU ENERGIE

V• SĂ LE RASPÎNDIM CÎT MAI LARG

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a pri
mit, joi dimineața, pe Assim Dia- 
wara, ministrul comerțului, condu
cătorul delegației economice gu
vernamentale a Republicii Mal:.

Oaspetele a lost însoțit de Na- 
madou Traore, ambasadorul Repu
blicii Mali în România, precum și 
de Mountaga Diop, șeful Diviziei 
de informații a Ministerului Afa
cerilor Externe și Cooperării.

Au participat tovarășii Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, și Vasile Pungan, consi
lier al președintelui Consiliului de 
Stat.

înmînînd tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mesajul adresat de pre
ședintele Moussa Traore, conducă-

torul delegației a transmis, totoda
tă, din partea șefului statului ma- 
lian și a poporului țării sale, un 
cald salut, împreună cu sentimen
tele de simpatie față de poporul 
român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesaj și a adre
sat. la rîndul său, șefului statului 
malian un cordial salut, exprimîn- 
du-șl dorința ca relațiile de cola
borare dintre cele două țări să se 
dezvolte tot mai intens.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
avut, apoi, un schimb de vederi cu 
ministrul comerțului malian, cu 
ceilalți oaspeți, în probleme actuale 
și de perspectivă ale relațiilor e- 
conomice bilaterale. Convorbirea a 
pus în evidență dorința comună de 
a se găsi formele cele mai cores
punzătoare pentru impulsionarea

cooperfirll economice în domenii 
dc interes comun, folosindu-se mai 
eficient posiblLitățile pe care le 
oferă economiile celor două țări. 
S-d apreciat câ vizita delegației e- 
conomice guvernamentale a Repu
blicii Mali, discuțiile purtate și în
țelegerile convenite cu acest prilej 
au permis o mal bună cunoaștere 
a căilor de extindere șl diversifi
care a raporturilor economico în 
ansamblul lor, în avantajul reci
proc, al înțelegerii și cooperării 
Internationale.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții internaționale 
actuale.

întrevederea s-a desfășurat fn- 
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate.

Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescuj i

Citim In ziare : „Oamenii muncii 
din industria Capitalei raportează 
îndeplinirea planului pe primii trei 
ani ai cincinalului**  ; „Unitățile in
dustriale din județele Suceava, 
Vrancca, Covasna, Vaslui, Mureș, 
Brăila și-au realizat planul pro
ducției globale pe primii trei ani ai 
cincinalului* 4. Numeroase colective 
de întreprinderi din alte județe a- 
nunță că au realizat planul pe a- 
ceastă perioadă, stimind pe bună 
dreptate admirația. Ne dăm cu toții 
seama că. in aceste două luni care 
au mai rămas din anul 1973. indus
tria țării va obține, suplimentar, o 
considerabilă producție de bunuri 
materiale, intărindu-se astfel certi
tudinea înfăptuirii obiectivului na
țional major : cincinalul înainte de 
termen 1

Trăim o perioadă de puternic 
avint in economie, impresionantă 
prin proporții, unică în felul ei, 
urmare logică si firească a dezvol- 
fării spiritului revoluționar creator, 
a creșterii conștiinței socialiste, 
generate de Congresul al X-lca și 
de Conferința Națională ale parti
dului. Puternic stimulată de pro*  
gramul insuflețitor trasat de par
tid, de perspectivele deschise dez
voltării țării, clasa noastră munci
toare s-a depășit pe sine hotărind 
— pe baza valorificării superioare 
a posibilităților existente — ca ac
tualul plan cincinal, incomparabil 
mai mare și mai important prin 
toți parametrii săi decît oricare alt

V __________

cincinal, să fie realizat inainte 
de termen. Astfel, ceea ce părea la 
începutul anului trecut doar o idee 
cutezătoare, a devenit o realitate 
certă. „Pe baza rezultatelor de 
pină acum — sublinia recent tova
rășul Nicolae Ceaușescu — putem 
deja afirma că planul cincinal se 
va realiza cu o depășire simțitoare 
— ceea ce va asigura creșterea in
tr-un ritm mai înalt a avuției na
ționale și. pc această bază, a bu
năstării materiale și spirituale a 
întregului popor".

în mersul ascendent, rapid al 
dezvoltării noastre economice dis
punem de un potențial productiv de 
mari proporții, de numeroase între
prinderi dotate cu tehnică modernă, 
cu utilaje de înalt randament, care 
constituie un puternic factor pen
tru a obține o creștere mai accen
tuată a producției materiale și a 
productivității muncii, ridicarea e- 
ficienței economice. în același timp, 
un factor esențial de dezvoltare 
mai accelerată a țării îl constituie 
experiența înaintată a oamenilor 
muncii. Ce semnifică această expe
riență, acest adevărat tezaur națio
nal ? Este experiența acelora care 
își manifestă in modul cel mai 
concret devotamentul, abnegația 
pentru interesele generale ale so
cietății, patriotismul lor fierbinte, 
înțelegerea necesităților de pro
gres mai rapid al țării, prin meto
dele, inițiativele și soluțiile de 
mare valoare aplicate in producție;

o mai înaltă productivitate, buna 
gospodărire a materiilor prime, ma
terialelor și energiei, ridicarea per
manentă a calității produselor — 
iată spre ce obiective majore con
verg experiența și inițiativele îna
intate. în mod logic, toate acestea 
conturează un adevăr axiomatic — 
și anume că experiența și inițiati
vele. înaintate sini expresia con
științei înaintate.

încă o dată se dovedește rolul 
deosebit dc important al conștiinței 
socialiste materializate prin atitu
dinea nouă față de muncă, de avu
tul obștesc, fată dc societate. După 
cum este cunoscut, acestei proble
me Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971 i-a acordat o atenție 
deosebită, subliniind necesitatea ca 
munca politico-educativă de masă 
să fie subordonată formării și edu
cării omului nou, ridicării nivelului 
conștiinței revolutionarc a celor cc 
muncesc, dezvoltării răspunderii 
față de avuția națională.

Se poate spune că succesele cu 
totul deosebite de azi sint un re
zultat' al 'Thfefts'ifixării 'th’uridîi "poli
tico-educative desfășurate de orga
nele și organizațiile de partid, pen
tru mobilizarea capacității creatoa
re a oamenilor muncii in obținerea 
de rezultate cantitativ si calitativ 
superioare. în acest cadru, organele 
și organizațiile de partid s-au ocu
pat mai bine, mai îndeaproape, in

La Combinatul siderurgic de 
la Galați a fost elaborată șarja 
care a dus la realizarea tonei 
de oțel numărul 10.000.000, de 
la intrarea in funcțiune a oțe- 
lărlei și pină acum. Zece mili
oane tone de oțel, din care s-au 
laminat, s-au confecționat tot 
atitea milioane de tablă navală, 
cazane și reclpiențl $ub pre
siune, țevi sudate pentru insta
lațiile moderne, diverse con
strucții industriale, caroserii 
pentru autoturisme, longeroane 
pentru mijloace de transport 
rutiere de mare capacitate, fri
gidere, obiecte electrocasnice și 
multe altele. George Drișcu. in
ginerul șef al uzinei oțelărie- 
refractare. ne spune : „în 1968, 
cind am elaborat primele can
tități de oțel, numărul șarjelor 
obținute erau doar de 7-8 in 
trei schimburi, apoi, cirid sărbă
toream realizarea primului mi
lion de tone de oțel, elaboram 
în medie 28 șarje în 24 de ore, 
pentru ca acum numărul me
diu al șarjelor realizate in trei 
schimburi să fie de 52, Iar in 
unele zile record, chiar mai 
mare. Concomitent, au fost rea
lizate peste 250 mărci noi de 
oțeluri".

Cine sint autorii celor 10 mi
lioane tone de oțel ? Greu de 
spus, pentru că intr-un proces 
de producție integrat, cum este 
cel de la Galați, autori sint și 
cei de la oțelărie, și cei de la 
aglomerare, și cei de la furnale, 
și multi alții. Am notat doar 
cîteva nume de oțelari dintre 
cei mai destoinici : Constantin 
Zamfir, Pavel Hanganu. Vasile 
Ciobanu, Mirbea Brad (realiza
torul șarjei care a marcat obți
nerea a ?.O milioane tone oțel), 
Ion Bondor, Emilian Mihăilă, 
Ion Orâca. Ștefan Plleandr&. 
Gtreorgh(p<4padia.'"■-**-  -

— Avetn un colectiv riilhu- 
nat, destoinic, angajat cu toate 
forțele în îndeplinirea și depă
șirea- sarcinilor care ne revin In 
actualul cincinal — ne spune, în 
încheiere, inginerul șef al uzi
nei oțelărie-refractare.

în ziua de 1 noiembrie a.c.. pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe

Mamadou Traore, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Repu-

blleii Mali în țara noastră. 
(Cuvântările rostite, in pa
gina a V-a).

PENTRU RECOLTE MARI ÎN ANUL VIITOR

PE TOATE TERENURILE I
însămînțarea cerealelor de toamnă 

s-a încheiat. S-a terminat, de ase
menea, culesul strugurilor și s-a 
strins aproape întreaga producție de 
legume. în aceste zile se recoltează 
porumbul, sfecla de zahăr și orezul 
de pe ultimele hectare. Tot acum, 
oamenii muncii din agricultură, or
ganele de specialitate trebuie să se 
îngrijească de asigurarea condițiilor 
care să permită obținerea unor re
colte și mai mari în anul viitor. De 
aceea, campania agricolă dc toamnă 
nu poate fi considerată încheiată 
pînă cind nu vor fi executate ară
turi pe toate terenurile prevăzute a 
sc însămînța în primăvară cu po
rumb, plante tehnice, legume și alto 
culturi.

Din datele centralizate la ministe
rul de resort rezultă că, pînă la 30 
octombrie, arăturile de toamnă au 
(ost executate in proporție de 52 la 
;sutâ din.prevedeți, Cele, £nal - hune 
fetuitate aii. fost obținute în coope
rativele agricole din județele Gorj, 
Suceava, Vaslui, Cluj, Maramureș, 
Mehedinți, Argeș, Covasna etc. Con
dițiile de lucru din această toamnă 
sint foarte grele, intru cit. mai ales 
in sudul și estul tării, solul este lip
sit de umezeală. Terenul se ară greu, 
necesitind adesea eforturi mari. Dar 
întârzierea arăturilor se explică și

prin aceea că nu au fost luate mă
suri ca tractoarele eliberate de la se
mănatul griului să treacă imediat la 
executarea arăturilor. De aceea, efor
turile care se depun pentru a birui 
greutățile determinate de starea so
lului trebuie însoțite de măsuri orga
nizatorice, care să permită intensifi
carea lucrărilor mai ales in coopera
tivele agricole din județele Brăila, 
Buzău, Mureș, Sălaj, Olt și altele, 
unde executarea arăturilor a intlrziat. 
La ultima ședință a consiliului tehnic 
din minister s-a subliniat că, în con
dițiile acestui an, executarea arătu
rilor este absolut obligatorie. Din 
cauza ploilor abundente din toamna 
trecută și primăvara acestui an so
lul este foarte tasat De asemenea, 
în multe locuri sint evidente urmele 
tractoarelor imprimate în pămintul 
moale și care acum s-a întărit. în
lăturarea acestor neajunsuri nu este 
cu putință decit prin exe'-"

v îiirfidr la adtTrcfrnlă ---- —
fie stabilită de fiecare specialist In 
funcție de condițiile locale.

Ploile abundente din anul trecut 
și din primăvara acestui an au creat 
și alt neajuns pentru agricultură : 
mare parte dintre materiile fertlli- 
zante din sol. îndeosebi azotul, au 
fost duse în adincime și s-au pierdut 
in apele scurse in văi și rîuri. Se

Se

Toplița se construiește 
o fabrică de tricotaje 
creează peste 1 2C0 locuri de muncă • 80 

la sută din salariați vor fi femei
mai nouăcea

industrială a ora-
în

zonă ________
șului Toplița. din ju
dețul Harghita, con
structorii au Început să

l-pună temelia unui nou
- I obiectiv industrial : o

lariați, dintre care mai 
mult de 80 la sută vor 
fi femei. Proiectele 
prevăd ca unitatea să 
......................... la

modemâ fabrică de 
tricotaje. In care vor 
lucra peste 1 200 de sa

intre in funcțiune 
finele anului viitor.

De remarcat că pe 
noua platformă indus
trială a orașului To
plița au prins contur

in actualul cincinal 
incă două importante 
obiective industriale : 
fabrica de plăci aglo
merate din lemn și 
fabrica de mobilă, 
care conferă localității 
caracteristicile unui 
centru industrial 
plină dezvoltare.

O recentă realizare a constructorilor de mașini 
de la Întreprinderea „Autobuzul" din București

AUTOUTILITARA TV-12

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînfeii'(Continuare în pag. a IV-a)

Uzina de mașini grele din Capitalâ. In fotografie : trasatorii fruntași Simion Pipera și Vasile Dumitrescu

apreciază că din colul țării «-au 
pierdut Imense cantități de materii 
hrănitoare pe care oamenii muncii 
din agricultură vor trebui să le res
tituie pămintului — prima si cea'mâl 
importantă condiție pentru obținerea 
unor recolte mari in. anul viitor. De 
aceea, în această toamnă, precum și 
în tot cursul iernii va trebui să se 
desfășoare o vastă acțiune pentru 
transportul îngrășămintelor naturale 
cu ajutorul cărora să fie fertilizate su
prafețe cit mai mari. în multe coo
perative agricole, odată cu încheie
rea recoltatului, livrarea produselor 
contractate la bazele, de rcoepție fi 
transportul cocenilor. a;'fost, luată 
măsura ca remorcile aflate în do
tarea secțiilor de mecanizare să fie 
Lolosite la transportul îngrășămin
telor naturale. Suprafețe mai mari 
au fost fertilizate in - cooperativele 

îsuri nu este agricole din județele Sibiu, Suceava, 
:equțarea ară- . Teleorman șE Bptoșani. în alte Ju
s' efefe, cantitățile de îngrășăminte

......... * transportate la cîmp sînt mid, du 
mult sub posibilități. Intrueit forța 
de muncă șl mijloacele de transport 
încep să fie eliberate de la lucră
rile de recoltare, trebuie să se treacă 
imediat la transportul îngrășăminte
lor pentru a putea fi îngropate sub 
brazdă odată cu executarea arătu
rilor de toamnă. Pentru ca transpor
tul îngrășămintelor să înceapă acum, 
cit mai devreme, este bine ca tere
nul să fie repartizat pe formații de 
lucru și pe oameni. Cunoscând acest 
lucru, cooperatorii și mecanizatorii — 
interesați fiind in obținerea unor re
colte mari la hectar — se vor strădui 
ca pe terenurile respective să trans
porte cantități cit mai mari de în
grășăminte naturale șl chimice.

în anii din urmă, organizațiile de 
partid și de U.T.C. din comune și din 
unitățile agricole au inițiat acțiuni de 
masă pentru transportul îngrășămin
telor și executarea altor lucrări agri
cole. acțiuni care au avut rezultate 
foarte bune. Este necesar ca și în a- 
ceastă toamnă in toate comunele și 
satele să se desfășoare o amplă mo
bilizare a cooperatorilor, a tineretu
lui șl a altor locuitori Ia transportul 
Îngrășămintelor naturale. Prin fertili
zarea unor suprafețe cit mat mari de 
teren, recolta anului viitor va spori 
simțitor.

JUDEȚUL GALATI 
A TERMINAT
RECOLTAREA

Ultima creație a muncitorilor, 
inginerilor și lehnicienilor uzinei 
bucureștene „Autobuzul" este 
autoutilitara TV-12.

Realizată pe o linie tehnologi
că proiectată și executată in 
proporție de 90 la sută de spe
cialiștii uzinei, mașina, confec
ționată in totalitate din panouri 
ambutisate, are o sarcină utilă 
de 1 250 kg, o viteză de 100 km 
pe oră și se produce in 19 va
riante. Printre acestea figurea
ză furgoneta, camioneta, micro
buzul, autoatelierul, cisterna, 
etc. De menționat câ. datorită 
eforturilor făcute atit de colec
tivele de muncă ale uzinei pro

ducătoare, cit și de cele ale în
treprinderilor cu care aceasta 
are relații de cooperare in pro
ducția autoutilitarei, importul de 
subansamble aferente fabricării 
ei este de numai. 1,2 la sută din 
valoarea totală.

Pină acum au fost livrate be
neficiarilor interni primele 150 
de vehicule, finele anului in 
curs consemnînd ieșirea de pe 
benzile de montaj ale acestei 
cunoscute unități economice a 
1 850 de bucăți in 4 tipuri con
structive. în anul 1974. numărul 
acestora va ajunge la 9 500, aco- 
periiidu-se integral gama sorti
mentală planificată.

ÎN PAGINA A IV-A

în sprijinul 
celor ce studiază 
în invățămîntul 

de partid

PĂRINȚI Șl COPII

Nobila dăruire
Există o măsură a oricărui lucru bine făcut.
A cunoaște măsura lucrurilor este un semn de înțe

lepciune, iar a respecta această măsură este un act 
de chibzuință.

Omul despre care vreau să 
întotdeauna măsura. Este el 
oare 'mai puțin înțelept, mai 
puțin chibzuit ?

...Cu aproape 20 de ani 
In urmă. Constantin Ilinca. 
maistru la Combinatul pen
tru prelucrarea lemnului — .
Rm. Vilcea. a lost propus intr-o Importanți furțe- 

..Primesc, a spus, dar să nu fiu scos din 
'.Bine, a fost avertizat, dar va trebui să

I
I
I
IRm. Vil cea, , 

ție obștească, 
producție". ...

funcție ob- 
pentru care 
maistru. De

vorbesc insă a întrecut

N-a fost promovat in acea importantă 
ștească, ci in alta, tot atit de importantă, 
nu trebuia să părăsească munca lui de ____  .
cițiva ani. Constantin Ilinca, tot „risipind" energie și 
pasiune in producție si " ' ' '

PICĂTURA DE CERNEALĂ

nroaucne . „ome, u ,
alergi mal mul' *d rlripeHI mal multă energie, va /l 
meu Nu-ți este peste măsură 7"° Efort prelungit. Risipă de energie, de elan, de pa- 
tlune pentru muncă, pentru meserie. „Peste mă
sură ’ “ Nu. Ci după puterile acestui om entuziast, 
echilibrat, niciodată obosit. Totdeauna gata si mai în
treprindă ceva, să declanșeze noi energii, sa le aducă 
pe un făgaș comun de fructificare.

nu 
de 
ric, 
bilă

pe tărim obștesc, îndeplinește 
funcția de secretar al comi
tetului de partid al combi
natului. Acum, împreună cu 
întreg colectivul desfășoară 
o amplă $i energică acțiune 
împotriva risipei.

Da. există o risipă care 
__ stăvilită : risipa 
încredere intr-un 
nostru comunist.

trebuie niciodată 
pasiune, de 
in viitorul 

și neprecupețită risipă. Care dă 
la

elan, 
isto-
no- 

care 
risipă

_ de 
destin

Este o 
roade, 

adaugă la zestrea noastră de valori. O 
ridicată în acest timp la rangul de înaltă cinste. 
Pentru că...

Pentru că ,fimul este măsura tuturor lucrurilor !u
Ion POPA

Un tramvai numit bună
voință. Gravitează mono
ton pe circumferința ora
șului satelitul de tablă cu 
echipaj de trei cosmonaut! 
(doi sint încasatorii), nici
odată aglomerat, niciodată 
grăbit, niciodată in retra
gere la depou ; e ca o me
taforă a eternității trans
portului în comun și o anti
teză a regulilor acestuia. 
Reclamele mari, cu vopsea 
coșcovită, pentru magazi
nul universal îl fac ușor 
remarcat. De la distanță 
știi că sosește tramvaiul 26. 
Rotindu-se veșnic — prin 
orașul adormit — el culege 
și abandonează personajele 
lui întirziate, care de care 
mai interesante. Nu o dată 
am simțit nevoia, stu- 
dilndu-i. să scot bloc
notesul.

în noaptea de 12—13 au
gust, doi tineri, foarte ti
neri, îngrijiți. civilizați, 
tandri, s-au invirtit cîteva 
ture bune, plătlndu-și cu 
30 de bani dreptul citorva 
ore de odihnă, al unui a- 
coperiș pe roți. Aerul lor 
sugera un amestec inde
scriptibil de sensibilitate și 
oboseală, iar In lumina 
galbenă, aproape moartă, 
păreau dizolvați in propria 
lor stare. în tramvaiul în
găduitor de noapte, fără 
cap, fără dus, fără întors, 
pasagerii igi moțăiau som-

anchetă socială

nolența, nimeni nu era în 
stare să înfigă lama indis
creției în taina acelui 
cuplu. Dacă ar fi făcut-o, 
ar fl aflat un adevăr cel 
puțin consternant. Cei doi

care o creează’ am re
trăit-o de cîteva ori pe 
parcursul actualei docu
mentări. Am sunat, spre 
exemplu, la o ușă. A răs
puns mama — o altă

• Cîl adevăr și cît neadevăr este în scu
za „n-avem timp să stăm de vorbă cu 
copiii noștri".

• Opt tați puși în situația de a-și aminti 
cum și-au petrecut ultimele 30 de zile 
înainte ca fiii lor să devină infractori

adolescenți, elevi din anii 
mici ai vreunui liceu, erau, 
după propria lor expri
mare ' ulterioară, proaspăt 
„căsătoriți". Cel mai 
proaspăt cuplu conjugal 
din Capitală, Unirea se 
consumase de cu seară, iar 
rotirea de o noapte in 
tramvaiul 26 reprezenta 
voiajul lor de nuntă.

Imaginea este absolut 
autentică ; surprinderea pe

mamă — și am chestio
na t-o .*

— Știți că fiica dv. a 
fost bătută aseară ?

— De cine ? — a întrebat 
dînsa cu groază, ca orice 
mamă.

— De propriul ei proxa» 
net.

Sau :
— Bună ziua I
— Bună ziua I
— Hombre este acasă î

— Cineee ? ? I I
— Hombre.
— Ați greșit apartamen

tul.
— Nu cred. Pe plăcuța 

ușii scrie deslușit : fami
lia V.

— Și cine e Hombre ?
— Fiul dumneavoastră.
Aceste secvențe au o le

gătură intre ele. Pentru 
înțelegerea ei ne întoarcem 
să deșirăm povestea pube
rilor din tramvai. Vom fo
losi diminutive apropiate 
ele numele lor reale : Ica 
și Tinel.

Acum doi ani, pe vremea 
asta, Ica mai țopăla pe șo
tronul străduței liniștite 
din Dealul Splrii. Au mâi 
trecut patru anotimpul! 
și. aată-toamnă, mama a 
dat drumul cu aproape o 
palmă la tivul rochiței de 
uniformă. Ica învăța la un 
liceu bucureștean foarte 
solicitat și cu o disciplină 
riguroasă, inclusiv asupra 
ținutei. Iarna nu s-a in- 
timplat nimic deosebit, de
cît că fetița a făcut pro
grese spectaculoase la ger
mană și franceză, asimi- 
lindu-le, se poate spune, 
complet și a început să în
vețe engleza. Apoi a venit

Sergîn ANDON 
(Continuare în pag. a Il-a)

PORUMBULUI
Oamenii muncii din unitățile agri

cole ale județului Galați au termi
nat recoltarea porumbului pe întrea
ga suprafață de 79 721 hectare cul
tivate in acest an.

în aceste zile — se spune într-o 
telegramă adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
biroul comitetului județean de 
partid — in atenția organizațiilor de 
partid, a conducerilor unităților 
agricole este utilizarea la întreaga 
capacitate a mijloacelor de transport 
pentru livrarea grabnică a porumbu
lui la fondul centralizat al statului, 
antrenarea tuturor forțelor la execu
tarea arăturilor de toamnă pe întrea
ga suprafață ce va fl însămințată in 
primăvara anului viitor.

BROȘTENI

0 NOUĂ AȘEZARE 

MINIERĂ
Vechea așezare Broșteni, de 

pe valea Bistriței, cunoaște in 
ultimii ani mari transformări e- 
conomiee și civide. Ca urmare 
a punerii in valoare a rezerve
lor de zăcăminte existente în 
această parte a Moldovei, aici 
s-a conturat de pe acum un tî- 
năr centru minier. Au fost con
struite și date in folosință 600 
de apartamente în blocuri, la 
parterul cărora au fost deschise 
numeroase unități comerciale și 
de servire, precum și alte o- 
biective de interes social. In 
anii următori, orășelul minerilor 
de la Broșteni se va întregi cu 
noi blocuri de locuințe, școli etc.

""" " ————-
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FAPTUL 
DIVERS'
Cartodro- 
mul pionie
rilor

Un teren viran din apropie
rea pârii din Baia Marc, pe 
care pină nu de mult băltea 
apa ti creșteau bălăriile. a 
constituit o „pirtd de încerca
re" a forțelor copiilor băimă- 
rent. Pentru că aceștia au ho- 
tărit, cu sprijinul edililor lo
cali. să-l transforme intr-un 
cartodrom. Si iată că. zilele 
trecute, visul a devenit reali
tate. Peste 10 000 dc locuitori 
ai municipiului au asistat la 
inaugurarea unui modem car
todrom cu patru piste, in ca
drul unui reușit concurs de 
carturi, la care și-ou adus con
tribuția pionieri din 10 judefe. 
Felicitindu-i pe micii cartisti 
din Baia Mare pentru perfor- I 
ni an fa lor, nu ne râmlnc decit I 
sd le urăm ți pe viitor „dema- I 
raje" similare. i

Cașcavalul 
călător

în ziua de 21 octombrie 1973 I 
au sosit in statia C.F.R. Curlici, 1 
județul Arad, cinci vagoane În
cărcate cu o Însemnată canti
tate de cașcaval. Atașate la tre
nul 20801, vagoanele respective 
veneau din statia Constanta. La 
o cercetare mai atentă însă s-a 
constatat că ele trebuiau să fie 
îndrumate, conform documente
lor. nu spre Curtici. ci spre 
Giurgiu. Cum s-a intîmDlat că. 
în loc să parcurgă practic circa 
300 de km, cașcavalul a ajuns 
să traverseze tara și de la 
Curtici să o ia din nou înapoi, 
nu mai știm. Tocmai de aceea 
așteptăm răspuns din partea 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

O viață 
salvată

OBȘTEA DECIDE CE ESTE
1N INTERESUL OBȘTII

Ieri, Comitelui pentru problemele consiliilor populare a organi
zat o consfătuire de lucru cu factori de răspundere din județe, in 
care ș-au făcut cunoscute îmbunătățirile aduse Legii 20/1971, privind 
organizarea contribuției bănești și In muncă pentru efectuarea unor 
lucrări dc interes obștesc, prin Decretul Consiliului dc Stat nr. 590 
din 27 octombrie a.c. Cu același prilej, s-a analizat stadiul aplicării 
prevederilor acestei legi $1 in special realizarea obiectivelor cu ca
racter obștesc ce urmează a fl executate pinâ la sfirșitul acestui an 
prin contribuția bănească *1  in muncă a populației.

tență socială, case de nașteri, băl 
populare, străzi, drumuri, poduri, 
acoperiri cu îmbrăcăminți asfaltlce 
ușoare, alimentări cu apă, canalizări, 
spatii verzi, baze sportive, turistice 
și ae agrement etc.

O altă îmbunătățire se referă la 
faptul că in municipii, alte orașe 
mari și sectoarele Capitalei „contri
buția in bani po familii sc hotărăște 
pe obiective concrete, stabilite potri
vit cu cerințele locuitorilor din car
tierele sau circumscripțiile electo
ralo care vor beneficia de obiecti
vele respective’*.

Decretul conține In general o aerle

PE MARGINEA UNUI RECENT 

DECRET AL CONSILIULUI DE STAT 
PRIVIND ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGII 20
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O NOUĂ FAPTE

Tractoristul Gheorghe Mi- 
hiilă, de la S.M.A. Stefan cel 
Mare (Neamț), a fost internat 
de urqență In spital. Salvarea 
lui depindea de o transfuzie 
masivă de singe. Si la fel ca in 
atitea alte împrejurări, si de 
data aceasta, spiritul de solida
ritate umană a intrat în acțiune. 
Astfel. 22 de consăteni ai lui 
Gheorghe Mihăilă, originar din 
Biraăoani, in frunte cu ingi
nerul loan Constantinescu. de 
la S.M.A. Stefan cel Mare, au 
sărit în ajutorul său. devenind 
donatori de singe. Datorită lor, 
viața tractoristului Gheornhe 
Mihăilă se află In afara oricărui 
pericol.

Cu cărțile 
pe față

Jocul era In toi. Partenerii 
„studiau" de zor cele 52 de cărți, 
în prezenta gazdei — Paul 
George Popa, din București, 
strada Cosmonautilor nr. 40. 
Norocul părea să surldă lui 
Dumitru Huhulea care „agoni
sise" deja 460 de lei. cind In to
iul jocului și-au făcut apariția 
organele de miliție (care, in pa
ranteză fie spus, „filaseră" mai 
de mult activitatea de organi; 
zator de jocuri de noroc a lui 
P.G.P.). Flagrantul delict fiind 
realizat, disputa a continuat... 
cu cărțile pe fată. Suma a fost 
confiscată, iar gazda a fost a- 
mendată cu 5 000 lei. Bineînțe
les. nici jucătorii n-au rămas 
fără partea lor de „cîstig". Si 
totul — nu la noroc, ci după li
tera legii 1

După
34 de ani

împlinise 34 de ani si Aurel 
Florian, din satul Negreni. co
muna Ileanda. județul Sălaj, 
nu-si cunoscuse incă mama. în 
mod firesc, s-a adresat organe
lor de miliție pentru a-l ajuta 
s-o găsească pe cea care i-a 
dat viată. CI crescuse pină la 
virsta de 4 ani la casa copilu
lui din Cluj. Apoi a fost infiat 
de o familie de omenie. Lucră
torii miliției municipiului Cluj 
au început investigațiile nece
sare. Si eforturile lor au fost 
încununate de succes. Mama lui 
A.F. era Susana Minecan. din 
municipiul D^j. lntilnirea din
tre mamă și fiu a fost, intr-ade
văr, emoționantă.

Păsări rare 
în Cîmpia 
Română

Cercetările ornitologice efec
tuate în acest an pe unele 
lacuri (Balta Albă. Tătaru. lan- 
ca) din Cimpia Română au 
relevat prezența unor noi spefii 
ornitologice a căror arie de răs
pândire era pină acum limitată, 
in general, la zona lagunelor 
marine. Printre acestea, in pri
mul rind călifarul alb (Taâorna 
tadorna). specie ocrotită de 
lege si cloc-intors (Recurviros- 
tra avosetta). De remarcat că 
păsările in cauză, semnalate in 
grupuri destul de mari, au 
scos ți pul în aceste locuri. Să 
devină ele statornice prezențe 
in Cimpia Români ? Rimine ca 
viitoarele observații si confir
me acest lucru.

Rubrică redoctotâ de
Dumitra TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinfeii*

Nu ne propunem. în rlndurile de 
față, să facem o prezentare cuprin
zătoare a rezultatelor obținute prin 
contribuția cetățenilor, in cei a- 
proape doi ani care au trecut de 
la aplicarea legii. E suficient să 
subliniem, dc pildă, că In anul tre
cut s-au construit prin contribuția 
bănească și in muncă peste 1500 
săli de clasă pentru fav&ț&minlul dc 
cultură generală. 65 grădinițe, 71 
dispensare, 9 case de nașteri, pre
cum șl alic numeroase obiective e- 
dilitar-gospodărcști de interes pu
blic, sau că in anul acesta — după 
date preliminare — bilanțul dotări
lor dc care va 
beneficia popu
lația, prin aplica
rea acestei legi, 
va fi și mal bo
gat.

După cum s-a 
mai anunțat, în 
cadrul ultimei șe
dințe a Consiliu
lui de Stat — la 
indicația secreta
rului general al 
partidului — pen
tru a spori și mai mult rolul și inte
resul cetățenilor in luarea deciziilor 
privind obiectivele de interes obștesc, 
Legii nr. 20 1 s-au adus o serie de 
îmbunătățiri. Spre a informa la timp 
cetățenii asupra conținutului aces
tora, asupra importanței lor, ne-am 
adresat tovarășului director CON
STANTIN BADESCU. membru al 
Biroului executiv al Comitetului 
pefitru problemele consiliilor popu
lare, care a sintetizat, pe scurt, prin
cipalele modificări.

„încă la consfătuirea de lucru care 
a avut loc la C.C. al P.C.R. în zilele 
de 7—8 septembrie 1972, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat cu 
claritate că stabilirea contribuției 
bănești trebuie să se hotărască de 
adunările generale ale cetățenilor pe 
sate, cartiere, circumscripții electo
rale care să decidă și ce obiective sint 
necesare a fl realizate In perime
trele respective. în decret Iși găsesc 
reflectarea pe larg aceste indicații 
prețioase.

O Îmbunătățire adusă de decret se 
referă 13 precizarea mai clară a lu
crărilor dc interes obștesc ce pot fi 
executate prin^contribuția bănească 
a populației. Este vorba. în princi
pal, de : construcții, amenajări sau 
reparații, după caz, de școli, Inter
nate școlare, cămine de copii, ate- 
liere-școală, cămine culturale, case 
de cultură, cluburi, creșe, grădinițe 
de copil, dispensare, unități de asis-

de prevederi care în esență urmă
resc să întărească și să sublinieze 
caracterul democratic de aplicare a 
legii, dindu-se posibilitate cetățeni
lor înșiși să hotărască asupra nece
sității și oportunității lucrărilor cu 
caracter obștesc. Astfel, „propunerile 
de obiective se fac dc către COMI
TETE CETĂȚENEȘTI DE INIȚIA
TIVA, po baza cerințelor exprimate 
de cetățeni, in întilnirile cu depu
tății, în adunările de locatari sau in 
orice alte adunări cetățenești". în 
fundamentarea tuturor obiectivelor, 
comitetele, cetățenești de inițiativă 
sint datoare să țină seama de pro
punerile cetățenilor și, după ce se 
consultă cu comitetele executive ale 
consiliilor populare, convoacă adu
narea reprezentanților familiilor din 
cartierele sau circumscripțiile elec
torale interesate pentru a hotărî, in 
acest cadru, ce obiective pot fi exe
cutate.

Decretul precizează foarte clar In 
acest sens că : adunările reprezen
tanților familiilor analizează propu
nerile făcute de comitetele cetățe
nești de Inițiativă și tot ele hotă
răsc asupra lucrărilor, a valorii a- 
cestora, a sumelor ce revin pe 
familie, a termenelor de încasare, 
precum și a termenului de executare 
a lucrărilor.

In orașele mici și in comune efec
tuarea de anumite lucrări prin con
tribuția bănească și in muncă ur

mează a se stabili In adunări ale re
prezentanților familiilor șl aprobate 
apoi de către adunarea delegațllor, 
care poate să aducă, dacă este cazul, 
numai anumite coracturi.

în acest fel. cadrul de aplicare a 
legii devine efectiv mai democratic, 
mai viabil, Intrucit lucrările ce se 
vor efectua In aceste localități, va
loarea lor, sumele ce revin pe flecare 
familie, termenele de încasare și de 
executare se hotărăsc direct de cei 
Interesați, de beneficiar. în acest 
scop, decretul stabilește atribuții 
deosebit dc mari comitetelor de ce
tățeni, care au ca sarcină nu numai 
propunerea dc obiective, ci să și 
desfășoare, sub îndrumarea comitete
lor executive ale consiliilor populare, 
întreaga activitate dc înștiințare a 
populației, dc încasare a sumelor, dc 
urmărire a executării și recepționă- 
rii lucrărilor.

Prin decretul mal sus amintit au 
fost aduse și alte imbunătățiri. în 
municipii și orașele mari, de pildă, 

s-a renunțat la 
obligația ca cetă
țenii să presteze 
și contribuție in 
muncă (pentru 
realizarea unor o- 
biective de interes 
obștesc se pot 
realiza, In acesta 
locuri, acțiuni do 
muncă patriotică, 
cu participarea 
voluntară a locui
torilor). De ase

menea, sint prevăzute condițiile în 
care se acordă sprijin bănesc de că
tre stat pentru unele obiective de 
strictă necesitate, modul de asigura
re a proiectelor pe baza cărora ur
mează a se realiza obiectivele res
pective ș.a.“.

Intrucit în cursul acestui trimestru 
se va organiza acțiunea de stabilire 
a contribuției bănești și In muncă 
pentru anul 1974. la consfătuirea de 
lucru de la C.P.C.P. s-a recomandat 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare să acorde o deosebită aten
ție aplicării cu strictețe a prevederi
lor legii, astfel incit să se evite cu 
dcsăvîrșire fenomenele de birocra
tism și formalism. Pe baza indicații
lor conducerii superioare de partid 
s-a stabilit ca acțiunea de organi
zare a contribuției bănești și în mun
că pe anul 1974 să se desfășoare sub 
îndrumarea directă a comitetelor 
executive ale consiliilor populare, 
care poartă Întreaga răspundere pen
tru felul cum se aplică legea. Mem
brii comitetelor executive. precum 
și aparatul consiliilor populare vor 
ajuta efectiv la stabilirea contribu
ției bănești șl in muncă prin partici
parea la desfășurarea adunărilor, la 
organizarea lor și, in mod deosebit, 
vor veghea la respectarea prevederi
lor legii — în general și in special a 
îmbunătățirilor aduse de recentul 
decret al Consiliului de Stat.

TRAGERE
LA LOTERIA
ÎN OBIECTE

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează, la 11 
noiembrie 1973, o nouă tragere 
la Loteria in obiecte, la care se 
vor atribui numeroase șl impor
tante premii iu autoturisme 
„Trabant 601*'  și In obiecte in 
valoare de lei 25 000, 10 000,
5 000, 2 000, 1 000 eic.

Noua tragere la Loteria in 
obiecte din 11 noiembrie oferă 
șanse sporite de clștig. numărul 
extragerilor fiind dc 21 fată de 
numai 21 pină acum. Cele 24 
de extrageri se vor efectua ast
fel : 3 extrageri de numere for
mate din cite 6 cifre ; 0 extra
geri de terminații a 5 cifre ; 10 
extrageri de terminații a 4 ci
fre ; 4 extrageri de terminații a 
3 cifre șl 1 extragere de ter
minație formală din 2 cifre. Bi
letele valabile pentru tragerea 
Loteriei in obiecte din 11 no
iembrie 1973 sînt numerotate 
de la 000 001 la 499 999. Costul 
unui bilet este de 5 lei. Biletele 
se pot procura prin Agențiile 
I.oto-Pronosport, unități comer
ciale, cooperative de consum etc.

Partlcipanții care posedă bi
lete cîștlgătoare trebuie să le 
depună la orice agenție Loto- 
Pronosport, primind in schimb 
o adeverință tipizată. Biletele 
ciștig&toare la tragerea din 11 
noiembrie a.c. vor fi depuse 
pinâ la data dc 27 noiembrie 
1973, ora 13,00. Cîștigătoril care 
domiciliază în localități în care 
nu funcționează nici o agenție 
Loto-Pronosport vor trimite bi
letele pină la aceeași dată (data 
poștei) în plic cu valoare de
clarată, la Centrala A. S. Loto- 
Pronosport din București (Ca
lea Victoriei nr. 9, căsuța poș
tală 102). După verificarea și 
omologarea biletelor clștigâ- 
toare, A. S. Loto-Pronosport va 
trimite prin poștă, pe adresa 
indicată de câștigători pe ver- 
so-ul biletului, o comunicare în 
2 exemplare. După primirea 
acestei comunicări, clștigăiorii 
se vor prezenta la orice maga
zin din rețeaua comerțului do 
stat sau a cooperației de con
sum unde, în limita sumei ob
ligate, vor ridica obiectele pre
ferate.

• OPINII 
© PROPUNERI
• Satisfacția muncii. Muncitorul Sav. Mladen lucrwzJ u 

docher in portul dunărean Moldova Veche de 25 de ani neîntrerupt. 
De tot atilia ani el este șef de echipă, pa care o conduce cu pri
cepere și dragoste. Pentru calitățile sale deosebite, pentru succesele 
obținute an de an in muncă. Împreună cu echipa sa. a fost recompen
sat cu mai multe diplome dc onoare, insigne de fruntaș, medalii, iar 
anul acesta cu Ordinul Muncii. O viată plină de satisfacția muncii, o 
viață de muncitor comunist 1 (D. Ivanovlcl, Moldova Veche, județul 
Caraș-Severln).

• Din inițiativa organizației U.T.C.,13 fotew-indorea 
de utilaje din Alba Iulia s-a constituit o echipă din cel mal tineri 
lăcătuși, electricieni și strungari care au hotărlt să lucreze, sub condu
cerea unui maistru. în schimburi prelungite, la montarea utilajelor 
cu care este dotată uzina. In numai două luni, inimoșii tineri au exe
cutat lucrări de montare a căror manoperă se ridică la peste 23 000 
lei. grăbind astfel ritmul de intrare în funcțiune a noilor capacități 
de producție. (C. loan, muncitor).

© Recoltă bogată în hambare no) 1 Pentru dePMltarea 
in bune condiții a recoltei de porumb din această toamnă, cooperato
rii de la C.A.P. Coteana, județul Olt, au construit încă două pătule de 
mare capacitate din ștachețl pe picioare de beton, acoperite cu plăci 
de azbociment. în acest fel nu se va mal risipi nici un bob din „au
rul toamnei". (Vaslle Tonu, comuna Coteana, județul Olt).

® Siigerâm or8ane^or agricole județene să analizeze posibi
litatea executării unor amenajări piscicole pe terenurile C.A.P. din 
satul Pădureni — Ilfov, din zona riului Ilcovăț. Pe lingă faptul că lu
crările nu necesită cheltuieli costisitoare, datorită condițiilor naturale, 
circa 10 ha teren ar fi redate agriculturii. (Constantin Ioncea. munci
tor).

® Atenție I Trec ma?inlle Întreprinderii județene de construc- 
ții-montal. Căile de acces spre blocurile de locuințe nr. 52—58. micro- 
raionul III, Lunca Birzavei, din Reșița, sint desfundate și blocate cu 
pâmlnt și alte materiale de construcții. Din această cauză, locatarii 
(printre el mulțl copil care merg la școală sau la grădiniță) sint ne
voit! să folosească partea carosabilă. Inotind prin praf sau noroi, pe 
timp de ploaie. Ca să nu mal vorbim de pericolul de accidentare ce-1 
prezintă pentru pietoni mașinile întreprinderii de construcții care 
circulă cu viteze mult prea mari. (Comitetul asociației de locatari nr. 
209, microraionul III, Reșița).

• Cît O fabrică ! Cele 18 sectiI de ProductIe înființate pe 
lingă unele consilii populare comunale $1 cooperative agricole de pro
ducție au realizat, de la începutul sezonului de fabricație șl pină In 
prezent, peste 40 milioane de cărămizi presate, față de numai 18,3 mi
lioane cît prevedea planul. Pe primele locuri ale întrecerii s-au situat 
secțiile de producție din comunele Izbiceni. Măruntei $1 Bărăști. 
Pentru anul 1974, prin măsurile care se vor lua (macerarea întregii 
cantități de pămînt încă din timpul iernii, construirea a încă 11 șo- 
proane pentru uscire etc.), producția se estimează la peste 60 milioane 
de cărămizi. (N. Bîțu, inspector la Consiliul popular județean Olt).

© Pentru buna servire a cetățenilor cu combusti
bil, conducerea depozitului din Tg. Jiu a luat următoarele măsuri : 
a fost înființat un ghișeu special, unde solicitantll sînt programați In 
funcție de timpul lor liber ; în vederea evitării aglomerației, bonurile 
pentru plata combustibilului se Întocmesc, odată cu programarea ; au 
fost puse în funcțiune mai multe circulare pentru tăiat lemne : cintă- 
rirea, Încărcarea șl transportul combustibilului sînt asigurate de către 
depozit. (Victor Morîndău, Tg. Jiu).

V______________________ ___________________________S

Cumpărăm produse 
de serie, dar nu 

și... modele de serie
0 INTERESANTA DISCUȚIE DESPRE LOCUL CREATO

RULUI ÎN PRODUCȚIA BUNURILOR DE CONSUM

Șinele de tramvai 
sînt. de cind le știm, 
neschimbate. Forma 
stilpilor de electrici
tate nu ne interesea
ză, uniformitatea lor 
nu ne supără. Dar 
dacă observi că haina 
pe care-o porți se 
multiplică In sute și 
mii de exemplare, iar 
la garderoba teatrului 
nu Izbutești să-ți iden
tifici pălăria și um
brela. uniformitatea, 
șablonul — devin su
părătoare. depriman
te chiar. Este reflexul 
firesc al dorinței fie
căruia dintre noi de a 
ne Înconjura cu obiec
te utile. frumoase, 
dar și originale. Pe 
cit este posibil, bine
înțeles. intr-o produc
ție industrială, de se
rie, care nu produce 
unicate.

Pentru Industria u- 
șoară, a ține seamă de 
gustul consumatoru
lui este cea dinții 
obligație. Orice între
prindere- din această 
ramură industrială 
este interesată să pro
ducă mărfuri care să 
placă, deci care să se 
vindă. în ultimii ani 
s-au făcut incontes
tabile progrese in a- 
ceastă privință : cate
gorii întregi de produ
se — de la cele desti
nate căminului pină 
la Îmbrăcăminte — 
oferă o gamă cores
punzătoare de modele. 
Dar nu e mai puțin 
adevărat că la capito
lul „varietate și ori
ginalitate" producția 
industriei ușoare este 
încă deficitară, in du
da numeroaselor și 
repetatelor promi
siuni făcute la toate 
nivelurile.

Iată de ce o consfă
tuire cu creatorii de 
modele din toate do
meniile industriei u- 
șoare — urmare a In
dicațiilor de mare 
importanță date de 
conducerea partidu
lui pentru dezvoltarea 
și modernizarea a- 
cestei ramuri indus
triale — ni s-a părut 
binevenită pentru con
secințele ce le-ar pu
tea avea asupra apro

vizionării pieței. Mai 
ales că la dezbateri 
au participat și repre
zentanți ai comerțului, 
ai institutelor de arte 
plastice, ai institutelor 
de cercetări, ai altor 
ministere. Firește, la 
consfătuire au fost 
prezenți și factori de 
conducere din centra
lele industriale și din 
Ministerul Industriei 
Ușoare, de care depin
de, in ultimă instan
ță. materializarea con
cluziilor la care s-a 
ajuns. Scopul acestei 
interesante intîlniri a 
fost confruntarea sta
diului aciuai al diver
sificării producției bu
nurilor de consum, cu 
posibilitățile existen
te ale centralelor 
industriale și stabi
lirea măsurilor ce 
trebuie luate pentru 
ca cerințele publi
cului să fie satisfăcu
te intr-un grad cît 
mai inait șl intr-un 
termen cit mai scurt. 
Cu acest prilej au 
fost scoase la iveală 
cauzele ce stau la 
baza faptului că noul, 
creația originală re
prezintă un procent 
prea modest in volu
mul producției între
prinderilor (circa 30 
la sută), de unde im
presia de vechi pe 
care o lasă unele ma
gazine. între aceste 
cauze. prima este 
subestimarea compar
timentelor de creație 
de către conducerile 
unor întreprinderi, 
prea convinse că a 
copia și a reproduce 
(uneori fără discemă- 
mint) este tot una cu 
a crea modele real
mente noi. în unele 
Întreprinderi, creato
rii au fost transfor
mați Intr-un fel de 
executând al Indica
țiilor directorului (care 
poate fi un bun ingi
ner sau excelent orga
nizator. dar nu întot
deauna și omul cu 
gustul cel mai rafi
nat). S-au semnalat 
si cazuri cind dispre
țul nentru sectorul de 
creație era atlt de de- 
săvirșit. incit respec
tivul sector a fost

desființat. Creatori ta- 
lentați ar fi putut să 
contribuie la o diver
sificare mai substan
țială in sectoare in 
care, de ani de zile, 
se produc cam ace
leași modele (țesături, 
stofe. încălțăminte, 
jucării, pălării. arti
cole casnice), doar cu 
mici și abia percepti
bile modificări. Dar 
curajbl celor tineri 
era privit cu pruden
tă, iar experiența ce
lor mal virstnicl tra
tată ca rutină. Deci, 
tot reproducerea era 
mai „sănătoasă" și mai 
comodă, totodată.

Aceasta fiind situa
ția. consfătuirea amin
tită a ajuns la con
cluzia că trebuie să se 
producă o schimbare 
totală de optică, atît 
în intreprinderi, cît și 
în centrale, creația și 
creatorii căpătind im
portanța pe care o me
rită, Industria de bu
nuri de consum fiind 
de neconceput fără o 
permanentă împros
pătare a ofertei, cu 
modele noi, care să 
satisfacă cerințele u- 
nui public pretențios. 
Atit In programul a- 
doptat de consfătuire, 
cit și in cuvințul de 
închidere rostit de 
ministrul industriei 
ușoare, s-a pus accen
tul pe necesitatea unei 
mai bune coordonări 
a eforturilor ce ur
mează să se facă, in 
sensul stimulării și 
valorificării creației de 
către diferite orga
nisme. pe obligațiile 
ce decurg pentru con
ducerile unităților 
productive, ale centra
lelor industriale, dar 
și pentru creatorii în
șiși. Fantezia crea
torilor nu trebuie să 
fie îngrădită, dar nici 
să plutească deasupra 
oricăror condiții ma
teriale, pentru ci. în 
finul, creația este che
mată să asigure suc
cesul dc public al 
produselor Industriei 
ușoare, cu alte cuvinte 
să asigure eficiența 
producției întreprinde
rilor ei.
Rodica ȘERBAN

Constantin PRIESCU

Imagine din noul cartier Darmânești, din Piatra Neamț

(Urmare din pag. I)

primăvara, luna lui april 
și...

„II cunosc pe Tinel din 
luna aprilie 1973. Ne iubim 
sincer și am vrea să ne că
sătorim**.

Pentru Început, iubirea a 
Însemnat făcutul lecțiilor 
Împreună. Emanciparea, a- 
mețitoare, a venit odată 
cu o excursie pe munte. 
„Am fost singuri pe mun
te" — Iși amintesc, ea incă 
înfiorată de emoție, el, încă 
vibrînd de mindrie. Pro
gram absolut decent, asu
pra căruia nu avem rezer
ve, pentru că, după cum 
se va vedea, el nu purta 
nimic dăunător in sine si 
pentru că nu propovăduim 
morala de mlnăstlre. Alte 
umbre pe obrazul lor ado
lescentin ne fac să reflec
tăm. Cele care au imbol- 
năvit-o pe Ica.

„Sînt bolnavă, Am făcut 
o hemoleucogramă pe fu
riș. la o policlinică specia
lă. Am distrus buletinul 
de analiză, dar am văzut 
eu, cu ochii mei, că sufăr 
de o boală aproape Incu
rabilă. Am... leucemid".

Leucemia Icăi nu vine 
de la globulele albe, ci de 
la stupoarea și intransi
genta mamei cînd i s-a 
vorbit despre marea dra
goste și despre proiectul 
de căsătorie. După ce abia 
dăduse drumul la tiv, 
mama punea la Îndoială 
autenticitatea sentimente
lor. „Nu era în stare" să 
realizeze că Tinel e cel 
mal deosebit băiat din 
lume, iar iubirea lor e6te 
cea mai mare dragoste cu
noscută de la Love Story 
încoace. Prin mimetism, 
din nevoia de a justifica 
marele pas riscant, a apă
rut leucemia. Evenimentele 
s-au precipitat. fetita de 
astă primăvară a început 
să țipe la mama, a primit 
palme, a țipat Iar, tot mai 
Indlrjită. mama l-a tăiat 
rochiile, alte țipete, alte 
palme, alte tăieturi șl pun
țile comunicării au fost 
rupte. A urmat vizita la 
Tinel, telefonul de la opt 
seara (— Marnă, mai intir- 
zii puțin), telefonul de la 
ora unsprezece (— Mamă, 
nu mă mal aștepta că nu 
mal vin deloc), apoi cău
tarea unui adăpost, adică 
episodul din tramvaiul 28. 
Simultan, in familia lui

Tinel 6e consuma aceeași 
dramă, ușor Îndulcită de 
orgoliul că băiatul tatii e 
de-acum adevărat bărbat.

Să oprim puțin derularea 
evenimentelor și să obser
văm cum de-a fost posi
bilă o ruptură atlt de dură 
și de neașteptată in armo
nia relațiilor dintre părinți 
și copii. Virsta e critică 
desigur, dar virsta critică 
poate fi depășită fără cri
ză, e o furtună prin care 
trec toti adolescenții, fără 
să lasă din vlrtej neapărat 
traumatizați. Am asemăna 
momentul primului fior de 
maturizare cu desprinderea 
vapoarelor de țărm. Toate 
pleacă în larg, toate satis
fac chemarea orizontului,

de vorbă, de la om la om, 
de la om la omuleț cu cel 
de a cărui desăvirșire pe 
plan uman răspund ? Am 
purtat discuții cu tatii a 
opt minori, familii serioa
se, organizate, care au 
bune condiții de creștere 
și educare și totuși au pro
dus infractori juvenili. 
Șapte din cei opt au 
strecurat motivul lipsei de 
timp, patru au conside
rat-o principala cauză a 
nesupravegherii copilului, 
doi — drept o cauză im
portantă și ultimul — ca o 
împrejurare. Din cei opt, 
cinci nu purtaseră nici o 
convorbire mai apropiată 
cu fiul lor In cele 30 de 
zile anterioare comiterii

continuare cu perechea din 
tramvai.

Slelți de oboseală, hăme
siți de foame, romanticii 
au căpătat dimineața o 
cută de îngrijorare. Pasul 
înaripat căuta totuși un 
punct de sprijin. „Unde 
mergem, unde o să mer
gem totuși ?“ Povestește 
Ica :

„Luni am căutat un loc 
unde să dormim șl să Tiu 
ne găsească nimeni. Tinel 
a cerut ajutorul ba unui 
prieten, ba altuia. Toți 
erau binevoitori, dar nlcl- 
unul n-avea cum 6ă ne re
zolve. în sfîrșit, un coleg 
de-al Iul ne-a spus că ar 
cunoaște el un loc pe șo
seaua Panduri unde locu-

PĂRINȚI Șl COPII
dar unele ridică ancora 
eroic șl calm, pe cind al
tele și-o smulg rănindu-se 
pe ele, rănind țărmul, ră
nind cele de ce se izbesc, 
șl se îndepărtează, avaria
te, În derivă.

— Cum vă explicați pur
tarea copilului dumnea
voastră ?

— Nu mi-a spus nimic. 
Se ascundea de mine.

Există o obișnuință a 
discuției de fiecare zi intre 
copil și părinte, un reflex 
care se stabilizează, care 
devine necesitate și pentru 
unul șl pentru celălalt. 
Sint micile fleacuri pe 
care șl le spun, care plă
mădesc sinceritatea, încre
derea, necesitatea marii 
prietenii dintre el. Aceas
tă prietenie e apoi un re
ceptacul în care tlnărul iși 
alină asperitățile formării. 
Î$1 retușează din timp ero
rile. pină ce se depărtează 
suficient de sigur, de for
mat, de lucid ca să navi
gheze singur. Legătura e 
sentimentală in formă, dar 
corespunde in conținut În
seși obligației sociale de a 
crește, a educa, a răs
punde de formarea urma
șilor.

Ce punct din programul 
zilnic al părinților li poate 
scuti de obligația de a sta

infracțiunii, trei n-au pu
tut să declare numele sau 
porecla nici unui prieten, 
patru nu cunoșteau ocupa
țiile amicilor băiatului și 
tot patru nu cunoșteau 
lecturile odraslei lor. în 
schimb, nici unul din cel 
cinci părinți nu au putut 
contesta că. in aceleași 30 
de zile, au participat cel 
puțin de trei ori la 
meciuri, spectacole sau au 
avut invitați, iar trei din
tre el au intirziat cel pu
țin o dată cu colegii la res
taurant.

Unii 1 interlocutori au 
dat vina pe școală. în 
loc să observe că obliga
țiile dlferiților factori de 
educație trebuie să . con
veargă spre același scop, el 
le tratează ca pe Îndato
riri alternative, ce pot fi 
preluate de stat sau de or
ganizațiile obștești. Este la 
fel cum grădinarul ar aș
tepta totul de la ploaie și 
de la soare, fără să se mai 
aplece șl el asupra plantei 
ca s-o plivească. Miza for
mării unui caracter, a 
unui cetățean este prea 
serioasă ca să admitem 
pasarea el de ia familie la 
școală și Invers. Pentru 
cine nu e convins, să ve
dem ce s-a Intimplat In

iese mal mulți băieți șl 
fete fără nici o grijă, la 
un tinăr care a venit din 
militărie și are casa lui 
proprie. Ne-a condus pină 
acolo, a vorbit colegul a- 
cela și am fost acceptați. 
La început ne-am Ducurat 
că am găsit un loc liniștit. 
C'urind însă ne-am dat 
seama de unde proveneau 
alimentele și banii In casă. 
Două femei, de virsta 
noastră, plecau dimineața 
și mergeau, cum ziceau 
ele. „cu italieni și cu bă- 
trini". Pină atunci nu-mi 
închipuiam că pot exista 
asemenea relații Intre băr
bați și femei. în zilele ur
mătoare am aflat sau chiar 
văzut și alte scene pe care 
nu mi le-aș fi putut ima
gina. Viața mea a fost îm
părțită imediat intre cu
rățenie, vase de spălat șl 
mincare. Trebuia să-mi 
plătesc șederea în locuința 
aceea comună. Celelalte 
două fete plecau, cu tre
burile lor, ca să aducă 
bani, iar băieții stăteau in 
curte și jucau rummy sau 
makao, seara ședeau la 
taclale, iar noaptea erau 
trimiși de Jean, stăpinul 
casei, să fure iaurt și lapte 
cu navetele. Jean se purta 
foarte urlt cu noi. Seara 
se adunau și alți derbedei

de pe Panduri. Nu-i pu
team suferi. A treia noap
te Jean l-a trimis șl pe 
Tinel la iaurt. El n-a vrut 
să meargă, dar Jean l-a În
jurat și i-a tras un pumn. 
Tinel mi-a spus că n-are 
ce face, va merge, dar nu
mai să se uite. S-a întors 
destul de repede. singur. 
J. l-a luat la rost, l-a În
trebat de ce a venit inapoi, 
nu cumva l-a lăsat pe cei
lalți doi In Încurcătură ? 
Tinel i-a răspuns că a ui
tat buletinul acasă. Jean 
s-a înfuriat și pe el șl pe 
mine, îl Înjura strlgind : 
„ce mă, iți trebuia buletin 
la furat ? 1“ și ne-a spus 
să ne facem bagajele și să 
plecăm de la el că nu 
sintem buni de nimic..."

Epilogul acestei rătăciri 
nu are importanță, cel doi 
tineri, tineri puri. ieșind 
fără îndoială mutilați din 
prea durul prim contact 
cu viața. Ceea ce este de 
subliniat e faptul că nici o 
altă împrejurare nu a fa
cilitat căderea lor în pri
mejdie decit absența, la 
timpul potrivit. în clipa 
hotărîtoare, a brațului și a 
sfatului părintesc. Asa cum 
copiii din familii dezorga
nizate comit furturi cu 
predilecție individual sau 
în grupuri mici, multe din 
infracțiunile mai „ușoare", 
dar periculoase prin culoa
rea lor senzațională și 
prin polarizarea de gru
puri mai mari In jurul 
unui element negativ pu
ternic, antrenează minori 
din familii cu bune sau 
excelente condiții de edu
cație, ce ajung să se 
supraestimeze. Acesta e și 
Bubstratul invocării „lipsei 
de timp" : Încrederea tim
purie In dlscemfimlntul a- 
dolescentului. Dar aceas
tă «upraestlmaro expri
mă ceva mai profund : 
dezinteres și superficialita
te față de educarea tinerei 
generații. îndatoririle pe
dagogice șl cetățenești ale 
părinților nu se opresc la 
păzirea galoșilor de chi
seaua cu dulceață și nici la 
zis sărut-mina bunicii. E 
nostim să înveți un peltic 
la doi-trei ani „Cățeluș cu 
părul creț", dar educația, 
formarea noului om în În
țelesul cel mai înalt al cu- 
vîntului este o activitate 
Îndelungată, practic fără 
șflrait
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„Fiecare comunist trebuie să 
manifeste cea mai mare grijă 
și răspundere pentru sporirea și 
înflorirea continuă a avuției na
ționale, să acționeze pentru 
gospodărirea cit mai eficientă 
a mijloacelor și resurselor socie
tății noastre, să lupte împotriva 
neglijenței și risipei, a tuturor 
manifestărilor care duc la iro
sirea averii obștești".

(PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚII Șl MUNCII COMU
NIȘTILOR, ALE ETICII Șl ECHITĂȚII SOCIALISTE)

„AL NOSTRU” 
expresie a conștiinței de stdpini pe roadele muncii, 

a atitudinii înaintate în lupta pentru 
spnrirea avuției obștești, pentru bunăstarea 

fiecăruia prin bunăstarea tuturor
— La fiecare doi ani pla

nul nostru se dublează — 
ne spunea pe tonul calm, 
ponderat, al relatării unui 
fapt obișnuit, inginerul 
Gheorghe Mâduță, directo
r'll întreprinderii de acce
sorii pentru mijloace de 
transport din Oradea. In 
1973 producem de două ori 
cit în 1971, iar la sfirșltul 
cincinalului vom realiza o 
producție dublă față de 
anul acesta. Dacă ar fi să 
extindem comparația la un 
răstimp mai amplu, in 1975 
vom da o producție de 36 
de ori mai mare ca in 1951, 
cu un personal numai de 
patru ori mai mare ca 
atunci. Creșterea producti
vității e evidentă, nu ? De 
nouă ori 1 Toate acestea 
au fost realizate de oame
nii noștri cu profunda con
vingere că de munca lor, 
de pasiunea lor creatoare, 
de inteligența și hărnicia 
lor depinde hotărltor spo
rirea avuției naționale. In 
fond, pasiunea creatoare 
e Ia noi patriotismul în 
acțiune.

Avalanșa aceasta de cifre 
ar fi putut descumpăni. Ele 
erau comunicate parcă in 
treacăt în timp ce străbă- 
tea. impreur.ă cu noi, vas
tele hale ale „zonei de 
vest", cum e numit noul și 
ultramodernul edificiu al 
întreprinderii de pe plat
forma industrială ridicată 
in ultimul deceniu. Iar aici 
cifrele căpătau dimensiunea 
convingătoare a concretului.

— Gindiți-vă numai la 
punctul de unde am pornit 
și la cel unde am ajung 
— adaugă Ștefan Herz, 
lnginerul-șef al îritreprîh-' 
derii. Am început cu agrafe 
de păr, roabe metalice, 
paturi de campanie și am 
ajuns la cele mai rafinate 
și complexe accesorii pen
tru tot ce se nrșcă meca
nizat în țara noastră — dis
pozitive de blocare pentru 
locomotive Diesel electrice, 
limitatoare de turație pen
tru autocamioane, filtre de 
ulei pentru autoturisme Da
cia etc. Măsurați distanța ! 
Da altminteri, o să înțele

geți mai bine ce Înseamnă 
progresul tehnic în între
prinderea noastră dacă o să 
vă spun că produsele asi
milate Inccpind din anul 
1971 ocupă o pondere de 
șaptezeci la sută In planul 
pe 1973...

Toate acestea n-ar fi po
sibile fără fierbintele suflu 
inovator care străbate fie
care compartiment al uzi
nei, fiecare fază a produc
ției și care constituie sub

fund sociabil, se îmbracă In 
aura unui sens tulburător, 
de o mare frumusețe ome
nească : fost cîndva munci
tor auxiliar („ziceți-i mai 
bine pe românește : hamal 
și om de mătură" — surî- 
dea el cind ne destăinuia 
acest fragment de biogra
fie), s-a aprins de o mare 
pasiune pentru meseria de 
strungar, pe care a învă
țat-o de Ia meșteri Inimoși, 
apoi a urmat cursuri de 

Se-ntrec
muncitorii...

stanța însăși a marii între
ceri socialiste in care e an
trenat întreg colectivul în
treprinderii orădene. Ca să 
ne dăm seama de rolul pe 
care îl îndeplinesc inovațiile 
și inovatorii în această în
treprindere, se cuvine men
ționat că, în anul trecut, e- 
ficiența economică postcal- 
culată a tuturor inovațiilor 
realizate aici s-a cifrat la 
2 600-003 de Iei,- colectivul 
situindu-se, din acest punct 

“ce vedere;- pe locul întîl
intre întreprinderile Jude
țului Bihor. Dintre munci
torii și tehnicienii întreprin
derii fiecare al treilea e 
inovator !

Chiar în ziua cînd ne 
aflam acolo se făcuse mare 
vîlvă In uzină în jurul unei 
noi Inovații a maistrului 
Teodor Cuc, secretarul or
ganizației de partid de la 
sculărle. Biografia aces
tui muncitor ager. Iute, 
cu priviri deschise, om pro-

calîficare, a ajuns unul 
dintre cei mal buni strun
gari din Oradea, cunoscut 
inovator, iar acum se nu
mără printre maiștrii cu 
recunoscut prestigiu în 
uzină.

— E greu să faci o Ino
vație, tovarășe Cuc 7 — 
l-am întrebat în ziua aceea 
cind îșl savura, calm și fi
resc, bucuria noii izblnzi.

— Nimic mal simplu : un 
strop de gindire și multă, 
multă sudoare.' Nu eu' arh 
inventat rețeta, alții mi-au 
transmis-o mie și cred că 
e singura valabilă...

Despre sudoare, despre 
truda grea și răbdătoare și 
migăloasă pentru a fixa pe 
hîrtia de calc conturul unei 
Idei — „nu știu cum or fi 
făcînd poeții, dar să știți 
că ideile tehnice fug mai 
repede din creier decit cu
vintele" — îmi vorbea un 
alt renumit inovator al uzi
nei, sculerul Iullu Iuhasz.

în „biobibliografia" lui Iu
hasz sint înscrise alitea 
inovații incit omul, în ul
tima vreme, nici nu și le 
mai pune la socoteală ca 
inovații propriu-zise decit 
pe acelea cu totul ieșite din 
comun, pe celelalte necon- 
siderindu-le nici măcar ra
ționalizări, ci — cu un ter
men savuros — „ușoare 
modificări ale procesului 
de producție". O „ușoară 
modificare" este conside
rată de luliu Iuhasz și rea
lizarea pe o mașină exis
tentă în uzină a dispoziti
velor pentru sudat foliile 
de P.V.C. necesare paraso- 
larelor de la autoturismele 
„Dacia", dispozitive ce altă
dată se importau pe bani 
grei. Altcineva îi aducea 
aminte despre o altă 
„ușoară modificare" — un 
cărucior hidraulic pentru 
ridicarea matrițelor de la 
sol pînă la nivelul mașini
lor.

Cadența In care se ivesc 
inovațiile in perimetrul a- 
cestei uzine este de-p drep
tul senzațională ; în clipa 
cind mă aflam acolo, pe bi
roul directorului se găseau 
42 de dosare de inovații, 
toate absolut noi, nici una 
cu vreo dată de înregis
trare mai veche de cel mult 
o săptăminâ.

— Fenomenul e pe deplin 
firesc — ne spunea1 direc
torul — doar trăim perioada 
unei adevărate explozii a 
produselor noi, în doi-trei 
ani am ajuns să lărgim 
nomenclatorul de la 15 la 
420 de tipuri de produse. Șl 
fiecare produs ,no.U.. aduce, 
problemele lui, care solicită 
din plin gindirea creatoare, 
spiritul de inițiativă al oa
menilor.

Pe drept cuvînt, aici se 
poate spune că întrecerea 
pentru dezvoltarea avutului 
obștesc, pentru scoaterea 
la Iveală a marilor rezer
ve ale producției e mo
torul spiritului inovator, 
iar spiritul inovator e mo
torul întrecerii.

Victor BtRLADEANU

Aflasem la comitetul de 
partid că de la muncitoa
rea Marla Papici, care lu
crează de 22 de ani la In- 
treDrinderea textilă din 
Arad, voi putea afla multe 
lucruri interesante. Mă 
conving că lng. Andronlo 
Tamșa avusese dreptate în- 
drumindu-mă la ea.

întreprinderea arădană 
este o unitate cu minunată 
tradiție in industria noas
tră textilă. Este, în același 
timp, o școală de grad 
înalt, s-ar putea spu
ne. cu dascăli de excep
ție prin exemplul lor per
sonal în formarea a mii de 
textiliste care și-au însușit 
aici, în decursul anilor, 
meseria, pentru ca mai 
apoi, cu aceeași dăruire și 
pricepere, să poată munci 
în mai noile unități cu 
profil similar, construite și 
puse în funcțiune la Sla
tina. Slobozia, Oltenița, Za
lău, Baia Mare. în alte ora
șe. Mai bine de jumătate 
din muncitoarele calificate, 
cu care și-au început activi
tatea tinerele fabrici amin
tite — ne spunea la un 
moment dat ing. Constan
tin Popescu, directorul ge
neral al întreprinderii, au 
făcut — să-i zicem așa — 
ucenicia meseriei aici, vre
me de luni de zile, sub în
drumarea șl sfatul filatoa
relor și ale țesătoarelor ară- 
dene. Un asemenea peda
gog cu tact și răbdare, dar 
și cu rezultate foarte bune, 
a fost și este Maria Papici.

Textilele fabricate la 
Arad reflectă, de fapt, ca
litatea creatorilor lor. în 
aceș.t_an. -au ajuns să fia 
cumpărate în peste 30 de 
țări. inclusiv în Japonia, 
unde culorile și desenele 
se transpun de multe 
veacuri, cu artă și îndemi- 
nare proverbială. în țesă
turi. E binevenită aici ur
mătoarea informație : în 
9 luni din 1973. de la a- 
ceastă unitate s-au livrat 
partenerilor externi produ
se care depășesc cu 30 la 
sută realizările planului de 
export din aceeași perioa
dă a anului trecut.

„In ultimii doi ani, cali

tatea șl varietatea textile
lor fabricate la noi s-au îm
bunătățit mult" — ne spune 
tinăra muncitoare Julin- 
szki Francisca, care, pentru 
calitățile ei profesionale a 
fost promovată de curind 
In postul de ajutor de 
maistru în atelierul de 
control.

— Deci, d-ta n-al nici un 
motiv de nemulțumire 7

— N-am zis așa, pentru 

sături finite și mai bine de 
60 000 kg fire în plus față 
de prevederile planului pe 
9 luni.

Prin prisma valorii a- 
cestui ritm de muncă, 
Încorporat zilnic, săptă- 
minal, lunar în produ
se fizice peste plan, in 
economii de materii prime 
și materiale, muncitoarea 
Maria Papici, decorată cu 
Ordinul Muncii clasa a 
IlI-a, ne mai spunea :

Aceste mîini 
îmbracă 

tara în flori
că Întotdeauna se poate lu
cra și mal bine.

îndemînarea colectivu
lui, hărnicia sa se reflectă 
și în strădania de a înde
plini exemplar și mai de 
vreme sarcinile planului 
cincinal^da.a sporunecon- 
tenit zestrea de bunuri ce 
aparține întregului nostru 
popor.

Ridicind necontenit pro
ductivitatea muncii in toa
te schimburile de lucru 
(anul acesta, pe ansamblul 
întreprinderii acest indica
tor crește cu 14,11 la sută 
față de anul trecut), pre- 
lucrînd cu grijă și efi
ciență materiile prime și 
materialele, textilistele a- 
rădene au înscris în con
tul angajamentelor anuale 
asumate în întrecerea so
cialistă circa 60 000 mp țe

— Sîntem datori să mun
cim mai spornic, să ne au- 
toperfecționăm neîncetat, 
să trăim în chip comunist, 
îmi plac metaforele. De 
aceea, aș zice : acest flux 
n-are reflux ! •

Directorul^a^J, ne|in~: 
formează ca, in acest an, în-“ 
treprinderea a obținut cel 
mai economicos consum de 
materii prime, materiale 
și combustibil convențio
nal din ultimii 7—8 ani. 
Este un succes la care 
a contribuit fiecare munci
tor, maistru, inginer., Nu
mai din materia primă eco
nomisită — consumurile 
specifice în perioada care a 
trecut din acest an sint cu 
circa 5 la sută diminuate 
față de anul 1972 — s-ar 
putea fabrica suplimentar

peste 330 000 mp țesături, 
Iar din combustibilul con
vențional, gospodărit în 
același mod și economisit, 
s-ar putea satisface trebu
ințele unității în condiții 
de activitate normală pe 
mai bine de o lună.

Toate succesele fru
moase la care ne-am refe
rit au o bază solidă, sint 
lzvorite nu numai din ciș- 
tigul de tehnicitate de pe 
seama mașinilor și a teh
nologiilor moderne, ci — 
în primul rînd — exprimă 
o înaintată atitudine mun
citorească. înțelegerea cla
ră a îndatoririlor și drep
turilor ce revin oamenilor 
întreprinderii în dubla lor 
calitate — de producători 
și proprietari.

Textilistele arădene au 
o vorbă, confirmată de via
ță : cum ești gospodină a- 
casă la tine, la fel ești în 
fabrică. Prin munca poli- 
tlco-educativă desfășurată 
de comitetul de partid s-a 
creat o puternică opi
nie muncitorească pentru 
întărirea șl dezvoltarea 
spiritului de bun gospo
dar. în ateliere și sec
ții sint expuse peste tot 
panouri cu argumente in 
acest scop. Iată cîteva : 
„Reducind cu 1 la sută 
cantitatea de deșeu, se. e- 
conomlsesc fire din care se 
pot țese 4 000 ml In plus"; 
„Fiecare minut nelucrat 
înseamnă o pierdere de 260 
g .de fire, din care se pot 
fabrica 2 ml țesături". Cal
cule de același fel se pot 

...face .pe..grupuri de mașini, 
; pe. fieoare utilaj. Iar ecouh 

Io?/ transpus In munca vie- 
a textilistelor, se amplifică 
necontenit pe harfa războa
ielor de țesut.

Reunind laolaltă Impre
siile culese din întreprin
dere aveam sentimentul că 
descoperisem tocmai sim
bolul muncii harnice a tex
tilistelor arădene, efortul 
lor statornic de a îmbo
găți necontenit palmaresul 
realizărilor.

Sever UT AN

Atenție, îndemînare, spirit gospodăresc, chibzuință — atribute 
pe care le avem fiecare din noi cînd e vorba de avutul propriu. 
Caiilățile bunului gospodar se dezvoltă și se desăvîrșesc depiin

atunci cînd terenul lor de afirmare este avuția tuturor. Fiecare 
gram, fiecare secupdă, fiecare milimetru cîștigat apropie de 
timpul prezent fericirea și bunăstarea. în fotografii, de la stingă

la dreapta : tînărul Bărbuș Gheorghe, prim-topitor la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, Anastasia Ștefania, etalonistă la Uzina 
de mecanică fină din Capitală, Ion Borșa (în prim plan), muncilor

de înaltă calificare la uzinele „23 August' din Capitală, și șeful 
de brigadă lonițâ P. Marin .(stînga fotografiei) de la Uzina de 

pompe din București Foto : M. Andreescu

r----------------Iată o temă la care poate 
că nu am reflectat destul : 
e posibilă o conversiune a 
evaluărilor morale 7 E po
sibil ca, in unele împreju
rări, defecte indiscutabile 
să devină mari calități, iar 
trăsături socotite nobile de 
cind lumea, să producă 
numai necazuri ? Am tre
cut de multe ori cu indi
ferență pe lingă acest pri
lej de reflecție, cum tre
cem prin veșnica agitație 
a faptelor din jur fără să 
le băgăm in seamă decit 
atunci cind ne afectează 
personal ori cînd sint 
foarte stringente.

Am sosit pe șantierele 
de extindere a combinatu
lui petrochimic piteștean 
înarmat cu următoarele 

. patru informații :
• șantierul Înghite zilnic 

cîteva sute de tone de ci
ment ;

• in aria Iul lucrează 
mii de constructori :

• inspectorul Băncii de 
investiții, aflat mereu la 
pindă împotriva risipei, a 
redactat la data de 23 fe
bruarie a.c. o „dispoziție 
Obligatorie" ;

• la 27 aprilie, constată
rile aceluiași Inspector stă
teau la baza unei noi sesi
zări cu aceeași titulatură 
fermă.

între 23 februarie șl 27 
aprilie s-au scurs 50 de 
zile lucrătoare. In acest 
Interval, acele mii de mun

citori au manipulat sau au 
privit cum se manipulează 
(mă refer la faptul că ma
joritatea lor sint montori 
sau de alte profesii, care nu 
lucrează cu beton) mini
mum 20 de trenuri de ci
ment. Cit s-a putut risipi 
la proporțiile unei aseme
nea activități 7

Cu bunăvoința vigilenți- 
lor economiști ai sucursalei 
argeșene a Băncii de in
vestiții am studiat cele 
două acte de control men
ționate. (Accentul muncii 
cerberilor băncii cade pe 
prezența lor in teren și pe 
îndrumări directe, fără 
formalisme și hirțogărie 
inutilă). Ceea ce s-a con
statat si consemnat la cele 
două date, cind s-a găsit 
de cuviință să se acționeze 
prin sesizarea scrisă, m-a 
cam descumpănit. La capi
tolul materiale de construc
ții nemetalice fuseseră 
depistate următoarele de
ficiențe :

— 6 panouri predispuse 
fisurării

— 400 de cărămizi nesti
vuite și

— 1 (un) metru cub de 
beton basculat direct pe 
pămlnt.

Punct.
Al doilea metru cub 

l-am depistat în ziua in 
care am sosit pe șantier. 
Pentru că m-am dus, 
m-am dus să văd cu ochii 
mei, împreună cu inspec
torul băncii, m-am dus in
dignat aprioric de risipa 

de materiale și poate de 
bănuiala pripită că însoți
torul (autorul vechilor con
statări) cam Închide ochii. 
Acest al doilea metru cub 
de beton fusese basculat 
lingă o targă, deoarece se 
IntimpLase să vină două 
mașini una după alta ; Insă 
betonul se turna, lopețile

Logica de fier a „zgârcitului" înțelept
nu ștăteau, vibratoarele îl 
așezau. In rest — doar 
cîțiva saci cu ipsos rupți, 
dar depozitați la loc ferit 
de apă, de ploaie, de alt
fel in curs de a fi „băgat" 
In manoperă.

Ordinea, buna gospodă
rire ating la grupul de 
șantiere Pitești-sud nive
luri incredibile. Drumurile 
de acces par măturate, ma
terialele sint așezate ca la 
paradă, pe sortimente și 
dimensiuni, orinduite, ali
niate. E drept că era vre
me frumoasă, dar nu cre
dem că șantierele de aici 
vor arăta altfel după înce
perea ploilor, pentru că 
fronturile de lucru ale se

zonului rece au fost pregă
tite din timp. Scormoneam 
cu cea mai chsurgie pri
vire printre cele zece be
toniere de la stația de pro
ducție și nu reușeam să 
găsesc o grămăjoară cit de 
mică de material irosit. 
Cred că dacă am fi riciit 
cu cazmaua suprafața în

tregii stații, nu reușeam să 
stringem mai mult de cinci 
lopeți.

Ii ascultam cu pasiune 
pe inginerul Sergiu Naza- 
rie, șeful șantierului nr. 3, 
cum ne „descria", „gesti- 
culind" cu vîrful pantofu
lui, o comoară de trei mi
lioane dezgropată la picioa
rele noastre. Acolo fusese 
excavată și montată armă
tura unei stații de pom
pare : intre timp, construc
torii de mașini au asimilat 
un nou lip de motoare, cu 
un randament incompara
bil mai mare ; treaba a 12 
prmpe din cele luate ini
țial in calcul va putea fi 
efectuată de numai 4 din 

cele noi, de unde o econo
mie de 3 milioane de lei ; 
iar Ia 4 case de pompe, 
cite se vor construi, econo
mia, e ușor de calculat, 
va fi egală cu 12 milioane. 
Fără a mai socoti ciștlgul 
de energie, piese, lucrări 
de întreținere pe tot par
cursul exploatării. Noile 

pompe au fost preluate din 
mers, casele lor au fost re- 
dimensionate (acum nu 
mai e nevoie de patru case, 
cî de patru „căsuțe" de 
pompe), toată treaba aceas
ta a costat scoaterea ve
chilor armături, o „pagu
bă" la oțel-beton și la lu
crări de excavați! do cîteva 
zeci de mii de lei, poate o 
sută-două. Șl tn timp ce ne 
descria comoara, inginerul 
Nazarie așeza cu căiciiul 
o vergea metalică ce avea 
vîrful puțin ieșit in afară 
fată de sutele de vergele, 
extrase și stivuite in vreo 
zece grămezi. In ordinea în
conjurătoare, mișcarea șe
fului de șantier era aproa

pe exagerată. Parcă era 
unul dintre acei oameni 
scoși ca din cutie, care-șl 
pigulesc mereu cite o sca
mă imaginară de pe cos
tumul lor de gală. Gin- 
deam atunci că o scrupu- 
lozitate pentru ordine Îm
pinsă pînă la manie poa
te fi bizară in împrejurări 

obișnuite, dar e foarte la 
locul ei pe un mare șan
tier.

Educarea unul atit de 
ascuțit spirit gospodăresc 
nu poate fi decit rodul 
unei foarte îndelungate, 
răbdătoare și inspirate 
munci politico-educative și 
organizatorice. Ne-a vorbit 
pe larg despre ea tovară
șul Gheorghe Stan, secre
tarul comitetului de partid 
al grupului de șantiere. 
Am reținut, printre altele, 
că fiecare membru al bi
roului comitetului RĂS
PUNDE de cite o zonă de 
lucru din punct de vedere 
al spiritului gospodăresc. 
Aceste răspunderi cu „R* *‘ 

Pe ansamblul unităților 
economiei forestiere și 
industrializării lemnului, 
în acest an au iost atin
se cele mal înalte cote 
de pină acum în dome
niul valorificării superi
oare a acestei bogății 
naționale. Astfel, în trei, 
trimestre, s-au economi
sit :
• 1 233 mc de cherestea 

de fag, din care s-ar 
putea realiza 7 000 de 
garnituri de mobilă.

• Alte 70 000 de gar
nituri de mobilă s-ar 
putea confecționa din 
cele peste 3 OOO mc de 
cherestea rășinoase e- 
conomisile.

• Prin folosirea în sco
puri industriale a ce
lor peste 800 000 mc 
deșeuri s-au realizat 
circa 60 OOO tone ce
luloză, 100 000 to
ne plăci aglomerate, 
98 000 tone plăci fl- 
brolemnoase.

...Și energeticienii 
anunță mari succese 
în întrecere
• Colectivul întreprin

derii de rețele electri
ce Deva a economisit 
de la începutul anu
lui, prin reducerea con
sumului tehnologic pro
priu, % 157 OOO kWh e- 
nergie electrică, de peste 
3 ori mai mult decît era 
stabilit în angajament.

• Muncitorii, ingineri! 
și tehnicienii Centralei 
electrice de termoficare 
Pitești au furnizat, peste 
prevederile planului, în
treprinderilor industriale 
și cartierelor de locuințe 
de pe raza orașului, 
8 520 MW energie elec
trică și 1 025 gigacaiorii 
energie termică.

mare n-au fost repartizate 
ca anexe oarecare ale res
ponsabilităților obișnuite, 
ca un fel de „vezi ce-i și 
cu problema asta". E vorba 
de o împărțire de sine stă
tătoare, făcută după crite
rii proprii, membrii cei 
mal cu autoritate ai birou
lui primind zonele mai

„grele", în care spiritul 
gospodăresc lăsa inițial de 
dorit. Metodele sînt la fel 
de inspirate ca măsurile. 
Se folosește un așa-zis 
jurnal vorbit, Denumirea 
a cam Jnceput să se de
monetizeze de cind cu im
portanța acordată mijloa
celor „audio-vizuale". To
tuși. n-aș vrea să fiu in 
situația celor surprinși de 
..jurnalul vorbit" al con
structorilor. Pe platforma 
piteșteană, el arată cam 
așa : apare un focar cit 
de mic de risină 7 Este 
Imediat fotografiat. Apoi, 
cei găsiți la fața locu
lui dau explicații la... mi
crofonul unul magnetofon.

Fotografiile și banda mag- 
neti’că sint prezentate in 
prima ședință. Abia după 
această „pregătire" are loc 
autocritica, pe care v-o 
puteți imagina cum tre
buie să sune in fața unor 
astfel de probe.

Dar aceste măsuri și me
tode ilustrează preocupa
rea organizațiilor de par
tid pentru economicitate, 
dar nu și amploarea rezul
tatelor obținute. Rezulta
tele se explică ele însele 
printr-un efect, prin efec
tul in timp al muncii des
fășurate. Am constatat o 

. adevărată nouă trăsătură 
de caracter. E un sol de 
„zgircenie" care s-a insta
lat în psihologia oamenilor, 
care-i stăpînește pe mun
citorii. tehnicienii, inginerii 
grupului piteștean. E o 
zgîrcenie a înțeleptului 
care știe un lucru : cu cit 
consumă mal mult, cu atit 
trebuie să consume mai... 
puțin. Nu e un paradox. 
I-am văzut pe acești pe
dant! constructori care se 
apleacă pentru o lopată de 
ciment, uitîndu-se cu neîn
credere la stilpii prefabri
cați ai estacadelor, pentru 
că le par supradimensio
nați prin proiect. I-am vă
zut pe acești exigent! ai 
economiilor oftînd lingă 
instalația de clorură de 
cianurii, unde va fi mon
tat un vas -din masă plas
tică pe care, gol, il pot 
ține pe brațe trei oameni 
(»ar plin va avea o greu

tate de sub cinci tone), 
dar pentru care proiectan
tul, făcînd economie (de 
data aceasta economie de 
„inteligență"), a prevăzut o 
fundație ca pentru... o sută 
de ’ tone ! „Zgircenia" con
structorilor de aici e zgir
cenia bogatului.

Are loc. Intr-adevăr, o 
conversiune a valorilor 
morale. Avariția. defect 
străvechi cind e raportată 
la punga personală, devine 
o înaltă calitate morală 
pentru marele buzunar al 
națiunii. Cind lucrezi la 
scară ciclopică, risipa te 
poate tenta cu ușurință, 
„generozitatea" așijderea. 
Dar a fi într-adevăr gene
ros cu avuția tuturor în
seamnă a fi zgircit cu ea.

înseamnă a înțelege că 
cele mai mari bogății din 
istorie, cruțate de foc, cru
țate de sabie, cruțate de 
forțele naturii, au putut 
șă piară prin risipă. Este 
înaltă treapta morală de 
pe care, la zeci si zeci șl 
zeci de tone de ciment vîn- 
turate zilnic, te mal poți 
apleca si strlnge cu „zgir- 
cenie" o singură lopată că
zută alături. E șl mal Înal
tă treapta morală a celui 
ce înțelege că pentru mai 
buna gospodărire e loc ori- 
cînd. Chiar atunci cind o 
basculantă descarcă ală
turi numai o dată la trei- 
patru luni.

Tudor PETRA
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C
Congresul al X-lc*  «1 Conferința 

Națională ale Partidului Comunist 
Romîln, stabilind jaloanele făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, au subliniat Însemnă
tatea excepțională — ne multiple 
planuri si pentru multiple obiec
tive — a dezvoltării susținute a 
sliintel. „Partidul nostru — arătă 
tovarășul Nicolae Ceausescu — a- 
cordă o atenție deosebită dezvol
tării stiintei si culturii, ca unul din 
factorii de “

• Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale'* (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mftgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9; Scufița cu 
trei iezi — iș.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" ; Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tfi- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria I
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albas
tru — 15, (șala din str. Acade
mici) : Un băiat Isteț șl un rege 
nătăfleț — 17.
• Circul „București" : Al treilea 
gong Ia... circ — 19,30.

construcției 
înainte pe 
materiale 
societății 
noasterea 
celei mal _____ _
viată sl societate — marxism-leni- 
nisniul — pc rezultatele revoluției 
tohnico-slilntifice mondiale care 
dinamizează dezvoltarea forțelor 
de producție, creșterea bunăstării 
maselor".

seamă ai desfășurării 
socialiste, ai mersului 
tonte planurile vieții 
spirituale. Făurirea 

cu-
Bl
noi se bazează pe 

si aplicarea cuceririlor 
înaintate stiintc despre

clnd este în plină desfășurare re
voluția tehnlco-științifică.

Roiul deosebit al științei decurge 
nu numai din aceste aspecte de or
ei: n cantitativ, ci și dintr-o serie de 
trăsături calitative, dintre care cea 
mai de seamă este aceea că știința 
devine o forță nemijlocit de pro
ducție. Astăzi, nici o activitate de 
producție nu mai poate răspunde 
exigențelor de ordin tehnic și com
petitiv fără incorporarea noilor cu
ceriri ale științei. Producția mo
dernă este do noconeeput fără 
știință, ca forță de producție de
terminantă pentru progresul tutu
ror forțelor de producție ale socie-

ceperea de noi tehnologii de mare 
randament bazate pe automatizare ; 
In acest sens, sînt elocvente indi
cațiile tovarășului Nicolae Ccaușoscu 
privind cibcrncUzarea economiei, 

în ce privește obiectele muncii, 
știința contemporană duce la schim
barea radicală a structurii mate
riilor prime șl a modului lor de 
utilizare. Economia modernă nu se 
mai ponte baza exclusiv pe mate
riile prime tradiționale ; capătă o 
însemnătate tot mai mare masele 
plastice, firele și fibrele sintetice, 
alto materii prime șl materialo în
locuitoare pentru cele de prove
niență naturală, cu proprietăți di

ne. în concepția partidului nostru, 
subliniată clar la Congresul al 
X-lea. atit spirit revoluționar, par
tinic. cit și un grad înalt de com
petentă tehnică, de instrucție 
cultural-șliințiflcâ. Or. aceasta pre
supune o acțiune sistematică pen
tru răspindirea științei, pentru în
sușirea ei de către masele Jnrgi. 
Spre acest scop converg asemenea 
măsuri ca generalizarea invățămîn- 
tului de 10 ani ; generalizarea, plnă 
in 1985, a învățAmîntului liceal ; 
dezvoltarea învățămîntului de toate 
gradele ; continua dezvoltare a c- 
ducației permanente prin sistemul 
larg de perfecționare profesională

Știința a jucat, după cum se știe, 
un rol de seamă in decursul tim
purilor, ca factor de progres și 
dezvoltare a societății. Dar nici o 
altă orindulre nu a creat o atât de 
adinei și, in același timp, o atit de 
atotcuprinzătoare întrepătrundere, 
in toate domeniile, intre știință și 
modul de existență a societății, ca 
orinduirea socialistă.

Rolul deosebit al științei în so
cietatea socialistă decurge din în
suși caracterul noii orinduiri. din 
legitățile ci interne. Societatea so
cialistă este orindulfrea in care, 
pentru prima oară în istorie, oa
menii nu mai sint obiectul acțiunii 
oarbe a legilor economico-sociale ; 
ca rezultat al profundelor trans
formări petrecute in viața politică, 
economică, socială, ei capătă posi
bilitatea de a folosi în mod con
știent aceste legi, de a acționa în 
concordanță cu cerințele lor in ve
derea progresului continuu și mul
tilateral al societății. Punerea în 
valoare a superiorității socialismu
lui r.u se realizează însă de la sine, 
ci impune cunoașterea temeinică a 
acțiunii acestor legi. Tocmai de a- 
ccea devine necesară conducerea 
pe baze riguros științifice a proce
sului întregii dezvoltări a vieții so
ciale.

Rolul stiintei in etapa făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate

însemnătatea deosebită a dezvol
tării științei in societatea noastră 
decurge insă nu numai din legită
țile interne și imensele resurse ale 
noii orinduiri, dar și din telurile 
pe care și le propune partidul.

Se cuvine remarcat, in primul 
riad, că edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate presu
pune realizarea unei puternice dez
voltări a forțelor de producție, a 
unei înalte productivități a muncii, 
unei eficiente economice maxime, 
in scopul obținerii unui belșug de 
produse. înfăptuirea acestor obiec
tive nu e posibilă fără aportul ști
inței, fără incorporarea rapidă in 
producție a cuceririlor științei. Cu 
atit mai imperios necesar este acest 
comandament in condițiile actuale,

tații. Din slujitoare a producției, 
cum era cindva știința, ca s-a im
pus acum ca forță conducătoare a 
progresului tehnic.

Făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate presupune, ca o 
parte componentă esențială, consti
tuirea unei economii intensive, în 
căre creșterea rapidă a producției 
și productivității muncii se reali
zează exclusiv prin promovarea 
științei și tehnicii moderne. Toc
mai de aceea, documentele Con
gresului al X-lea și ale Conferin
ței Naționale subliniază rolul deo
sebit dc important al științei în 
dezvoltarea și perfecționarea bazei 
tehnico-materiale a socialismului.

Știința contribuie la dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a societății 
noastre prin mutațiile esențiale pe 
care Ie produce în toate elementele 
structurale ale producției materia
le : în ce privește, de pildă, mijloa
cele de muncă, știința determină 
trecerea de la mecanizarea simplă 
la mecanizarea complexă și auto
matizarea producției. în acest sens, 
actualul cincinal, programul dez
voltării economiei noastre in per
spectivă prevăd cercetări ample în 
domeniul dispozitivelor electronice 
și aparatelor pentru ridicarea gra
dului de automatizare a producției 
materiale, pentru introducerea și 
folosirea largă a mașinilor-unelte 
cu comandă numerică, pentru con-

nainte știute, dorite do om. Dez
voltarea cu prioritate, in actualul 
cincinal, a petrochimiei, a produc
ției dc sinteză fină reflectă cu pri
sosință această tondință.

în sursele de energie și modul 
lor de folosire, știința joacă un rol 
holurilor prin descoperirea și utili
zarea unor noi surse de energie, 
în mod deosebit impunindu-se 
folosirea pe scară tot mai lar
gă a energiei nucleare. In teh
nologia producției, știința asigu
ră aplicarea unor metode noi de 
acțiune a omului asupra obiectelor 
muncii. De cea mai mare impor
tanță este, rolul științei în îmbună
tățirea calității producției.

Fără însușirea celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii ar fi 
de neconceput un ritm atît de ra
pid al progresului economiei noas
tre, incit să se realizeze ajungerea 
din urmă a țărilor avansate econo
mic. Faptul că România aste o țară 
in curs de dezvoltare subliniază și 
mai mult covârșitoarea importanță 
a aportului științei in realizarea o- 
biectivelor de natură să asigure li
chidarea acestui decalaj.

Imperativul creșterii rolului ști
inței in etapa actuală decurge și 
din faptul că societatea socialistă 
se definește in mod necesar ca o 
societate cu un înalt nivel de con
știință socialistă a membrilor săi 
— iar conștiința înaintată presupti-

a unui număr tot mai mare de ce
tățeni după absolvirea școlii.

în anii construcției socialiste, 
partidul și statul au creat și au 
acordat, îndeosebi în ultimul timp, 
o atenție deosebită perfecționării 
cadrului organizatoric și instituțio
nal, de natură să favorizeze dez
voltarea rapidă a cercetării științi
fice și creșterea contribuției aces
teia la progresul general al țârii, 
înaintea celui de-al doilea război 
mondial, in România existau doar 
51 unități de cercetare științifică ; 
la sfirșitul anului 1970 numărul a- 
cestora depășea 260. Demn de re
marcat este și faptul că creșterea 
numărului dc institute de cercetări 
științifice este însoțită de diversi
ficarea și diseminarea acestora ar
monioasă pe cuprinsul țării.

în ultimii ani au fost luate mă
suri pentru îmbunătățirea sistemu
lui de organizare, îndrumare și 
coordonare a activității de cerceta
re, pentru orientarea acesteia spre 
o cit mai strînsă legătură cu cerin
țele producției, ale societății. în 
1965 a fost creat Consiliul Național 
al Cercetării Științifice — în pre
zent Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie — menit să 
asigure realizarea politicii partidu
lui privind dezvoltarea cercetării 
științifice, legarea ei tot mai strin- 
să de cerințele concrete ale econo
miei și culturii, organizarea parti
cipării active a oamenilor de știin

ță și cercetătorilor la rezolvarea 
marilor probleme ale construcției 
socialiste.

Concentrarea forțelor de cerceta
re asupra problemelor de bază ale 
dezvoltării economiei naționale 
constituie caracteristica fundamen
talii a programului de cercetări 
științifice in etapa actuală. Pivotul 
planului decenal de cercetare știin
țifică 1971—1980 il constituie cele 
25 de programe prioritare, menite 
să contribuie la soluționarea unor 
probleme fundamentale ale crește
rii eficienței economiei naționale.

Un rol deosebit revine științei in 
abordarea problemelor teoretice din 
domeniul filozofiei, economiei poli
tice, socialismului științific, istoriei 
și celorlalte discipline de științe 
sociale. Și In acest domeniu există 
un program prioritar, la realizarea 
căruia participă cadre de conducere 
din aparatul de partid și de stat, 
cadre didactice șl cercetători ști
ințifici. Partidul cere științelor 60- 
ctale să aducă o contribuție origina
lă. creatoare, la cercetarea noilor 
probleme teoretice ridicate de e- 
volutia vieții noastre sociale. să 
elaboreze studii și analize ante a 
oferi sugestii si proiecte de solu
ții. variante diferite pentru deci
ziile necesare. O deosebită a- 
tentie se acordă elaborării, per
fecționării metodelor de lucru și 
generalizării științei conducerii, 
ca factor deosebit de Important in 
accelerarea ritmului de dezvoltare 
economică și socială a țării.

în amplificarea rolului științei în 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate contri
buie, de asemenea, ansamblul mă
surilor inițiate în ultimii a.ni vi- 
zind îmbinarea învățămîntului cu 
cercetarea, participarea activă’ a 
școlii superioare la activitatea știin
țifică, in cadrul orientării generale 
spre integrarea învățămîntului cu 
cercetarea științifică și producția. 
Tocmai pornind de la faptul că azi, 
mai mult ca oricînd, învățămîntul, 
cercetarea și producția formează un 
tot unitar, partidul a creat cadrul 
organizatoric propice exprimării a- 
cestei unități organice prin stabi
lirea principiului dublei subordo
nări a învățămîntului tehnic și de 
specialitate, ca și prin stimularea 
conlucrării strinse între învățămînt, 
institutele de cercetări și unitățile 
economice.

Latura esențială a realizării ro
lului științei o constituie eficiența. 
Pe linia orientării stabilite de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale P.C.R.. stiinta româ
nească este chemată — si este in 
măsură — să aducă o contribuție 
tot mai importantă la dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a econo
miei naționale, la progresul social- 
cultural al tării, la înaintarea ac
celerată a întregii noastre societăți 
pe calea socialismului si comu
nismului.

Prof. nniv. dr.
Gheorqhe P. APOSTOL

ZILELE FILMULUI SOVIETIC

CUTEZANȚA"
Cinematografia so

vietică a dat de-a lun
gul anilor numeroase 
filme ample consacrate 
Marelui Război pentru 
Apărarea Patriei (a- 
vem în vedere, de 
pildă, filmul-epopce 
in patru șerii „Elibe
rarea"), Ea a mai dat 
și filme de mai mică 
anvergură, filme de 
aventuri și de spionaj 
inspirate tot de reali
tățile celui de-al doi
lea război mondial, 
evocînd dăruirea unor 
eroi ai luptei desfășu
rate adeseori chiar în 
bîrlogul fiarei fasciste, 
în această categorie 
intră și filmul „Cute
zanța". Acțiunea se 
desfășoară in anul 
1942, în Ucraina vre
melnic cotropită de 
hitleriști. Aici, ocupan- 
ții i-au obligat pe cei 
45 000 de prizonieri so
vietici sâ lucreze la 
construirea unui bun
căr din beton pentru 
Hitler. Pe fundalul 
tragic al războiului, 
filmul narează întim- 
plări legate de sabo

tarea trupelor germa
ne, in spatele frontu
lui ucrainean. Eroul 
principal — It. colone
lul Andrei Klimenko — 
se strecoară în liniile 
dușmanului, deghizat 
în ofițer fascist și or
ganizează acțiuni de 
rezistență, înfruntînd 
adeseori moartea. Ac
țiunea relevă îndrăz
neala lui Klimenko, 
eroismul său — expre
sii ale unui patriotism 
ardent ; citeva dintre 
episoadele de relief 
ale filmului aduc pe 
ecran impresionante 
figuri de partizani.

Regizorul filmului — 
Ghiorghi Iungvald- 
Hilkevicl — nu s-a li
mitat la o simplă 
ilustrare a temei, ci 
și-a propus să dezvă
luie sensurile, mobilul 
cutezanței eroului 
principal, idealul in 
numele căruia acțio
nează. Folosind mij
loacele atractive ale 
genului, realizatorul 
a creat un bun film 
de aventuri pentru 
tineret. Forța evo

cării e amplificată ci
nematografic prin a- 
cel laitmotiv care 
revine intre o sec
vență și alta (alerga
rea prizonierilor din 
lagăr pină la epui
zare fizică). Momen
tele de înfruntare din 
buncărul lui Hitler, 
detaliile de epocă, 
remcmorînd frontul, 
tragedia ocupației 
contribuie la drama
tismul povestirii ci
nematografice. Rea
lizat într-un ritm a- 
Iert, filmul „Cute
zanța" se impune aten
ției și prin calitatea 
unor performanțe ac
toricești. Notăm în 
primul rind contri
buția actorului Niko
lai Olialin — inter
pretul rolului princi
pal — un actor cu
noscut publicului nos
tru și din filme ca 
„Eliberarea" și „Fu
ga".

Al.
RACOVICEANU

OPERAȚIUNEA 
„ATOMUL MARCAT"

în sprijinul celor ce sti iază în învățămîntul de partid
Răstimpul celor doî ani care au 

trecut de la Plenara C.C. al P.C.R. 
din noiembrie 1971 — interval, de
sigur, scurt — oferă -totuși numeroa
se elemente de apreciere asupra 
modului in care se înfăptuiesc pre
vederile programului de educație 
comunistă. Sub incidența ' acestui 
punct de vedere am plasat investi
gațiile întreprinse in mai multe or
ganizații de partid din județul Si
biu.

în cadrul discuției purtate cu 
cîțiva activiști, s-a arătat că la 
comitetul județean de partid există 
nn plan unitar de acțiune care vi
zează toate laturile muncii politico- 
educative, cuprinzînd sarcini deta
liate pe sectoare : pentru organiza
țiile de partid, pentru organele de 
stat locale, organizațiile de masă și 
obștești, instituțiile de artă și în- 
vățămint.

Interlocutorii au subliniat, de ase
menea. că periodic biroul și secre
tariatul comitetului județean de 
partid analizează diferite laturi ale 
muncii politico-educative : invăță- 
mintul de partid, propaganda prin 
conferințe, munca politică de masă 
etc., făcind recomandări și stabi
lind măsuri pentru îmbunătățirea 
continuă a activității. In plus, cu 
ajutorul unor colective formate din 
activiști de partid și de stat, se 
exercită controlul asupra stadiului 
realizării programelor de acțiune.

Deplasindu-ne in mai multe uni
tăți industriale din municipiul Si
biu, am putut constata efectele po
zitive ale preocupărilor pentru per
fecționarea muncii politico-educati
ve. Cu deosebire s-a impus aten
ției faptul că munci polltico-edu- 
cativâ este temeinic grefată pe rea
litățile concrete ale întreprinderilor, 
secțiilor, locurilor de muncă, fiind 
tot mai strins legată de sarcinile cu 
care se confruntă respectivele co
lective de muncă.

La întreprinderea „13 Decembrie", 
de pildă, principala preocupare a 
colectivului o constituie îmbunătă
țirea calității produselor. Spre deo
sebire de trecut, cind munca poli
tică aborda această problemă în
deosebi prin prelegeri de tipul „de 
la catedră", al unor conferințe des
tul de abstracte, cu ton general, a-

cum unghiul de vedere este cu to
tul altul : periodic, in cadrul unui 
atelier -sau cu participarea colecti
velor mai multor'aUliâre, se-or^- V 
nizează „dezbateri politice cu pro
dusul in față", pomindu-se de la 
aspecte concrete privitoare Ia evo
luția calității produselor intr-o anu
mită perioadă. Cu aceste prilejuri 
se dezbat cauzele care au generat

aproape 10 la sută, a indicelui de 
calitate la unele articole impor
tantei ' * £

Practica a confirmat încă «trefotă’ * 
că munca politico-educativă, își 
dezvăluie pc deplin eficiența cind 
există un interes real pentru con
ceperea unor acțiuni interesante, 
originale, care să se adreseze direct 
conștiinței oamenilor. Se cuvine re-

mobilizarea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor in vederea rțta- , 

cincpjqjului*  înațnțe de j-•

— ...Mai întîi, am format un co
lectiv care a mers prin secțiile în
treprinderii, observind rnodul in 
care se gospodărește metalul. Cua- 
ccst prilej au fost întocmite grafici, 
situații comparative, au fost înre-

0 triplă cerință a eficacității muncii politice de masă:

Inventivitate, perseverență, combativitate
DIN EXPERIENȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID SIBIU

producții slabe calitativ, se relevă 
consecințele negative ale acestor fe
nomene pe planul creșterii avuției 
sociale.

în secții și ateliere funcționează, 
puse la zi, vitrine ale calității, cu- 
prinzind două rubrici sugestive, in
titulate : „Așa. da„Așa, nu I", 
in cadrul cărora sint evidențiate 
realizările meritorii și sint supuse 
dezaprobării publice mostre ale lu
crului de slabă calitate.

Legătura cu viața secțiilor și ate
lierelor. cu problemele efective ale 
îndeplinirii sarcinilor de producție, 
a dus, așa cum era de așteptat, la 
ridicarea eficienței activității poli
tico-educative — ilustrată prin scă
derea simțitoare a volumului pro
duselor declasate și creșterea, cu

marcat faptul că în mod sistematic 
comitetul județean de partid ur
mărește generalizarea experiențelor 
valoroase, acumulate de diferite or
ganizații de partid, promovarea a- 
celor metode de muncă politico- 
educative care se dovedesc apte de 
a influența puternic atitudinea oa
menilor muncii. In acest scop, sec
ția de propagandă a organizat, po
trivit unui plan trimestrial, simpo
zioane, mese rotunde, schimburi de 
experiență pe teme cum ar fi : 
„Cum răspunde agitația vizuală o- 
biectivului realizării cincinalului 
înainte de termen", „Munca poli
tică desfășurată de organizațiile de 
partid pentru integrarea tineretu
lui", „Forme și metode ale muncii 
politice de masă folosite pentru

gistrate pe peliculă aspecte concrete 
de la locurile de muncă — ne spune 
tov. Liviu Berea, membru în bi
roul comitetului de partid de la în
treprinderea „Independența". A ur
mat o ședință cu activul de partid, 
care însă nu s-a mai desfășurat la 
modul „obișnuit", ci a început cu 
comentarea unor grafice revelatoa
re asupra situației economisirii me
talului ; simplu, direct, fără ocoli
șuri, în lumina faptelor au fost 
dezvăluite cauze ale risipei, cit și 
consecințele ei pe planul uzinei și 
al economiei naționale. A urmat a- 
poi, ca „moment al adevărului", 
expunerea filmului realizat în sec
țiile uzinei. Rezultatul : chiar de 
a doua zi grămezile de metal și 
alte materiale care zăceau împrăș

tiate prin secții au dispărut si s-a 
suplimentat ^.ngajameplul de ecq-, 
nomisipe a-metalului de la 200 lâ 

'300 torte. .
Este un exemplu al eficacității 

muncii politico-educative desfășu
rate cu combativitate pentru culti
varea spiritului de economie. S-ar 
putea, de asemenea, evoca mani
festări cu caracter similar și in ce 
privește afirmarea normelor eticii 
și echității socialiste.

...Primele secvențe ale filmului 
Înfățișează Sibiul înfăptuirilor so
cialiste ; scene obișnuite de muncă, 
Imagini ale unor fruntași In inire- 
cerea socialistă. Brusc, aparatul de 
filmat se întoarce asupra citorva 
inși care iși irosesc zilele prin ca
fenele, trăind pe seama muncii 
altora. Citeva scene dezvăluie pus
tiul acestor vieți fără ideal, fără 
dorințe de împlinire. Este filmul 
„Cu ce te ocupi dumneata ?“, rea
lizat de sectorul muncă politică de 
masă al secției de propagandă.

— Pină acum, filmul a fost vi
zionat de peste 12 000 de tineri, ne 
spunea tov. Ion Șuster, șeful secto
rului muncă politică de masă. A 
răscolit multe conștiințe. Dovada 
este că în ultima vreme am reușit 
să integrăm în producție peste 1 000 
'de tineri fără ocupație 1.

Un larg ecou pe plan local are și 
acțiunea desfășurată la întreprin
derea „Flamura Roșie" din Sibiu, 
intitulată „Cu microfonul și apara
tul de fotografiat prin întreprin
dere". Surprinzind pe viu manifes
tări de indisciplină și chiul, de iro
sire a bunurilor obștești, acestea 
sint supuse comentariului tovarăși
lor de muncă ; dezbaterea cazurilor 
are loc pe scara întregii întreprin
deri prin stația de radloficare.

Continuitate, inventivitate, com
bativitate ; iată citeva trăsături e- 
sențiale care, așa cum sublinia 
pregnant Plenara C.C. din noiem
brie 1971, nu trebuie să lipsească 
nici un moment din activitatea po- 
litico-educativă. Experiențele înfă
țișate sint edificatoare asupra efica
cității muncii politico-educative a- 
tunci cînd se caracterizează prin a- 
semenea atribute^

Paul DOBRESCU

Operațiunea „Ato
mul marcat" este un 
film „de spionaj" ; el 
întrunește multe din
tre virtuțile de gen pe 
care se bizuie atracti- 
vitatea peliculelor de 
această factură, fără 
a se înscrie totuși in 
tiparele obișnuite. Cu 
alte cuvinte, regizorul 
Igor Gostev nu aduce 
pe ecran confruntări 
deschise între apără
torii legalității și spio
nii urmăriți ; specta
torii nu sint puși în 
fața unor enigme pe 
care- eroul filmului le 
rezolvă in ultimul mo
ment, făcindu-și ino
fensivi adversarii. Po
vestirea cinematogra
fică își refuză in ge
nere spectaculosul ex
terior, niizind mai ales 
pe tensiunea lăuntrică 
a unor intimplări is
torisite în conexiunea 
lor cu viața obișnuita, 
de fiecare zi.

Pe fundalul realită
ților sovietice contem
porane, acțiunea ur
mărește, in două pla- 
rjurj paralele, încer
cările uriei: ăgentuti- de

spionaj de a-și com
pleta rețeaua in vede
rea obținerii și trans
miterii peste graniță 
a unor importante se
crete militare și an
cheta organelor de 
stat menită să desco
pere și sâ facă inofen
sivă întreaga agentu
ră. Spionii, nu lipsiți 
de abilitate, se cred 
în siguranță ; iar an
chetatorii, conduși de 
colonelul Dobrinin, 
deși ii identifică la ca
pătul unor cercetări 
laborioase, 11 lasă de
ocamdată în libertate 
— pentru a le cunoaș
te. mai exact planuri
le și a descoperi tot 
lanțul de trădători. De 
fapt, filmul investi
ghează mecanismul 
trădării, prezintă per
sonaje care, sub o a- 
parentă onorabilitate, 
ascund antecedente 
abjecte sau vicii care-i 
fac vulnerabili șanta
jului practicat de spi
oni. Crimele comise în

medicul Raskovski — 
devenit între timp o 
somitate — în rinduri- 
le rețelei de spionaj. 
Un tinăr lipsit de ma
turitate și tentat de 
banii oferiți, în valu
tă, de un turist străin, 
pentru o icoană con
trafăcută, va deveni, 
și el, după un timp, 
ținta unui șantaj per
fid. Numai că prețul 
pe care trebuie să-1 
plătească, trădatfea de 
patrie, este prea mare, 
și tinărul acesta va 
găsi forța de a-și măr
turisi greșeala, contri
buind, astfel, la deju- 
carea planurilor urzi
te de dușmanii țării 
sale. Acțiunea, portre
tizarea personajelor au 
girul unei atente preo
cupări pentru auten
ticitate. La aceasta 
contribuie și jocul nu
anțat al actorilor prin
cipali — intre care 
Gheorghi Jjenov (Do
brinin) ; Vladimir Sa
moilov și Gheorghi 
Taratorkin conturează 
personaje care se

timpul ocupației hitle- 
riste și pe care le cre
dea neștiute de niptenij . rețin.
U D. COSTIN

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba franceză.
9,30 Curs de limba rusă.

10,00 Telex.
10,05 „Tară bogată In frumuseți".
10.15 Teleobiectiv.
10.30 Publicitate.
10,40 Viratele peliculei — magazin 

bilunar de cultură cinema
tografică.

12,CO Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Cura de limba engleză.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Loto.
18.15 La volan.
ld;30 Stadion.
18,45 Publicitate.
18.50 Revista economică TV.
19,20 1001 de seri : „Zdreanță".
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînil : „Har

nice" de Adalbert Winkler.
20,05 „O Românie cum n-a fost 

nlclclnd". spectacol de ver
suri șl cîntece.

20,35 Film artistic : „Omul Mafiei" 
— producție a studiourilor 

. cinematografice Italiene.
22.15 Baladă pentru acest pămînt. 

O emisiune nouă.
22.30 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Reportajul săptămînil : „La 

marginea geografiei".
20,25 Pagini muzicale de mare 

popularitate.
20,55 Telex.
21,00 Prim plan : Dina Cocea.
21.30 Portativ '73.
21.50 Teatru scurt: »,Carlota“ de 

Miguel Mlhura (partea I).

cinema
• Lupta după victorie : CAPITOL
— 10; 16,15; 19,30.
• Mult zgomot pentru nimic :

PATRIA — 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30,
• Doi pe un balansoar : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Mafia albă : (SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
4 754) ; 20,15 (seria de bilete — 
4 755), LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,43, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21,
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
• Y 17 acționează s FLACARA — 
16; 18; 20.
• Cu cărțile pe față : VICTORIA
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 2l,
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 s 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; 13,43; 16; 18,15;
20.30, BUCEGI — 15,30; 18; 20,15, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Șapte zile i LIRA —- 15,30; 18; 
20,15.
• Paradisul : GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Valter apără Sarajevo : LUMI
NA — 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.
• Dragostea începe vineri : UNI
REA — 16; 18; 20.
• Conspirația : PACEA — 16; 18; 
20.
• Albă ca zăpada șl cei șapte 
pitici : DOINA — 9,45; 11,45; 14; 
1G; 18; 20, DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Urletul lupilor — 10; 12; 14;
16.30, Romanul unul trișor — 18,30, 
Febra urcă la El Pao — 20,30 : 
CINEMATECA (Sala Union).
• Copernlc : COSMOS — 15,30; 
19.
• Cartea junglei : TIMPURI NOI
— 9,15—20,30 In continuare.

(Urmare din pag. I)

ultimul an, de fructificarea posibili
tăților existente in întreprinderi, de 
generalizarea experienței înaintate 
și a inițiativelor valoroase în pro
ducție. Aceasta este o explicație a 
fenomenului pe care îl înregistrăm 
cind un nou județ anunță, printr-o 
telegramă trimisă conducerii parti
dului, realizarea planului producției 
globale industriale pe primii trei ani 
ai cincinalului. Nu-i vorba de o în
treprindere, oricît de mare ar fi ea, 
ci de industrii ale unor intregi ju
dețe.

Dispunem de cifre și de date con
crete. In Capitală, inițiindu-se ac
țiuni pentru înnoirea produselor șl 
a tehnologiilor de fabricație. 6-au 
identificat posibilități nebănuit de 
mari privind asimilarea — in perioa
da 1973—1975 — a 250 de tehnologii 
și 1 000 de produse noi, peste cele 
prevăzute inițial ; produsele noi și 
reproiectate realizate în unitățile de 
interes republican însumează anul 
acesta 5 miliarde lei. Cifra impre
sionează prin ea însăși și face do
vada existentei, in continuare, a 
unor resurse interne considera
bile care ișl așteaptă o de
plină fructificare. Valoarea utila
jelor realizate prin autodotare re
prezintă in județul Timiș 100 milioa
ne iei, in județele Constanța șl Il
fov cite 20 milioane lei. iar in uni
tățile Capitalei 147 milioane lei : 
sint rezultate care au dus la dimi
nuarea efortului valutar și la eco
nomii de investiții din fondurile cen
tralizate ale statului. Vom mai adău

ga, în sprijinul argumentării noas
tre, că unitățile siderurgice din Hu
nedoara, Călan șl Reșița au și pro
dus pină acum zeci de mii de tone 
de oțel, fontă și laminate suplimen
tar, cu aceleași capacități de pro
ducție, dar folosite mai intens și mai 
ingenios.

Așadar, s-a acumulat în multe 
unități ale industriei noastre o ex
periență cu valoare inestimabilă care 
se cere generalizată ; s-au acumulat, 
de asemenea, inițiative deosebit de 
eficiente care se cer extinse. Poate 
multi se vor fi intrebînd : cum va fi 
reușit colectivul întreprinderii de 
sîrmă si produse din sirmă din Bu
zău ca, pe spatiile existente, să mon
teze noi linii de fabricație si să 
realizeze o economie de peste 10 mi
lioane lei la investiții ? Mai mult, pe 
aceeași suprafață construită s-a du
blat și producția de electrozi. în 4 
luni, grupa sindicală din sectorul 
transporturi al Combinatului de ma
teriale de construcții din Tg. Jiu a 
realizat o economie de carburanți în 
valoare de 546 000 lei, ca urmare a 
inițiativei „Contul colector de econo
mii al grupei sindicale".

Sub conducerea nemijlocită a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
organele șl organizațiile sindicale și 
dc Li.T.C. au devenit, la rîndu-Ie, 
mai interesate și mai mobile in sti
mularea circulației experienței, a 
metodelor și ideilor avansate. La 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor s-au concentrat, 
prin sintezele făcute pe teren de ac
tiviștii săi trimiși in acest scop, nu

meroase inițiative apărute în între
cere. Totul se triază cu grijă, în ve
derea generalizării celor mai efi
ciente. Sub îndrumarea Comitetului 
municipal București al P.C.R., con
siliul municipal al sindicatelor a și 
selecționat 10 Initiative care sint azi 
extinse în industria marelui oraș. 
Unele influențează direct creșterea 
producției și productivității muncii,

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
avînd la bază metode moderne în 
acest sens ; altele au inrîurire asu
pra formării conștiinței socialiste a 
oamenilor. Și unele și altele au ca 
scop realizarea cincinalului în patru 
ani și jumătate. „Nici un gram de 
metal in plus, nici un gram pierdut"; 
„Reducerea efortului valutar, normă 
a conduitei noastre profesionale" ; 
„Fiecare inginer și tehnician să rea
lizeze, in afara sarcinilor ce-i revin, 
un volum de economii echivalent 
cu minimum retribuția lui anuală" ; 
„Autocontrolul și controlul reciproc 
in producție" — iată ce fel de ini
țiative cuceresc tot mai mult teren 
în industria Capitalei. La rindul lor, 
forurile dc răspundere din județul 
Brașov au selecționat 14 inițiative 
eficiente, din 95 izvorite in întreprin
derile județului.

Da, o selecție a experienței și ini
țiativelor apărute în această perioa
dă este necesară ; este o sarcină 
imediată a comitetelor de partid ju
dețene, municipale șl orășenești ; a 
celor din unitățile industriale, din 
construcții și transporturi ; a orga
nelor sindicale și ale U.T.C.; în acest 
scop trebuie să se acționeze impreună 
cu ministerele și centralele industria

le. Conducerea partidului cere ca pe 
baza eficienței obținute pină acum 
să fie stabilite, în cel mai scurt timp, 
inițiativele care vor fi larg aplicate, 
precum și criteriile dc urmărire și 
apreciere a rezultatelor, in funcție 
de condițiile specifice ale fiecărui loc 
de muncă. Și, o dată făcut I aceasta 
selecție, cu grijă și răspundere, să se 
treacă de îndată la extinderea și ge
neralizarea celor mai bune, cu certă 
valoare economică, acum, cită vre
me pregătim din toate punctele de 
vedere producția anului ce vine, or
ganele și organizațiile de partid, 
sindicale și ale U.T.C. sprijinind șl 
urmărind permanent modul de apli
care a lor.

Evident, popularizarea inițiativelor 
de valoare, a metodelor înaintate tre
buie făcută cu atenție, cu pricepere, 

rit mai atractiv, în mod cit mai con
vingător. Nu despre o popularizare 
ermetică, la general, este vorba, fără 
descifrarea conținutului acestora, a 
sîmburelui lor novator, a căilor de a- 
plicare și extindere. Dimpotrivă, 
popularizarea și extinderea iniția
tivelor valoroase in întrecere trebuie 
să aibă la bază demonstrațiile prac
tice, schimburile de experiență, con
sfătuirile directe cu fruntașii, din 
care să rezulte cu claritate efectele 
acestora, modalitățile de aplicare, 
potrivit cu specificul fiecărei unități, 
al locurilor de muncă. Important 
este, de asemenea, ca in populariza
rea și generalizarea experienței îna
intate să se evite discontinuitatea, 
caracterul de campanie, formalismul, 
tendințele de a se ocupa de aceasta 
doar In preajma zilelor festive. Nu 
puține dintre inițiativele deosebite 
apărute în întrecere, dintre metodele 
înaintate îmbrățișate la început cu 
entuziasm, dovedite ca eficiente, după 
un timp au fost date uitării, deoare
ce nu s-a acționat cu fermitate pen
tru susținerea lor, pentru crearea ca
drului organizatoric si tehnico-ma- 
terial necesar aplicării lor. pentru 
îmbogățirea 81 consolidarea rezulta
telor obținute, prin atragerea a noi și 
noi colective, din aceleași ramuri sau 
din ramuri diferite, la anllcșrea în 
practică a acestora. Sînt nedlunsuri 
care trebuie evitate, sînt Învățămin
te din care organele șl organizațiile 
de partid, conducerile de întreprin
deri, organele sindicale șl ale U.T.C., 
trebuie să tragă toate concluziile, 
făcind din popularizare», stimularea 

și extinderea inițiativelor de valoare, 
a, experienței înaintate în producție 
un obiectiv permanent, de mare im
portantă In viața fiecărei unități 
economice. /

Se înțelege că generalizarea expe
rienței înaintate, a inițiativelor va
loroase presupune un grad sporit de 
pregătire profesională, de competen
ță tehnică. încă o dată se relevă și 
din acest unghi de vedere Însemnă
tatea sarcinilor trasate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 eu 
privire la dezvoltarea conștiinței so
cialiste, știut fiind că, în concepția 
partidului nostru, conștiința înainta
tă îmbină spiritul revoluționar, com
bativitatea partinică cu un orizont 
larg de cunoaștere, cu un grad înalt 
de însușire a cuceririlor tehnicii și 
științei contemporane.

Organizațiile de partid, comuniștii 
din toate întreprinderile, de pe șan
tiere, din unitățile de transporturi 
etc. trebuie să se afirme ca promo
tori și susținători permanent! ai ini
țiativelor înaintate, să militeze cu 
perseverență pentru promovarea lar
gă a tot ce e nou și valoros în pro
ducție, a ideilor și metodelor avansa
te, cu valoare practică, prin aplica
rea cărora să se asigure gospodărirea 
cit mai eficientă a mijloacelor mate
riale și a fondurilor încredințate fie
cărei întreprinderi spre administrare. 
In felul acesta, colectivele din fie
care unitate economică vor obține re
zultate și mai mari în ampla între
cere pentru îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen și la un nivel su
perior de eficiență.

teatre
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Mali

Luțnd cuvintul In cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul MAMADOU 
TRAORE a transmis președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, un cordial salut din 
partea președintelui Republicii Mali, 
colonelul Moussa Traore.

„Cu această ocazie solemnă — a 
spus vorbitorul — colonelul Moussa 
Traore m-a rugat să vă salut din 
partea sa In calitatea dumneavoastră 
de luptător de frunte pentru liberta
te și pace in lume și de valoros con
ducător al poporului român. De ase
menea. doresc să subliniez că sub 
conducerea dumneavoastră înțeleap
tă și crație politicii dumneavoastră 
realiste și eforturilor susținute ale 
partidului comunist, poporul roman 
a realizat foarte mari progrese, care 
suscită multă admirație in lume.

Pe de altă parte, doresc să arăt 
că eforturile De care dumneavoastră 
nu încetați să le depuneți pentru 
destinderea și cooperarea interna
țională sînt bine apreciate In Africa 
și în special In Mali".

IX “continuare ambasadorul Repu
blicii Mali a spus :

„Aș dori să subliniez, domnule 
președinte, că țara dumneavoastră, 
România, a jucat un mare rol in e- 
liberarca popoarelor africane de sub 
jugul colonial și n-a Încetat după 
aceea să le ajute in realizarea u- 
nor economii naționale independen
te și pentru consolidarea indepen
dentei lor politice. In ceea ce o pri
vește. țara mea. Mali, este recu
noscătoare României pentru tot ce 
ea a făcut pentru a o ajuta in acest 
•ens.

Intr-adevăr, cooperarea noastră a 
supraviețuit la încercările timpului, 
iar în prezent este foarte bună".

„Misiunea mea pe lingă dumnea
voastră — a spus, in încheiere, vor
bitorul — este de a dezvolta rela
țiile de cooperare internațională și 
de a consolida marea prietenie care 
există din fericire între poporul ma- 
lian si poporul român".

A luat apoi cuvintul președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Adresind noului amba
sador un cald salut de bun ve
nit In România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu l-a rugat, totodată, să 
transmită președintelui Republicii 
Mal!, o dată cu mulțumirile sale cor
diale pentru mesajul ce 1 l-a adre

sat, cele mal bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar po
porului Republicii Mal! călduroase 
urări de progres și bunăstare.

„După cum vă este cunoscut — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
poporul român este angajat in pre
zent cu toate forțele sale In reali
zarea unui amplu program de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, de valorificare tot 
mai intensă a potențialului material 
și uman al țârii. Angajat plenar în 
această amplă operă constructivă, 
poporul nostru este profund intere
sat in instaurarea în lume a unul 
climat de pace și înțelegere intre 
națiuni, de largă colaborare intre 
state. Țara noastră depune eforturi 
susținute pentru promovarea largă 
intre state a unor relații de tip nou, 
întemeiate pe principiile egalității In 
drepturi, • respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc, pe renunțarea la forță 
și la amenințarea cu forța In rapor
turile internaționale".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„In România sînt binecunoscute șl 
se bucură de apreciere eforturile pe 
care poporul malian le face pentru 
consolidarea independenței sale eco
nomice și politice. Am speranța, 
domnule ambasador, că raporturile 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Mali vor deveni in vii
tor mai strînse, că ele se vor dez
volta continuu, in Interesul celor 
două popoare, al cauzei colaborării, 
destinderii și păcii Internaționale.

încredințat că misiunea dumnea
voastră în România va send dezvol
tării relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările și popoarele noas
tre, vă doresc deplin succes In în
deplinirea înaltei răspunderi ce vi 
s-a încredințat și vă asigur de tot 
sprijinul din partea Consiliului de 
Stat, a guvernului și a mea perso
nal".

După prezentarea scrisorilor pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a avut o con
vorbire cordială, prietenească cu 
ambasadorul Republicii Mali, Ma
ma dou Traore.

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat, și George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe.

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor armate 
unite și consfătuirea cadrelor de conducere ale armatelor 

statelor participante la Iratatul de la Varșovia
în perioada 30 octombrie — 1 no

iembrie 1973, in Republica Socialistă 
Cehoslovacă, orașul Praga, sub pre
ședinția comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșal al 
Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski. 
s-au desfășurat ședința ordinară a 
Consiliului militar al Forțelor ar
mate unite și consfătuirea cadrelor 
de conducere ale armatelor statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia.

La ședința Consiliului militar și 
consfătuire s-a făcut bilanțul pregă
tirii operative și de lupta a Forțe
lor armate unite pe anul 1973, au 
fost discutate și stabilite sarcinile 
pentru anul 1974.

Participants la ședință șl consfă
tuire au făcut un schimb de păreri 
referitoare la probleme ale activită
ții curente ale Forțelor armate uni
te. care prezintă interes reciproc.

Lucrările Consiliului militar și ale 
consfătuirii cadrelor de conducere 
ale armatelor frățești s-au desfășu
rat intr-o atmosferă de prietenie, 
colaborare șl înțelegere reciprocă to
vărășească.

Consiliului militar șl participanți- 
lor la consfătuire li s-au prezentat 
activități de instruire privind pregă
tirea trupelor Armatei populare 
cehoslovace.

Semnarea unui aide-memoire
între România și
Joi?iupă-amlază. a fost semnat un 

aide-memoire intre Republica Socia
listă România și Republica Mali, pri
vind acțiunile ce urmează a fi În
treprinse de cele două țări în vede-, 
rea dezvoltării cooperării lor econo
mice in diferite domenii de activi
tate. a r

Documentul a fost semnat de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul comerțului ex-

Republica Mali
terior, șl Assim Diawara, ministrul 
comerțului, conducătorul delegației 
economice guvernamentale a Repu
blicii Mali.

La ceremonie au fost de față re
prezentanți ai conducerii unor mi
nistere economice, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și membrii celor două 
delegații.

(Agerpres)
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Automobiliștii de la „Ciclop" se pregătesc 
pentru „Raliul balcanic"

Deși înființată doar de cîteva luni, 
secția de automobilism a asociației 
sportive „Ciclop" a devenit una 
dintre cele mal redutabile. La ma
joritatea comoetitiilor din acest an 
(fie raliuri, fie concursuri de vite
ză). reprezentanții asociației sporti
ve „Ciclop" s-au numărat printre 
fruntași. Echipele respective ocupă, 
de asemenea, locuri fruntașe — în
cununare a eforturilor si bunei 
comportări din acest an — In cla
samentele finale ale campionatului 
national de viteză în coastă și cam
pionatului national de raliuri. Con
ducerea Întreprinderii sprijină di
rect si permanent sportul automo

bilistic. Pină acum. în organizarea 
I.LL. „Ciclop", au avut loc citeva 
competiții de anvergură, inclusiv 
„Raliul României".

Este suficient poate de arătat că 
două dintre echipajele titulare 
ale lotului național — care 
urmează să participe la „Raliul bal
canic" — sînt de la „Ciclop" ; este 
vorba de binecunoscutii „asl al vo
lanului" frații Eugen si Alexandru 
Ionescu-Cristea. de Dorin sl Cornel 
Motoc. Dintre celelalte echipaje ale 
asociației menționăm pe Doru Gin- 
du — Dan Amărică, Cornel Serghes- 
cu — Vasile Szabo, Ion Ceapă — Ra
du lonescu-Pleșești.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL. — într-un meci pen

tru optimile de finală ale ..Cupei 
campionilor europeni" la handbal 
masculin. C.F. Barcelona a intilnit 
pe teren propriu formația vest- 
germar.ă V.F.L. Gummersbach. Oas
peții au câștigat cu 30—23 (13—9).

TENIS. Aseară in sala „Pierre o’e 
Coubertin" din Paris, in cadrul opti
milor de finală al° turneului inter
național de tenis „Trofeul Jean Bec
ker". Ilie Năstase l-a învins cu n—2, 
6—2 pe italianul Paolo Bertolucci. 
Alte rezultate : Tom Okker—Gullcr- 
mo Vilas 6—1, 6—1 : Jean Baptiste
Chanfreau—Tom Gorman 6—4. 6—4. 
în proba de dublu bărbați, cuplul 
Bengtson. Borg (Suedia) a in'rc-cut 
cu 7—5, 6—2 perechea Pilid (Iugo
slavia), Țiriac (România).

Cronica zilei
Delegația română, condusă de 

acad. Miron Nlcolescu, președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România, care a participat la lucră
rile Congresului mondial al forțelor 
păcii desfășurat la Moscova, s-a ina- 
poiat joi in Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopcni, 
membrii delegației au fost salutați 
de prof. univ. Tudor Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, de reprezentanți al unor 
organizații de masă șl obștești.

A fost prezent V. S. Tikunov, mi
nistru consilier la Ambasada Uniunii 
Sovietice la București.

★
în perioada 23—31 ootombrlo, la 

invitația Consiliului Național al Fe
meilor, o delegație a Uniunii Femei
lor Franceze, formată din Colette 
Jakob, ziarist, și Regine Bessou, 
avocat, președintele U.F.F. din orașul 
Lyon, a făcut o vizită de prietenie 
in Republica Socialistă România.

în timpul șederii lor in țara noas
tră, oaspetele au vizitat unități eco
nomice. așezăminte social-culturale 
din București și din județele Bra
șov, Neamț. Suceava și Vrancea. 
Totodată, ele au fost primite de Su- 
zana Gâdea, președinta Consiliului 
nomlce, așezăminte social-culturale 
Național al Femeilor, și au avut În
trevederi la comitetele și comisiile 
femeilor din localitățile și unitățile 
vizitate.

Plecarea reprezentantului
P.C.R., la Congresul 

de la Hamburg 
al P. C. German

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
îndreptindu-se spre Republica Fede
rală Germania, tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., 
care va reprezenta Partidul Comu
nist Român la Congresul de la Ham
burg al Partidului Comunist German.

La plecare, pe aeroportul Otopenl 
au fost de față Alexandru Ionescu, 
membru al C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

(Agerpres)

întoarcerea din R.P.D.
Coreeană a delegației 

de activiști ai P.C.R.
O delegație de activiști al P.C.R., 

condusă de tovarășul Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-sc- 
cretar al Comitetului județean Iași al 
P.C.R., a făcut o vizită de schimb de 
experiență in R.P.D. Coreeană, la in
vitația C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al Partidului Muncii din- Coreea, la 
organe locale de partid; a;-vizitat'Uni
tăți economice, instituții de învăță-’ 
mint și cultură.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Kim Dong 
Ghiu, membru al Comiterului Politic, 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea.

La întoarcerea In Capitală, joi, de
legația a fost salutată pe aeroportul 
Otopcni de Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Era prezent ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Li Min Su.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

3, 4 și 5 noiembrie. In țară : Vreme 
frumoasă, dar rece noaptea și dimi
neața la începutul intervalului. Ce
rul va fi variabil, mai mult semn. 
Vint slab pină la potrivit. Tempera
tura va crește ușor spre sfîrșitul in
tervalului. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 10 și zero grade, excep- 
tind prima noapte, cînd în Transilva
nia și nordul Moldovei vor cobori 
și sub minus 12 grade, iar maximele 
vor oscila între 2—12 grade. Local 
se va produce ceață. In București : 
Vreme frumoasă, dar rece noaptea 
și dimineața in prima parte. Cerul 
va fi variabil, mal mult senin. Vînt 
slab pină la potrivit. Temperatura 
va crește ușor spre sfîrșitul interva
lului.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștlgurl 

în materiale de construcție 
ieșite ciștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trimestrul III 1973

| Nu
m

ăr
ul

 1 
I curen

t | Numărul 
libretului 
dștieâtor

Valoarea 
ciștigurilor

parțială totală

1 924-220-65 20 000 20 000
i 918-336-46 10 000 10 000
3 917-203-68 5 0004 906-721-183 50905 909-202-154 5 0006 926-802-7 5 0007 923-135-72 5 ono8 905-261-139 5 0009 904-527-199 5 00010 921-210-8G 5 00011 923-123-41 5 00012 952-224-57 5 000

13 932-212-P3 5 000
14 921-268-4 5 000
15 910-131-105 5 00016 942-217-31 5 00017 951-207-104 5 000
18 959-214-93 5 000
19 954-269-7 5 000
20 936-251-19 5 000
21 945-263-72 5 000
22 952-219-41 5 000
23 928-413-28 5 000 110 00024 900-150-72 5 000

24 ciștlgurl te valoare totală
de lei 140 000

Titularii libretelor de economii 
ciștigătoare trebuie să se prezinte 
In cel mult 60 zile de la data tra
gerii la sucursalele și filialele C.E.C. 
pentru a 11 se elibera adeverințele 
necesare procurării materialelor de 
construcție.

CELUI DE-AL III-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST GERMAN
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților 

la Congresul de la Hamburg al Partidului Comunist German, tuturor comu
niștilor. clasei muncitoare șl oamenilor muncii din Republica Federală Ger
mania un cald salut frățesc, precum și mesajul de prietenie si solidaritate 
al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România. ,

Comuniștii români, opinia publică din țara noastră urmăresc cu viu 
Interes și sentimente de solidaritate Internationalist activitatea Partidului 
Comunist German consacrată slujirii intereselor fundamentale ale oameni
lor muncii din Republica Federală Germania, idealurilor păcii, democrației 
și progresului social, luptei împotriva imperialismului, pentru securitate și 
colaborare in Europa șl in introaga lume.

Congresul dumneavoastră are loc In condițiile unor adinei schimbări 
In raportul do forte pe arena Internațională in favoarea forțelor păcii, de
mocrației, libertății. Independentei naționale șl progresului social. Continua
rea șl aprofundarea acestui proces pozitiv reclamă în mod Imperios inten
sificarea luptei unite a tuturor țărilor socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a țărilor care au pășit pe calea unei dezvoltări economico-so- 
clale independente, a tuturor forțelor progresiste, democratice, antiimperia- 
listo Împotriva politicii imperialiste de agresiune, dictat șl ingerințe in tre
burile interne ale altor state, impun mobilizarea și participarea tot mai ac
tivă ale muncitorilor, țărănimii, intelectualității, ale tineretului și studenți
lor. ale opiniei publice internaționale, ale maselor largi populare la lupta 
pentru rezolvarea marilor probleme ale vieții internaționale, in interesul 
păcii, securității $1 colaborării, pentru o lume mai dreaptă, mai bună.

Evidențiind relațiile de prietenie șl colaborare tovărășească care s-au 
stabilit intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist German, ex
primăm totodată dorința ca ele să cunoască, in viitor, o extindere șl diversi
ficare continuă, pe temelia trainică a marxlsm-leninismului și internaționa
lismului proletar, a drqptului fiecărui partid de a-și elabora și aplica in mod 
independent linia politică, tactică șl strategică, fără nici un amestec din afară. 
Sintem convinși că dezvoltarea unor astfel de relații corespunde intereselor 
Întăririi prietonlei dintre cele două partide și popoare ale noastre, ale dezvol
tării raporturilor multilaterale dintre Republica Socialistă România șl Re
publica Federală Germania, servește cauzei unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin in desfășurarea lucrărilor con
gresului dumneavoastră, in îndeplinirea hotărîrllor pe caro Io veți adopta, 
In activitatea pe care o desfășurațl In slujba cauzei păcii, democrației si so
cialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului PIETRO NENNI
Președintele Partidului Socialist Italian

Cu prilejul alegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Par
tidului Socialist Italian, am plăcerea să vă transmit, în numele meu șl 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, sincere felicitări 
și urări de noi succese în înalta răspundere ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare 
dintre partidele noastre se vor întări în continuare, în folosul dezvoltă
rii raporturilor dintre țările și popoarele noastre, în Interesul păcii și 
securității în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al 

Partidului Comunist Român

PLECAREA REPREZENTANTULUI P. C. R. IA CEL DE-AL 
|V-LEA CONGRES Al P. C. DIM NORVEGIA

Joi, tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a plecat la 
Oslo, pentru a asista din partea Par
tidului Comunist Român la lucrările 
Congresului al XIV-lea al Partidului 
Comunist din Norvegia.

SALUT COLEGIAL REVISTEI „LUMEA"
Adunare consacrată aniversam 

Marii Revoluții Socialiste rlin Octombrie
Se Împlinesc zece ani de la apa

riția primului număr al sâptămîna- 
lului de politică externă „Lumea". 
Deceniul de existență al revistei 
„Lumea" coincide, în cea mai mare 
parte, cu perioada anilor consecu
tivi Congresului al IX-lea al P.C.R., 
ani atit de bogațt și fertili in a- 
firmarea politicii externe a Parti
dului Comunist Român, a României 
socialiste — politică principială, 
constructivă, dinamică, pusă neabă
tut în slujba telurilor socialismului 
și păcii, a aspirațiilor înaintate ale 
omenirii.

în concordanță cu aceste obiecti
ve. „Lumea" a devenit o tribună pu
blicistică de prestigiu și largă răs- 
pîndire, care, alături de presa coti
diană, de alte periodice, militează 
cu hotărîre pentru Înfăptuirea po
liticii externe a partidului și sta
tului nostru de adînclre a prie
teniei cu țările socialiste frățești, 
Întărirea solidarității internațio
naliste cu partidele comuniste și 
toate forțele mondiale antiimperia
liste, democratice și progresiste, 
pentru dezvoltarea colaborării cu 
noile state independente, cu toate 
statele, în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice. în paginile re

în urmă cu cîțiva 
ani, un grup de geo
logi care cutreieraseră 
bătrinii munți ai Ura
lului s-au oprit la 
sonda numărul 13 pen
tru a sărbători un e- 
veniment important : 
inaugurarea primului 
zăcămint de gaze na
turale descoperite in 
această regiune a 
Uniunii Sovietice.

Poziția geografică a 
acestui zăcămint este 
deosebit de favorabilă, 
pentru că se află nu 
departe de conductele 
magistrale ale „flăcă
rilor albastre", care 
pornesc din Buhara și 
Asia centrală spre re
giunile europene ale 
U.R.S.S. Zona este 
străbătută de linii fe
roviare și șosele, de 
linii de energie elec
trică și se află in a- 
propierea surselor de 
apă.

Tinted seama tocmai 
de aceste considerente, 
directivele Congresu
lui al XXIV-Iea al 
P.C.U.S. prevăd crea
rea in zona Orenbur- 
gului (pe unde hoină
reau cindva călăreții 
răzvrătitului Stepan 
Razin), a unuia din 
cele mal mari centre 
de extracție șl prelu
crare a gazelor natu
rale. Producția părții 
puse deocamdată în 
exploatare este de 15 
miliarde metri cubi de 
gaze anuaL Continuă 
construirea celorlalte 
părți, astfel Incit la 
sfîrșitul cincinalului 
să se extragă anual 
circa 25—30 miliarde 
de metri cubi de gaze 
— ceea ce reprezintă 
circa a patra parte din 
sporul total al produc
ției de gaze naturale 
prevăzut să se rea
lizeze In actualul cin

cinal. Pină acum, nu 
există nici o exploa
tare de gaze de o a- 
semenea capacitate, 
iar pentru viitor se 
prevede o sporire a 
extracției pină la 
50—60 miliarde metri 
cubi anual. Amploa
rea lucrărilor este 
impresionantă t numai 
la prima parte a com-

plexului particiDă 
22 000 de muncitori ; 
volumul de investiții 
pentru cincinal este 
de peste 1 000 000 000 
ruble, șantierul fiind 
din acest punct de ve
dere al doilea obiec
tiv al cincinalului 
(după uzina de auto
mobile de la Naberej- 
nle Clolni).

...O scurtă incursiu
ne pe acest imens 
șantier. Pornind din 
suburbiile sudice ale 
Orenburgului, după ce

La plecare, pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, au fost de fată tova
rășul Cornel Burtică, membru suple
ant ai Comitetului Executiv, secre
tar al Comitetului Centrai al Parti
dului Comunist Român, șl tovarășa 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

vistei își găsesc amplă și intere
santă reflectare acțiunile multiple 
ale țării noastre pe plan interna
țional, vizitele întreprinse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu peste ho
tare și contactele Ia nivel înalt care 
au loc în țara noastră, activitatea 
bogată desfășurată de România 
pentru promovarea cursului spre 
destindere și cooperare internațio
nală, pentru așezarea relațiilor in
ternaționale pe bazele noi, ale res
pectului suveranității, egalității in 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne, avantajului reciproc. 
Trezesc un viu interes și sînt apre
ciate de cititorii revistei articolele 
de sinteză care urmăresc explicarea 
temeiurilor principiale ale politicii 
noastre externe, precum și seria
lele de prezentare a unor probleme 
cardinale ale lumii contemporane.

Transmitted colectivului redacțio
nal și colaboratorilor salutul cole
gial și călduroasele felicitări ale 
„Sclntcii", adresăm din toată inima 
revistei „Lumea" urarea de a obți
ne noi și noi succese in activitatea 
sa rodnică pe tărîmul afirmării po
liticii-externe a partidului șl statu
lui nostru.

străbați cimpiile sure 
ale acestui ținut, se 
zăresc, dincolo de o 
„sprinceană" de mes
teceni, peste Ural, 
sondele. Fiecare este 
parcă prlponită-n za
rea cenușie de con
ducte și fire electri
ce. De fapt, e numai 
una din cele trei ar
tere ale primei părți 

U. K. O. d.

ÎN PREAJMA SĂRBĂTORIRII MARO REVOLUȚII SOCIALISTE 
DIN OCTOMBRIE

„URIAȘUL ALBASTRU" 
DIN SUDUL URALULUI

în exploatare. Aproape 
de mal se profi
lează, ca niște uriașe 
corturi albe, clădirile 
stațiilor de colecta
re — adevărate fabrici, 
unde gazele sînt su
puse unui șir întreg 
de procese tehnolo
gice : uscarea și în
călzirea, selectarea 
concentratelor (benzi
na de gaze și prbduse 
petroliere). De aici, 
gazele pornesc spre 
adevărata uzină unde 
sînt din ’ nou supuse 
altor procese.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A ETIOPIEI

Maiestății Sale Imperiale HAILE SELASSIE I 
împăratul Etiopiei

Cea de-a 43-a aniversare a încoronării Maiestății Voastre Impe
riale, Ziua națională a Etiopiei, îmi oferă plăcutul prilej de a vă a- 
dresa felicitări cordiale, iar poporului prieten etiopian sincere urări de 
pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Astăzi este sărbă
toarea națională a E- 
tiopiel : cea de a 43-a 
aniversare a încoronă
rii împăratului Halle 
Selassie I.

Cel mai vechi stat 
independent al conti
nentului african, Etio
pia a pășit tot mai vi
guros te perioada 
postbelică, după elibe
rarea de sub cotropi
rea colonială fascistă, 
pe calea dezvoltării și 
modernizării structu
rilor sale economice, 
sociale și culturale, 
obținînd în ultimii ani 
succese importante 
în prospectarea și 
valorificarea bogăți
ilor naturale, te pune
rea bazelor unei eco
nomii naționale con
tinuu ascendente. Ca 
urmare a muncii har
nice a poporului etio
pian, pe harta eco-

'nomică a țârii au 
apărut o serie de o- 
biective industriale, 
s-a format un mare 
număr de cadre na
ționale.

Pe Dlân extern. E- 
tionia promovează o 
politică de întărire a 
solidarității africane 
în lupta pentru lichi
darea colonialismului, 
a discriminării ra
siale pe continent. Nu 
este, desigur, intim- 
plător faptul că la Ad
dis Abeba, capitala 
Etiopiei, se găsește 
sediul Organizației U- 
nității Africane. Tot
odată, Etiopia mili
tează pentru dezvol
tarea relațiilor de 
prietenie și colaborare 
cu celelalte state ale 
lumii, indiferent de 
orînduirea socială.

întemeiate De vechi 
tradiții de simpatie si

In cadrul manifestărilor organizate 
în țara noastră cu ocazia celei de-a 
56-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, joi după- 
amiază a avut loc. la Casa de cul
tură a sectorului 2 din București, o 
adunare consacrată acestui eveni
ment.

în cuvintările rostite cu acest pri
lej, Ion Olteanu. secretar al Comite
tului de 'partid al sectorului 2 din 
Capitală, și V. G. Pozdniakov, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, au relevat impor

0 delegație a Asociației de prietenie 
sovieto-române a sosit în Capitală

Joi a sosit In Capitală delegația 
Asociației de prietenie sovîeto-româ- 
ne, condusă de Dikusarov Vladimir 
Grigorievici, prim-secretar al Comi
tetului regional de partid Cernăuți al 
Partidului Comunist din Ucraina, 
care, Ia invitația Asoâației române 
Gentru legăturile de prietenie cu 

.R.S.S., va participa la festivitățile 
ce vor avea loc te România cu pri
lejul celei de-a 56-a aniversări a Ma

Dacă schela de ex
tracție și stațiile de 
colectare se află pe 
malul sting (asiatic) 
al Uralului, uzinele 
se află pe partea 
dreaptă (europeană) a 
fluviului. Deocamdată, 
uzina prelucrează 15 
miliarde metri cubi 
de gaze. Pentru anul 
1974 se prevede o spo

rire a capacității ei la 
30 miliarde metri cubi. 
Un amănunt despre 
importanta uzinei, re
legat de ziarul „So- 
vetskaia Rossia" : In 
anul viitor, uzina va 
obține 1 600 000 tone 
benzină de gaze și 
540 000 tone de sulf. 
Aceasta va constitui 
una din principalele 
resurse ale amortiză
rii sumelor cheltuite 
pentru darea în ex
ploatare a acestui ză
cămint. 

O importantă com
ponentă a complexu
lui de la Orenburg 
o reprezintă con
struirea de conducte. 
De la Orenburg spre 
nord, pină la Zainsk, 
lingă Naberejnîe Ciol- 
ni, unde se con
struiește uzina de 
automobile despre care 
menționam, se te-

tinde o conductă de 
aproape 540 kilometri; 
o alta — Orenburg— 
Kuibișev — străbate 
240 kilometri ; iar una 
de benzină de gaze va 
lega noul zăcămint de 
orașul Salavat, spre 
Magnitogorsk.

Importanta acestui 
obiectiv industrial — 
„stea de primă mări
me1* pe harta celui 
de-al nouălea cincinal 
— decurge din nece
sitățile de energie ale 
economiei sovietice, 
in cazul de față

• La Edinburg continuă turneul 
internațional de tenis pentru „Cupa 
Dewar". în turul II al probei de 
simplu femei, americana Julie Held- 
man a învins-o cu 6—3, 6—0 pe Lin
da Blatchford. Ann Kiyomura 
(S.U.A.) a câștigat cu 6—4. 5—7, 6—0 
la Mariana Simionescu (România), 
iar Virginia Wade (Anglia) a dis
pus cu 6—1, 6—1 de P. Pesachov 
(Israel).

ȘAH. — După șase runde. In 
turneul internațional feminin de șah 
de la Halle conduce Kașabrișvill 
(U.R.S.S.). cu 4.5 puncte, urmată de 
Margareta Juncu (România). Holz- 
Iein și Hofmann (ambele din R. D. 
Germană) — 3.5 puncte și o partidă 
Întreruptă fiecare. (Juncu a între
rupt in poziție complicată cu Ere- 
tova).

solidaritate; relațiile 
stabilite între Româ
nia si Etiopia cunosc 
o continuă dezvoltare, 
spre binele celor două 
țări și popoare, al 
cauzei păcii și cola
borării în lume. O 
contribuție însemnată 
la această evoluție fa
vorabilă au adus con
vorbirile și contactele 
la nivelul factorilor de 
conducere ai celor 
două state, precum și 
la alte niveluri, ac
țiunile de coopera
re stabilite in de
cursul ultimilor ani.

Cu prilejul sărbăto
rii de astăzi, poporul 
român adresează po
porului etiopian felici
tări și urări de noi 
succese pe calea dez
voltării patriei sale, 
prosperitate și pace.

In fotografie : ima
gine din Addis Abel», 
capitala tării.

tanța epocală a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, marile suc
cese obținute de popoarele Uniunii 
Sovietice in îndeplinirea importan
telor obiective trasate de cel de-al 
24-lea Congres al P.C.U.S., evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie româno-sovletice, continua 
întărire a colaborării dintre parti
dele, țările și popoarele noastre. In 
interesul reciproc, al triumfului cau
zei păcii și socialismului In lume.

(Agerpres)

rii Revoluții Socialiste din Octom
brie.

La sosire, membrii delegației au 
fost lntîmpinați de Octav Livezeanu, 
membru în Biroul Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., de membri și activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S,

A fost de fată N. V. Maslennikov, 
ministru consilier la Ambasada Uniu
nii Sovietice la București.

(Agerpres)

aprovizionarea cu com
bustibil a unor mari 
termocentrale aflate 
în construcție, a unor 
mari întreprinderi in
dustriale din zona 
Uralului. b Combusti
bilul albastru" din 
sudul Uralului este 
așteptat să pună In 
funcțiune marea uzină 
de îngrășăminte . chi
mice din orașul To
gliatti.

In aceste zile, colec
tivele de constructori 
ai acestui imens com
plex au început sâ 
încheie bilanțul reali
zărilor te cinstea ma
rii sărbători — a 56-a 
aniversare a Revolu
ției Socialiste din Oc
tombrie. ,.Ar fi greu, 
dacă nu imposibil de 
enumerat cele mai 
bune din cela mai 
bune brigăzi ale trus
tului «Orenburggaz- 
stroi» — scria zilele 
trecute ziarul local 
..Fakel" (Făclia). în 
cinstea lor se înalță 
zilnic steaguri ale e- 
roismulul în muncă, 
portrete mari ale frun
tașilor 6e schimbă 
zilnic pe numeroasele 
panouri de onoare. 
Concomitent se depun 
eforturi pentru recu
perarea rămînerilor în 
urmă ale unor sectoa
re și sincronizarea ac
tivității tuturor verigi
lor acestui uriaș șan
tier. In stepele sure 
ale Orenburgului creș
te văzind cu ochii 
„Uriașul albastru", 
amprentă semnifica
tivă a celui de-al 
nouălea cincinal sor 
vietic și jalon impor
tant pe calea construi
rii bazei tehnlco-ma- 
teriale a comunismu
lui in Uniunea So
vietică.

I. DUȚA.



viața internațională
GENEVA Conferința europeană 

pentru securitate si cooperare
GENEVA 1. — De la trimisul spe

cial Dumitru Ținu : Participantil la 
Conferința general-europeană au 
continuat, iol. dezbaterile referitoa
re la securitatea si cooperarea pe 
continent

în subcomisia pentru principii, re
prezentantul român Ion Diaconu, a 
subliniat importanta acordată de tara 
noastră principiului inviolabilității 
frontierelor, care, împreună cu cele
lalte norme stabilite a guverna re
lațiile dintre statele europene, oferă 
posibilitatea instaurării unui sistem 
trainic de securitate si cooperare în 
Europa. In acest sens. România con
sideră respectarea inviolabilității 
frontierelor statelor participante ca 
o necesitate permanentă, un impera
tiv in ansamblul raporturilor ce se 
stabilesc pe plan european. Tara 
noastră apreciază ca deosebit de 
important să se prevadă in docu
mentele conferinței angajamente 
ferme din partea fiecărui stat parti
cipant că va lua măsuri pentru a 
evita orice violare, de către forte 
sau agențl al săi. a frontierelor altor 
state — asemenea acte fiind de na

tură să aibă efecte din cele mai 
dăunătoare asupra relațiilor Inter
nationale.

Dezbaterile din subcomisia pentru 
mediul înconjurător, axate initial a- 
supra delimitării domeniilor de 
cooperare, s-au extins in ultimele 
zile și asupra formelor și metodelor 
de cooperare. în ultima ședință au 
reținut atenția in special aspecte ale 
poluării atmosferei, mărilor și ocea
nelor. Unele delegații, printre care șl 
cea a României, au subliniat compa
tibilitatea dintre dezvoltare și pro
tecția mediului, Insistind asupra ne
cesității unor acțiuni simultane în 
cele două direcții. Un rol important 
revine pe această linie organizațiilor 
și organismelor internaționale.

Această problematică se află de 
asemenea in atenția Programului 
Națiunilor Unite pentru mediul am
biant Consiliul de administrație al 
acestui organism a început joi, la 
Palatul Națiunilor din Geneva, con
sultări referitoare la programul său 
de activitate la care participă experți 
guvernamentali din țările membre 
ale consiliului, printre care figurea
ză și România.

v|ena Negocierile privind reducerea 
reciprocă a trupelor și armamentelor 

in Europa centrală
VIENA 1 (Corespondență de Ia 

Corneliu Vlad). — In cadrul nego
cierilor privind reducerea reciprocă 
a trupelor și armamentelor și mă
suri adiacente în Europa centrală 
s-a încheiat prezentarea de către 
șefii delegațiilor celor 19 state par
ticipante a expunerilor generale in
troductive în legătură cu poziția de 
principiu a guvernelor lor față de 
problemele ce fac obiectul negocie
rilor. Negocierile de la Viena — a 
declarat reprezentantul Italiei — 
deschid calea către o foarte com
plexă și, sperăm, fructuoasă fază in 
dialogul ce se dezvoltă între Est și 
Vest El a adăugat că țara sa este 
foarte interesată in realizarea unui 
acord care ar diminua confruntarea 
in partea centrală a continentului, 
fără a se pune în primejdie situația 
in alte regiuni ale Europei.

Destinderea politică, a arătat re
prezentantul Luxemburgului, consti
tuie o premisă importantă care tre
buie să permită negocierilor să în
registreze rezultate concrete, care 
vor pregăti calea spre acorduri me
nite să statornicească relații mai 
stabile și să întărească pacea și secu
ritatea în Europa.

Simplul fapt că a devenit posibilă 
convocarea reuniunii de la Viena, a 
spus reprezentantul Olandei, eviden
țiază schimbările însemnate in cli
matul politic al relațiilor Est-Vest 
Vorbitorul a făcut cunoscut că, în 
concepția guvernului său, scopul ne
gocierilor nu se limitează doar la 
reducerea trupelor și la măsuri adia
cente in Europa centrală, acestea 
trebuind privite șî ca un mijloc pen
tru realizarea unei mai mari stabili
tăți militare pe continent, pentru 
relații politice tot mai satisfăcătoa
re și o oolaborare sporită intre țările 
Europei.

Negocierile de la Viena, a mențio
nat reprezentantul Norvegiei, trebuie 
considerate ca un prim pas pe calea 
unui proces îndelungat. Măsurile de 
Întărire a încrederii, aflate in discu
ția Conferinței general-europene și 
problematica reuniunii de la Viena 
trebuie să servească drept bază 
pentru promovarea îmbunătățirii re
lațiilor politice și pentru pregătirea 
terenului în vederea obținerii păcii 
drepte și durabile în Europa.

Reprezentantul Poloniei a relevat 
Încadrarea negocierilor de la Viena 
în contextul mai larg al eforturilor 
Îndreptate spre realizarea stabilității, 
securității și păcii în Europa. Clima
tul politic favorabil pe continentul 
nostru și in relațiile Est-Vest este 
de bun augur pentru activitățile 
reuniunii de la Viena. Multe țări 
europene, altele decit cele reprezen
tate la negocieri, au manifestat un 
viu interes față de problemele care 
fac obiectul convorbirilor, a decla
rat vorbitorul, care s-a pronunțat 
pentru dreptul acestor țări de a par
ticipa la discuțiile de la Vîena.

în intervenția sa. reprezentantul 
Turciei a exprimat speranța că toți 
participanții vor depune eforturi 
constructive pentru a ajuta la micșo
rarea tensiunii in Europa centrală, 
ținînd seama, în același timp, de ne
cesitatea menținerii securității în 
celelalte regiuni. Subliniind caracte
rul indivizibil al securității interna
ționale, el a exprimat convingerea 
că negocierile de la Viena nu vor 
duce la ..o simplă deplasare a ten
siunilor existente dintr-o regiune in 
alta4'.

în interesul asigurării unei secu
rități trainice in Europa, a declarat 
reprezentantul U.R.S.S. — destinde
rea politică pe continent trebuie să 
fie completată cu măsuri de destin
dere militară. Pentru prima oară în 
istoria continentului european, si nu 
numai a celui european, se pune în 
mod practic problema reducerii for
țelor armate șl a armamentelor, pro
blema dezarmării. El a subliniat im
portanța înțelegerii realizate asu
pra faptului că măsurile concrete ce 
urmează a fi adoptate de reuniunea 
de Ia Viena trebuie elaborate sl în
făptuite în așâ fel iHclt să febtfes- 
pundă din toate punctele de vedere 
si în orice moment principiului 
fundamental al nediminuării securi
tății vreuneia dintre părți. Vorbito
rul a reafirmat poziția U.R.S.S.. po
trivit căreia trebuie să se ajungă la 
o înțelegere asupra reducerii într-o 
regiune de1a stabilită a Europei 
centrale a forțelor terestre și aerie
ne militare, atît străine, cit și na
ționale. inclusiv a unităților înzes
trate cu arma nucleară ale statelor 
participante la tratative.

Amintind faptul că, în ultimii 28 
de ani, pacea în Europa a fost men
ținută, reprezentantul Angliei a re
levat că totuși această pace a fost 
bazată pe o stabilitate precară, afec
tată de momente de tensiune. „Sîn- 
tem con.știenți — a spus el — că 
există încă multe deosebiți, care ră- 
mîn să fie rezolvate între țările din 
Est și cele din Vest. Dar, în același 
timp, credem că fiecare dintre par- 
ticipanți manifestă același interes, de 
încheiere fructuoasă a negocierilor".

Modificările succesive in relațiile 
Est-Vest au făcut posibilă examina
rea problemei reducerii nivelului și 
intensității confruntării militare în 
Europa centrală — a spus reprezen
tantul Statelor Unite. In cadrul ne
gocierilor, a continuat el, va trebui 
avută în vedere necesitatea întăririi 
păcii și stabilității în Europa. Vor
bitorul a făcut cunoscut interesul gu
vernului S.U.A. de a se obține „re
zultate concrete la negocieri". în 
concepția Statelor Unite, negocierile 
urmează să abordeze într-o primă 
fază problema reducerii forțelor ar
mate ale S.U.A. și U.R.S.S., pe baza 
principiului nediminuării securității, 
ceea ce ,.ar aduce o contribuție va
loroasă la stabilitatea in Europa".

PENTRU 0 COOPERARE PAȘNICA, PENTRU
SPORIREA ÎNCREDERII INTRE TOATE STATELE
APELUL ADOPTAT DE PARTICIPANȚII LA CONGRESUL 

MONDIAL AL FORȚELOR PĂCII

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Par
ticipanții la Congresul Mondial al 
Forțelor Păcii au adoptat un apel 
in care cheamă la unirea eforturilor 
în vederea asigurării unei păci juste 
și durabile în intreaga lume. Apelul 
relevă că, in ultimul timp, climatul 
politic internațional s-a îmbunătățit 
ca urmare a succeselor obținute de 
forțele păcii. Menționînd că, deși 
concepțiile participanților pot diferi 
in unele privințe, documentul evi
dențiază, între altele, consensul aces
tora in ce privește asigurarea drep
tului fiecărui popor de a-și alege, în 
deplină independență, propria sa 
cale și de a pune marile realizări 
ale științei și tehnicii in serviciul 
progresului social. Confruntarea in 
relațiile internaționale — se spune în 
apel — cedează treptat locul coope
rării pașnice, avantajoase tuturor și 
sporirii încrederii intre state.

Totuși, se spune in document, mal 
rămin încă multe de făcut. în lume 
continuă să existe regiuni in care 
nu slăbește tensiunea, iar focarele 
de agresiune periculoase pentru în
treaga omenire nu au fost eliminate. 
Cursa înarmărilor nu a luat sfirșit, 
iar armele nucleare nu au fost dis
truse. Bugetele militare a numeroase 
țări continuă să crească și blocurile 
militare nu au fost dizolvate.

Congresul Mondial al Forțelor Pă
cii, subliniază apelul, reclamă noi 
eforturi pentru ca cunoștințele, bo
gățiile și munca umanității să fie 
puse in serviciul popoarelor, și nu în 
slujba distrugerii sau a aservirii 
ființelor umane.

în acest scop, congresul cere : ac
ceptarea și aplicarea principiilor co
existenței pașnice bazate pe secu
ritatea internațională și cooperarea 
reciproc avantajoasă între state in 
toate domeniile, pe integritatea te-

ritorlală, independența națională, su
veranitate, egalitatea in drepturi a 
tuturor statelor șl neamestecul în 
treburile interne, repudierea recurge
rii la forță sau la amenințarea cu 
forța ; eliminarea rasismului, colo
nialismului și neocolonlalismuiul ; 
dezarmarea generală și totală ; retra
gerea tuturor bazelor militare și a 
tuturor trupelor de pe teritoriile 
străine ; dizolvarea alianțelor milita
re ; adoptarea unei convenții inter
naționale care să scoată in afara 
legii utilizarea, producția, stocarea și 
experimentarea armelor nucleare ; 
eliminarea tuturor formelor de agre
siune și a oricăror tentative de a 
cuceri prin forță teritorii aparținind 
altor state ; utilizarea resurselor con
sacrate în prezent scopurilor de 
război în vederea lichidării sărăciei, 
ignoranței, maladiilor și asigurării 
unor mai bune servicii sanitare, edu
cative șl sociale ; eliminarea nedrep
tății și o protecție mai eficientă a 
drepturilor omului; dreptul tuturor 
popoarelor de a dispune de propriile 
lor resurse naturale și de a înfăptui 
reformele sociale și economice care 
li se par oportune ; îndeplinirea re
zoluțiilor O.N.U. în vederea asigură
rii păcii, securității și dreptății.

Pentru atingerea acestor obiective, 
apelul cheamă organizațiile naționa
le și internaționale să-și coordoneze 
eforturile de mobilizare a opiniei 
publice în vederea desfășurării unei 
lupte eficiente pentru pace.

Adresindu-se tuturor persoanelor 
iubitoare de pace, apelul evidenția
ză că rațiunea și încrederea trebuie 
să prevaleze în lume. Acest lucru 
este posibil. Acest lucru este nece
sar. Aceasta depinde de fiecare din
tre noi, subliniază, în încheiere, do
cumentul.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Corespondență de la C. Alexandroaie) : 
Consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor, imperativul 
scoaterii negocierilor de dezarmare de la Geneva din imobilism, 
prioritatea măsurilor de dezarmare nucleară, crearea de zone denu
clearizate au constituit principalele puncte de referință ale dis
cursurilor reprezentanților Suediei, Iugoslaviei și Sudanului, rostite 
in cadrul dezbaterilor generale asupra celor opt puncte ale capitolu
lui dezarmării, aflate in atenția Comitetului pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării Generale.

Reprezentanta Suediei, Alva Myr- 
dal. a apreciat că pînă în prezent 
nu s-a adoptat nici o măsură sub
stanțială de dezarmare, nu ob
servat nici o manifestare reală a 
voinței politice de a lua hotăriri în 
direcția dezarmării.

Referindu-se la gradul înalt al 
pericolelor pe care le implică exis
tenta armelor nucleare pentru pa
cea si securitatea lumii, vorbitoarea 
a subliniat că fiecare dintre pute
rile nucleare trebuie să-și asume 
obligația de a nu folosi armele nu
cleare împotriva statelor care nu po
sedă astfel de arme sau contra zo
nelor denuclearizate. Această ches
tiune trebuie înscrisă prima pe lista 
priorităților negocierilor din cadrul 
unei eventuale conferințe mondiale 
pentru dezarmare.

Alva Myrdal a arătat că a sosit 
timpul creării unui nucleu al unei 
organizații de dezarmare a Națiu
nilor Unite care să supravegheze 
respectarea acordurilor si transpune
rea în viată a recomandărilor 
O.N.U. în domeniul dezarmării.

Reprezentantul Iugoslaviei. B. Ba- 
durina, a relevat că așa-numitele 
conflicte locale afectează pacea lu
mii si intensifică cursa înarmărilor. 
Amintind faptul că la un moment 
dat Statele Unite și-au pus forțele 
armate în stare de alarmă, repre
zentantul Iugoslaviei a subliniat că 
această acțiune dovedește limitele 
actualei destinderi si necesitatea 
intensificării eforturilor pentru ex
tinderea ei. pentru ca ea să cuprin
dă/ întreaga lume. Națiunile Unite, 
a relevat vorbitorul, reprezintă sin
gurul forum în cadrul căruia toate 
statele pot dezbate problemele dez
armării și pot contribui la solu
ționarea lor. El a accentuat, totoda
tă, necesitatea ca principiile de 
bază ale dezarmării să fie reafirma
te in cadrul negocierilor bilaterale

si regionale de dezarmare. Declarin- 
du-și acordul cu crearea de zone 
denuclearizate. delegatul iugoslav a 
relevat imperativul interzicerii ar*  
melof nucleare ca prim-păs ‘ spre 
reducerea stocurilor de asemenea 
arme, in perspectiva distrugerii lor 
și a denuclearizării întregului glob.

In cuvintul său. reprezentantul 
Sudanului a exprimat nemulțumirea 
tării sale în legătură cu lipsa de 
progrese în negocierile din cadrul 
conferinței Comitetului pentru dez
armare de la Geneva. Această si
tuație a dus la intensificarea cursei 
înarmărilor — atit pe plan calitativ, 
cit si cantitativ — la sporirea chel
tuielilor militare, la continuarea re
curgerii la forță in relațiile inter
naționale si la creșterea încordării 
și insecurității în diverse zone ale 
globului. Vorbitorul a arătat. în 
continuare, că stagnarea negocieri
lor de dezarmare se datorează, in 
principal, lipsei voinței politice a 
unor state de a trece la măsuri 
concrete de dezarmare, si nu lipsei 
de mijloace adecvate de control sau 
garanții.

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 1. — (Corespondență 

de la N. Crețu). Joi a avut loc la 
Kremlin o intilnire de lucru intre 
Manea Mănescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
din Republica Socialistă România, și 
V. N. Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri al U.R.S.S. 
în cadrul convorbirilor au fost dis
cutate probleme legate de extinde
rea schimburilor de mărfuri dintre

România și U.R.S.S. pe anii 1974 și 
1975 șl s-au abordat posibilitățile de 
dezvoltare a schimburilor economice, 
cu deosebire ale cooperării indus
triale. în cadrul acțiunilor de coor
donare a planurilor pe anii 
1976—1980.

La Întrevedere a participat Gheor- 
ghe Badrus. ambasadorul României 
in Uniunea Sovietică.

întilnirea s-a desfășurat 1 
atmosferă cordială, prietenească.

venezuela Campania electorală
PROBLEMELE DEZVOLTĂRII

La 9 decembrie, 
corpul electoral ve- 
nezuelean urmează să 
se prezinte in fața ur
nelor pentru a alege 
pe președintele tării 
și membrii Congresu
lui.

Posibilitățile de op
țiune a electoratului 
sint ample, existind 
nu mai puțin de 14 
candidați la președin
ție. Majoritatea ob
servatorilor apreciază 
însă că . disputa se 
desfășoară, de fapt, 
intre cinci candidați, 
care au șansele cele 
mai mari : Lorenzo 
Fernandez (Partidul 
de guvemămint — 
Copel) — Carlos An- 
drăs Perez (Acțiunea 
democratică), Jesus 
Paz GalajTaga (Noua 
forță), Jos6 Vicente 
Rangel (Mișcarea pen
tru socialism — M.A.S.) 
și Jovito Villalba (U- 
niunea republicană 
democratică — U.R.D.) 

în această perioadă 
anterioară scrutinului, 
capitala țârii și alte 
centre urbane cunosc 
o efervescență poli
tică deosebită. Pan
cartele cu lozinci

ale diferitelor gru
pări politice, portrete
le candidaților, afi
șele sint prezente la 
tot pasul, iar ziarele, 
radioul și televiziunea 
difuzează necontenit 
programele propuse de 
forțele angajate in 
cursa electorală.

Mulți observatori re
marcă faptul că in fa
voarea candidatului
partidului de guver- 
nămînt acționează 
prestigiul președinte
lui Caldera, datorat 
mai ales pașilor făcuți 
în ultimii ani de gu
vernul său pe linia 
recuperării suverane a 
bogățiilor naturale, a 
creării unor noi ra
muri în economie in 
vederea reducerii de
pendenței față de 
petrol, •< 
de noi 
circuitul 
național 
struirea 
tante -------
triale — ca La Gua- 
yana. El Tablazo sau 
Moron — a elaborării 
unui plan de dezvol
tare a agriculturii etc.

In același timp s-au 
impus atenției poli-

l față
a integrării 

regiuni in 
economic 

prin con- 
de impor- 

centre indus-

tica de deschidere pe 
plan extern, promo
varea de relații baza
te pe echitate și res
pect reciproc cu toa
te țările, indiferent 
de orinduirea lor so- 
cial-politică. în acest 
sens sint semnificati
ve vizita in Venezue
la a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, re
zultatele ei fructuoa
se pentru colabora
rea bilaterală, ca 
aportul acestei 
te la afirmarea în lu
me a unui nou tip de 
relații interstatale, a- 
preciere 
sint de 
forțele 
tării.

Ca șl 
tîno-americane, 
nezuela urmărește să 
lichideze servitutile 
„monoexportului" prin 
dezvoltarea sectoare
lor apte să contri
buie la diversificarea 
schimburilor 
mice externe, 
gur, petrolul 
încă economia

as!guri nd 
din veni- 
reprezen- 
sută din

asupra căreia 
acord toate 
politice ale
alte state !a-

Ve-

zueleană, 
două treimi 
tul țării și 
tind 91 la

econo-
Desi- 

domină 
vene-

valoarea exporturilor, 
în aceste condiții, mă
surile luate în anii 
din urmă au avut in 
vedere sporirea con
trolului statului asu
pra resurselor de hi
drocarburi, proporțio
narea exploatării lor 
în funcție de intere
sele naționale și crea
rea unor întreprin
deri venezuelene care 
să fructifice cit mai 
eficient bogățiile res
pective.

Care va fi atitudi
nea noului președin
te față de problema 
petrolului și îndeo
sebi față de activita
tea companiilor străi
ne din acest sector 
vital al economiei na
ționale? — iată o între
bare cheie care domi
nă scena politică ve- 
nezueleană. într-ade- 
văr, deși legea „re- 
versiunii petroliere" 
stipulează preluarea 
integrală a .zăcămin
telor și instalațiilor 
firmelor străine doar 
la expirarea conce
siunilor în vigoare, 
adică prin 1983. unii 
observatori admit po
sibilitatea ca, in • ca-

VIENA 1 — (Corespondentă de la 
Corneliu Vlad). Tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul educa
ției și invățâmintului, care efec
tuează o vizită oficială in Austria, 
s-a întilnit cu Hertha Fimberg, mi
nistru pentru problemele științei și 
cercetării. Au fost abordate, cu acest 
prilej, aspecte ale dezvoltării învă- 
țămintului și științei in cele două 
țări, precum și ale colaborării ro- 
mâno-austriece in aceste domenii.

Oaspetele român a vizitat, de ase
menea, Școala superioară de științe 
sociale și economice din Linz-Auhof, 
precum și alte instituții de învăță- 
mint din Viena și Salzburg.

Joi la prinz, tovarășul Paul Nlcu- 
lescu-Mizil a părăsit Austria.

Pe aeroportul Schwechat a fost 
condus de Fred Slnowatz, ministrul 
învățămîntului și artelor, de membri 
ai conducerii ministerului, precum 
și de ambasadorul României, Dumi
tru Aninoiu.

★

La sosirea în Capitală, pe aeropor
tul Otopeni, erau prezenți tovarășii 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
transporturilor și telecomunicațiilor, 
Virgil Cazacu, prim-adjunct «1 mi
nistrului educației și învățămîntului, 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București.

COMUNICAT

în zilele de 
1973. a avut 
cea de-a cincea ședință a Comitetu
lui C.A.E.R.. pentru colaborare in 
domeniul activității de planificare.

La ședință au participat : I. Iliev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al R. P. Bulga
ria, V. Hula, vicepreședinte al gu
vernului R. S. Cehoslovace, pre
ședintele Comisiei de Stat a Planifi
cării a Republicii Socialiste Ceho
slovace, L. Gutierres, ministru 
adjunct al Comitetului Central pen
tru Planificare al Republicii Cuba, 
G. Schurer, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
misiei de Stat a Planificării a R. D. 
Germane, L. Lhamsuren, prinv-Vice*  
hteșădirite ăl Comisiei de Stat â Pla
nificării a R. P. Mongole, M. Jagi&l- 
ski, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei de 
Planificare de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al R. P.’ Polone, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării al 
Republicii Socialiste România, G. La
zar, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării a R. P. Ungare, 
N. Baibakov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U.R.S.S.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
ședință a participat B. Iovici, mem
bru al Consiliului Executiv Federal, 
director general al Direcției Fede
rale pentru Planificare Economică.

Ședința a fost prezidată de V.

30 și 31 octombrie 
loc la Moscova

Vizita ministrului peruan
de externe în Cuba
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Hula, reprezentantul R.S. Cehoslova
ce în Comitetul C.A.E.R. pentru co
laborare în domeniul activității de 
planificare.

Comitetul C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul activității de pla
nificare a examinat o serie de pro
bleme importante, legate de realiza
rea programului complex al adînci- 
rii și perfecționării in continuare a 
colaborării și -dezvoltării integrării 
economice socialiste și a hotăririlor 
telei de-a XXVII-a sesiuni a C.A.E.R.

înfăptuind hotărîrea acestei se
siuni cu privire la consolidarea în 
continuare a bazelor planice ale co
laborării, Comitetul C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul activității de 
planificare a elaborat considerente
le , privind planul convenit al acțiu*  
nllof ‘ thultilatefale integrăționiste 
ale țărilor membre ale C.A.E.R1 pe 
anii 1976-1980. întocmirea unui ase
menea pian, paralel cu dezvoltarea 
formelor deja existente de coordo
nare a planurilor țărilor membre 
ale C.A.E.R., va permite înfăptuirea 
mai eficientă și planică a unei se
rii de mari proiecte privind crearea 
de capacități de producție în cele 
mai importante ramuri ale economi
ei naționale, desfășurarea specializă
rii șl cooperării in producție, pe 
bază multilaterală, și alte acțiuni în
dreptate spre dezvoltarea integrării 
economice socialiste, a căror reali
zare este legată de necesitatea uni- 
,rii resurselor materiale, financiare 
și de muncă ale țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Comitetul a examinat stadiul pre
gătirii convențiilor privind înfăptui
rea unei serii de proiecte comune 
pentru crearea de capacități de pro
ducție, în scopul creșterii producției 
celor mai importante materii prime.

Reprezentanții țărilor în comitet 
au examinat o serie de alte proble
me care prezintă interes reciproc 
pentru țările membre ale C.A.E.R.

în toate problemele au fost adop
tate recomandări și hotăriri cores
punzătoare.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare în domeniul activită
ții de planificare s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească și de 
lucru.

WASHINGTON 1 (Agerpres).- — 
Președintele Richard Nixon a în
ceput, joi. convorbiri cu primul mi
nistru al Israelului. Golda Meir. care 
se află in S.U.A. într-o vizită ofi
cială. întilnirea dintre președinte și 
premierul israelian, a declarat un 
purtător de cuvint al Casei Albe, se 
înscrie in eforturile diplomatice des
fășurate de Statele Unite pentru sta
bilizarea încetării focului si crearea 
bazelor unei reglementări durabile a 
conflictului din Orientul Apropiat 
La întrevedere a participat șl secre
tarul de stat american. Henry Kis
singer.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Președintele Richard Nixon l-a pri
mit, miercuri, pe Ismail Fahmy, mi
nistrul egiptean al afacerilor exter
ne, cu care a discutat despre 
perspectivele de reglementare a si
tuației din Orientul Apropiat. Infor
mează agențiile France Presse și 
Reuter.

Ismail Fahmy, a cărui numițfe. In 
funcția de ministru al afacerilor in
terne a fost anunțată la Cairo cu nu
mai citeva ore înainte de primirea 
de către președintele S.U.A., a avut, 
anterior întrevederii cu Richard Ni
xon, peste șase ore de convorbiri 
cu secretarul de stat. Henry Kissin
ger.

Departamentul de Stat al S.U.A. 
a anunțat că Henry Kissinger, secre
tar de stat al S.U.A.. va începe luni, 
5 noiembrie, un turneu într-o serie 
de țări arabe — Maroc. Egipt. Ara
bia Saudită si Iordania — urmat de 
escale în Iran și Pakistan. Scopul 
acestui turneu este discutarea ..căi
lor de realizare a unei păci juste și 
durabile in Orientul Mijlociu", pre
cizează comunicatul Departamentu
lui de Stat american.

NAIROBI 1 (Agerpres). — Kenya 
a hotărît, joi, să rupă relațiile di
plomatice cu Israelul — anunță a- 
gențiile Reuter și Associated Press.

Plenara C. C.
af P. M. S. U

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — La 
Budapesta s-au desfășurat joi lucră
rile plenarei lărgite a C.C. al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
sub președinția lui Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.

Plenara a dezbătut raportul cu 
privire la problemele actuale ale si
tuației Internationale, precum si o 
șefie»1 Se^alte probleme — transmite 
WKentU-W.-i. *■--

Festivitățile 
din Algeria

ALGER 1 — (Corespondentă de Ia 
Mircea S. Ionescu). Poporul algerian 
a sărbătorit, joi, 1 noiembrie, împli
nirea a 19 ani de la începerea lup
telor pentru eliberarea țării de sub 
lunga dominație colonială, care au 
culminat cu proclamarea indepen
denței Algeriei, la 5 iulie 1962. Pre
tutindeni in țară s-au desfășurat cu 
acest prilej adunări festive. în 
cursul cărora s-a făcut bilanțul suc
ceselor obținute pînă acum de po
porul algerian pe . drumul propășirii 
economice și sociale și au fost tre
cute în revistă planurile de viitor 
privind dezvoltarea armonioasă a 
tuturor regiunilor țării. De asemenea, 
la Alger și în reședințele vilaiatelor 
au fost depuse coroane de flori la 
mormintele eroilor algerieni.

în zonele rurale, sărbătoarea na
țională a poporului algerian a prile
juit inaugurarea unor noi sateyjfuot 
și punerea temeliei altor așezări mo
derne de acest fel.

HAVANA 1 (Corespondență de la 
M. Fabian). — La încheierea vizitei 
în Cuba a ministrului peruan al 
afacerilor externe, Miguel Angel de 
la Flor Valle, a fost dat publicității 
un comunicat comun. Părțile au 
constatat că relațiile dintre Cuba și

primul plan
ECONOMICE

zul victoriei în ale
geri a lui Lorenzo 
Fernandez, să aibă 
loc un plebiscit asu
pra naționalizării, fă- 
cîndu-se eventual din 
ea o problemă la or
dinea zilei.

Un alt aspect — 
de astă dată din _ sfe
ra politicii 
— privește

Cuba,

externe 
relațiile 

cu Cuba, aflate in 
pragul normalizării. 
Candidatul Copel, 
care, in prezent, pare 
a fi cel mai bine pla
sat, a declarat că în 
cazul că relațiile cu 
Cuba nu vor fi resta
bilite pînă in momen
tul alegerilor, dacă 
va ieși învingător in 
cursa prezidențială, va 
acționa imediat in 
acest sens, exprimînd 
convingerea că apro
pierea dintre cele 
două popoare cores
punde intereselor lor 
fundamentale si se 
înscrie in cadrul pro
fundelor mutații ce se 
realizează pe conti
nentul— latino-ameri- 
can.

Mulți comentatori 
remarcă faptul că in 
marile probleme ale

națiunii venezuelene 
nu există deosebiri 
esențiale între pozi
țiile principalilor can
didați. Unii dintre a- 
ceștia — Jesus Paz 
Galarraga sau Jo6e 
Vicente Rangel — ofe
ră soluții mai avan
sate în domeniul po
liticii sociale interne 
și nu ar fi exclus ca 
victoria să surîdă ori
căruia dintre ei, răs- 
turnîndu-se aprecieri
le ce se desprind pînă 
acum, pe baza son
dajelor de opinie. A- 
ceastă supoziție se bi- 
zuie îndeosebi pe pro
centul considerabil de 
alegători neafiliați la 
un partid anume și 
care se decid de-abia 
în ajunul scrutinului, 
în funcție de felul 
cum se cristalizează 
pină la urmă pro
gramele și de capaci
tatea candidațllor de 
a capta preferințe. De 
aceea, puțini obser
vatori se încumetă Ia 
anticipări asupra re
zultatelor scrutinului.

V. PAUNESCU

Caracas

Peru s-au Întărit și se orientează 
spre căutarea de soluții problemelor 
dezvoltării, pe calea unor procese 
revoluționare autonome, cu caracte
ristici proprii.

★
Cu prilejul vizitei făcute In Cuba 

de ministrul peruan al afacerilor 
externe a fost organizată o confe
rință de presă.

Răspunzind, cu același prilej, la o 
întrebare a corespondentului Ager
pres, ministrul peruan a declarat: 
„Pot să vă spun că relațiile dintre 
Peru și România se află intr-un sta
diu foarte bun. Vizita președintelui 
țării dumneavoastră, domnul Nicolae 
Ceaușescu, a permis o mai bună a- 
propiere in toate domeniile — uman, 
social, economic, comercial. Am sem
nat acorduri extrem de importante, 
cum ar fi cele referitoare la exploa
tarea minei Antamina prin interme
diul unei societăți mixte peruano- 
române. Merită să subliniem că 
avem o serie de relații și credem că, 
în viitor, aceste legături economice 
și comerciale se vor Întări și mai 
mult Dați-mi voie să folosesc acest 
prilej pentru a transmite un salut 
foarte cordial poporului și guvernu
lui României".

BOLIVIA

Un nou complot 
antiguvernamental ?

LA PAZ 1 (Agerpres), — Guvernul 
bolivian a anunțat eșuarea unei noi 
tentative de complot antiguverna
mental, care viza răsturnarea pre
ședintelui Hugo Banzer Suarez. Mi
nistrul bolivian de interne, Walter 
Castro Avendano, a declarat că trei 
persoane implicate în această acțiu
ne au fost arestate.

Opoziția de stingă, relevă agenția 
Reuter, acuză autoritățile din La Paz 
de a folosi pretextul unor presupuse 
acțiuni subversive antiguvernamen
tale pentru a împiedica critlcile la 
adresa guvernului față de politica 
sa economică și creșterea continuă a 
costului vieții în Bolivia.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Congresul extraordinar 

al Partidului poporului din 
insula Okinawa, u
Naha, a anunțat fuzionarea acestei 
organizații cu Partidul Comunist din 
Japonia. Hotărîrea privind necesita
tea fuzionării, a fost luată în luna 
aprilie, cu prileiul celui de-al XVII- 
lea Congres al Partidului poporului 
din insula Okinawa.

Convorbirile chino-au- 
straliene. Pekin au fonl1' 
nuat, joi, convorbirile Intre Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, și Edward Gough 
Whitlam, primul ministru al Austra
liei, aflat în vizită în R. P. Chineză
— relatează agenția China Nouă.

Gustav Husak, !ccret" «e- 
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, a primit joi pe mareșalul Uniu
nii Sovietice, T. I. Iakubovski, co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, și pe cei
lalți reprezentanți aî cadrelor de 
conducere ale armatelor statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia
— informează agenția C.T.K.

Enver Hodja, Prlm-secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, a primit pe Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, primul ministru al R. D. 
Vietnam, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a R. D. 
Vietnam aflate în vizită în Albania, 
și pe Nguyen Duy Trînh. membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
vlcepremier și ministru al afacerilor 
externe al R. D. Vietnam.

Convorbiri sovieto-vest- 
germane*  ^°scova au început 
convorbiri între Andrei Gromiko, 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., și ministrul de externe al 
R.F.G., Walter Scheel, referitoare la 
relațiile bilaterale și la probleme in
ternaționale actuale.

C.C. al Partidului Socia
list Italian a adoptat, în încheie
rea reuniunii sale desfășurate la 
Roma între 29 șl 31 octombrie, o re
zoluție prin care aprobă linia ur
mată de P.S.I. prin participarea la 
guvernul de centru-stinga. Docu
mented reafirmă valabilitatea politi
cii de colaborare dintre socialiști și 
democrat-creștini și de autonomie a 
P.S.I., apreciind că, în prezent, nu 
există condiții pentru alte alterna
tive. Au fost aleși membri ai Direc
țiunii P.S.I.

Ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, 
Douglas-Home, a anunțat, miercuri, Y 
în Camera Comunelor, că va efec
tua o vizită oficială în Uniunea So
vietică. in perioada 2—5 decembrie 
— menționează agenția 'Reuter.

Un lider al unei organi
zații sindicale argentinene 
a lucrătorilor din transporturi, Pablo 
Marcelo Fredes, a fost asasinat în 
apropiere de Buenos Aires — anunță 
agenția de presă TELAM.

In funcția de ministru al 
justiției al Statelor Unite ° 
fost numit senatorul William Saxbe.
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