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NIVELUL TEHNIC Adunarea festivă
Șl CALITATEA

PRODUSELOR
pilonii de susținere

ai eficientei
9

Fie că este vorba de un produs 
pentru consumul productiv sau in
dividual, ne-am obișnuit, in calita
te de beneficiari, să fim „cu ochii 
in patru" la actul de vinzare-cumpă- 
rare. Vom prefera costumul cu o 
croială modernă celui demodat, un 
strung automat celui „clasic”, o in
stalație nouă și economică celei 
pe cale de imbătrinire. Cu alte cu
vinte. căutăm produsul care să sa
tisfacă în cel mai înalt grad exigen
țele producției, preferințele perso
nale, toate atributele calitative, de 
cost și funcționalitate. Firește, aceste 
mărfuri nu vor fi nici mai bune, 
nici mai proaste, nici mai moderne, 
nici mai vetuste decit așa cum au 
fost ele concepute și fabricate. Să 
ne întrebăm, așadar, în calitate de 
producători ai unor bunuri materiale, 
cu ce am contribuit la satisfacerea 
nevoii sociale de modernitate ? Con
cret, ce participare avem la promo
varea noului in tehnică, în produc
ție ? S-a creat pretutindeni acel re
flex al competitivității produselor 
realizate zi de zi ?

Sint întrebări de permanentă ac
tualitate pentru o economie dinami
că cum este a noastră, ancorată tot 
mai puternic, prin produsele pe care 
le livrează. in circuitul economic in
ternațional „...Fiecare activist de 
partid și de- stat, fiecare comunist 
și om al muncii — sublinia tovarășul- 
Nicolae Ceaușescu la Conferința or
ganizației de partid a municipiului 
București din acest an — trebuie să 
înțeleagă că ridicarea nivelului teh
nic și a calității producției este o 
problemă hotăritoare a dezvoltării 
industriei românești, a participării 
active a României la diviziunea in
ternațională a muncii". Imperativul 
major al ridicării calității și moder
nizării producției a fost din nou re
levat cu toată claritatea de către 
secretarul general al partidului cu 
prilejul recentelor vizite de lucru e- 
fectuate in unele județe, ca și în 
scrisoarea adresată primilor secre
tari ai comitetelor județene de 
partid.

Practic, nu mai putem vorbi astăzi 
despre creșterea eficienței economice,

a productivității muncii sociale, 
competitivității mărfurilor, fără

a 
________  ___ a 

asocia strins aceste categorii de în
noirea și modernizarea produselor, 
de ridicarea nivelului lor tehnic și 
calitativ, ca un proces permanent. 
Și dacă in prezent in industria 
noastră nu există sector de activi
tate care să nu fie pătruns de seva 
revitalizatoare a noului, dacă cuce
ririle tehnice și științifice sint pro
movate cu tot mai multă fermitate 
și cu eficacitate înseamnă că parti
dul nostru a creat o punte trainică 
intre obiectivul înnoirii și moderni
zării producției și mijloacele de rea
lizare a acestuia, în condițiile con
crete ale dezvoltării accelerate a e- 
conomiei, înseamnă că marea majo
ritate a colectivelor din întreprin
deri acționează cu hotărire pentru 
înfăptuirea lui. O deosebită impor
tanță are, in acest sens, accelera
rea vitezei de asimilare a produse
lor noi și de modernizare a celor 
existente in fabricație. Bunăoară, 
colectivul întreprinderii „Electro- 
putere“ din Craiova s-a angajat să 
realizeze programul prevăzut in 
acest cincinal de asimilare a pro
duselor noi in numai 4 ani. Faptul 
că in acest an ponderea produselor 
noi și reproiectate ajunge la 50 Ia 
sută din volumul producției, față de 
32 la sută cit era stabilit in planul 
cincinal, dovedește că angajamentul 
asumat va fi respectat. La o altă 
unitate — întreprinderea mecanică 
Moreni — incepind din acest an, 
toate produsele aflate în fabricație 
sint noi. Mai amintim că o serie de 
produse noi — strungurile automate, 
autocamioanele de mare tonaj, zeci 
de mărci de oțeluri de calitate su
perioară — realizate in ultimul 
timp — au trecut cu succes exame
nul confruntării cu exigențele be
neficiarilor.

Ar fi greșit îhsă să se creadă că 
pretutindeni procesul de asimilare a 
noului, de promovare hotărîtă a pro
ducției noi și modernizate se desfă-

La Casa prieteniei româno-sovie
tice din Capitală a avut loc. marți 
după-amiază, o adunare festivă or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste, Comitetul Central al U.T.C. 
și Consiliul General A.R.L.U.S., cu 
prilejul celei de-a 56-a aniversări a 

■ Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R.. vechi militant! ai mișcării 
muncitorești din tara noastră, repre
zentanți ai organizațiilor obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, numeroși oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei.

Erau prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București si 
alti membri ai corpului diplomatic, 
precum si membri ai delegației A- 
sociației de prietenie sovieto-română 
care ne vizitează tara.

în prezidiul adunării festive au 
luat loc tovarășii Gheorghe Rădu-

lescu. membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv. secretar al C.C. al P.C.R., 
Ion Pătan. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
vicepreședinte al Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S.. Dumitru Turcus, 
adjunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.. loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, general-maior Constantin O- 
prită. adjunct al ministrului apărării 
naționale, Larisa Munteanu, secre
tar al Consiliului Central al U.G.S.R.. 
Vasile Nicolcioiu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. -Constantin Nicolae. secretar 
al Comitetului municipal București 
al P.C.R.. Gheorghe Dumitru, vice
președinte al Consiliului popular al 
municipiului București. Mihai Du- 
lea. șef de sector la C.C. al P.C.R.,
(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul
afacerilor externe al Israelului, Abba Eban

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 
6 noiembrie, pe Abba Eban, mi
nistrul afacerilor externe al Israe
lului, care face o vizită oficială în 
țara noastră. Oaspetele a fost în
soțit de Yochanan Cohen, amba
sadorul Israelului la București, și 
Yohanan Meroz, director în M.A.E. 
israelian.

La întrevedere au participat 
George Macovescu, ministrul afa-

cerilor externe, și Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și ministrul Abba Eban au avut, 
cu acest prilej, un schimb de ve
deri în probleme internaționale de 
interes comun, în mod deosebit cu 
privire la cele referitoare la situa
ția din Orientul Apropiat.

în continuare, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a reținut la dejup pe ministrul a-

facerilor externe al Israelului, 
Abba Eban.

Au participat persoanele ofi
ciale române și israellepe care au 
asistat la întrevedere.

în timpul dejunului, președin- 
Ceaușescu și minis- 

au rostit scurte
tele Nicolae 
trul Abba Eban 
toasturi.

întrevederea și 
desfășurat într-o 
dială, sinceră.

dejunul s-au 
atmosferă cor-

MARELE OCTOMBRIE
Kt

eveniment epocal in istoria omenirii

Nicolae NICH1TA 
doctor în economie

(Continuare in pag. a IlI-a)

Uzina crx'crwhimiră din Galați (in fotografie, rampa de descărcare a cocsului)

Se împlinesc 56 de ani de când 
salvele „Aurorei" au vestit lumii 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, înfăptuită prin lupta 
plină de eroism a muncitorilor și ță
ranilor din Rusia, sub conducerea 
partidului comunist făurit de V. I. 
Lenin. Instaurind puterea celor ce 
muncesc pe a șasea parte a globului 
pămintesc și punînd bazele făuririi 
primului ’ stat socialist, Revoluția 
Socialistă din Octombrie a deschis o 
largă breșă in sistemul, pină atunci 
unic, al imperialismului, a marcat 
începutul unei ere noi — era revo
luțiilor proletare, a eliberării națiu
nilor de exploatare și asuprire, a 
victoriei nobilelor idealuri ale socia
lismului și comunismului.

Perioada de peste o jumătate de 
veac ce s-a scurs de la epocalul 
eveniment a demonstrat cu priso
sință marea forță vitală a ideilor 
marxism-leninismului, trăinicia o- 
rinduirii noi, socialiste. Sub condu-? 
cerea P.C.U.S., popoarele sovietice 
și-au apărat cu abnegație patria so
cialistă, respingind intervențiile duș
mane in anii războiului civil, iar 
mai tirziu, purtind pe umerii lor 
principala povară a celui de-al doi
lea război mondial, au izgonit cotro
pitorul hitlerist, contribuind in mod 
decisiv la marea victorie a popoa
relor asupra fascismului.

înfruntind imense greutăți și pie
dici de tot felul, popoarele sovietice 
au străbătut un drum glorios, de 
adinei prefaceri înnoitoare. Poporul 
român a urmărit și urmărește cu vie 
simpatie și se bucură sincer de ma
rile succese ale popoarelor sovietice, 
care au transformat patria lui Oc-

tombrie într-o țară socialistă cu un 
uriaș potențial economic, cu realizări 
prestigioase in toate domeniile. Este 
elocvent, -in acest sens, faptul că 
economia națională a U.R.S.S. produ
ce în acest an peste 130 milioane 
tone oțel, 420 milioane tone țiței, 
915 miliarde kilowați-ore de energie 
electrică. Se apreciază că în 1973 
recolta se va ridica la 215 milioane 
tone de cereale, ceea ce reprezintă 
o producție-record. Realizările știin
ței sovietice pe multiple planuri — 
in domeniul cercetării spațiului cos
mic, al fizicii nucleare, electronicii 
și in alte domenii de mare impor
tanță pentru progresul civilizației — 
se bucură de un înalt prestigiu in
ternațional. în ce privește creșterea 
nivelului de trai al poporului, o 
mare importanță prezintă realizările 
in domeniul invățămintului, ocrotirii 
sănătății, în construcția de. locuințe 
și in alte domenii. Totodată, sint 
bine cunoscute rolul atit de impor
tant exercitat de Uniunea Sovietică 
pe arena internațională, contribuția 
adusă prin succesele construcției noii 
orînduiri la creșterea forțelor mon
diale ale păcii si socialismului. în 
prezent, oamenii sovietici îsi consa
cră cu abnegație eforturile în ve
derea îndeplinirii vastului program 
de dezvoltare a tării elaborat de 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S.. 
care deschide largi perspective con
strucției comunismului.

Forța și vitalitatea ideilor comu
nismului științific și-au găsit confir
marea în faptul că, in anii postbe
lici, popoarele dintr-un șir de țări 
din Europa, Asia, America Latină 
au trecut, sub conducerea partidelor

co munis te și muncitorești, la instau
rarea puterii muncitorilor și țărani
lor, asigurlnd victoria orinduirii noi, 
socialiste. Remarcabilele realizări ob
ținute de popoarele care făuresc 
orinduirea nouă demonstrează ca
pacitatea socialismului de a înfăptui 
principiile de dreptate și echitate so
cială, de a asigura un progres rapid 
în toate sferele activității materiale 
și spirituale ceea ce 
multiplicarea opțiunilor 
temațional in favoarea 
cialiste de dezvoltare.

Socialismul — idealul . 
au luptat decenii de-a rindul prole
tariatul, forțele progresiste din 
România — a triumfat pe deplin pe 
pămîntul țării noastre. Aplicând 
creator adevărurile generale ale 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete ale țării noastre, Partidul 
Comunist Român a descătușat for
țele creatoare ale poporului nostru, 
deschizindu-i drumul unei vieți noi. 
Dintr-o țară înapoiată din punct de 
vedere economic, România a devenit 
în anii puterii populare o țară socia
listă, cu o industrie puternică și o 
agricultură in plin avînt, cu un ni
vel de trai material și cultural tot 
mai ridicat. Strins unit in jurul 
partidului, al conducerii sale, între
gul nostru popor își consacră în pre
zent toate energiile înfăptuirii pro
gramului trasat de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R. pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Intre poporul român și popoarele

stimulează 
pe plan in- 

căilor so-

pentru care

(Continuare în pag. a Il-a)

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

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

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

MOSCOVA
Dragi tovarăși,

Județul Sibiu a îndeplinit
planul pe primii trei ani

ai cincinalului
Oamenii muncii din 

unitățile economice 
ale județului Sibiu — 
români, germani, ma
ghiari — au îndepli
nit, în ziua de 6 no
iembrie, planul pro
ducției industriale pe 
primii 3 ani ai cinci
nalului.

Cu acest prilej. Co
mitetul județean Sibiu 
al P.C.R. a adresat o 
telegramă Comitetului 
Central al partidului, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se 
spune : Avansul obți
nut asigură reali
zarea, pină la sfîrși- 
tul acestui an. a unei 
producții suplimenta
re de peste 2,5 mi
liarde lei.

Statornicind eficien
ța drept coordonată

esențială a activității 
lor productive, sub 
îndrumarea perma
nentă a organelor și 
organizațiilor de par
tid — se scrie in con
tinuare în telegramă 
— întreprinderile și 
unitățile economice 
sibiene și-au diver
sificat nomenclatura 
de fabricație, au asi
milat produse și uti
laje cu parametri 
tehnico-economici su
periori și competitivi, 
cu consumuri reduse 
de metal, combustibil 
și energie. Aproape o 
treime din producția 
județului realizată 
de la începutul anu
lui o constituie pro
dusele noi și repro
iectate. în - același 
timp, s-au economisit

mai mult de 700 tone 
metal, aproape 28 000 
tone combustibil con
ventional. și, peste 10 
milioane kWh energie 
electrică.

O preocupare per
manentă a comuniști
lor. a tuturor oame
nilor muncii din in
dustria județului o 
constituie îmbunătă
țirea calității produse
lor, activitate pe care 
ne-am propus să o in
tensificăm în scopul 
înfăptuirii exemplare a 
prețioaselor dumnea
voastră indicații, tova
rășe Nicolae Ceaușescu, 
cuprinse 
adresată 
județene 
privire 
calității 
tehnic al producției.

în scrisoarea 
comitetelor 

de partid cu 
la ridicarea 
și nivelului

DESTINE NOI
LA TITU

• SFlRȘITUL ANULUI SE APROPIE CU PAȘI REPEZI:
Finalizarea investițiilor-problemă
prioritară

• in finare sint incă multe spații goale, 
iar pe cimp multe furaje nestrinse 

IN PAGINA A III-A

Cu prilejul celei de-a 56-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, în numele Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului. Suprem, 
Consiliului de Miniștri ale Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste și poporului sovietic un salut fră
țesc și cele mai cordiale felicitări.

Eveniment epocal în istAria omenirii, Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie a marcat începutul 
unei ere noi — era revoluțiilor proletare, a eliberă
rii omului de exploatare și asuprire națională, era 
afirmării socialismului pe scară mondială.

în perioada care a trecut de la acest memorabil 
eveniment, poporul sovietic a asigurat, prin uriașe 
eforturi creatoare, sub conducerea partidului său co
munist, triumful socialismului în Uniunea Sovietică, 
transformîndu-și patria într-un stat cu un puternic 
potențial industrial și o agricultură în plin proces de 
dezvoltare, cu realizări remarcabile în domeniul ști
inței, tehnicii și culturii, al ridicării nivelului său de 
trai. în prezent, poporul sovietic înfăptuiește, mun
cind cu abnegație, obiectivele trasate de cel de-al 
XXIV-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii

Sovietice privind construirea bazei tehnico-materiale 
a comunismului, realizarea unui nou avînt în dezvol
tarea economică, socială și culturală a țării.

Poporul român se bucură din toată inima de a- 
ceste succese, văzînd în ele o contribuție de im
portanță deosebită la întărirea forței sistemului so
cialist mondial, la cauza progresului și păcii în 
întreaga lume.

Acordăm o înaltă prețuire legăturilor tradiționale 
. de prietenie frățească, de alianță și colaborare multi

laterală dintre partidele, țările și popoarele noastre. 
Ne exprimăm și cu acest prilej ferma convingere că 
relațiile de colaborare politică, economică, tehnico- 
științifică și culturală româno-sovietice se vor dez
volta și adînci continuu, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalismului socialist, 
în spiritul Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, în 

. interesul poporului român și popoarelor Uniunii So
vietice, al unității țărilor socialiste și mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, al întregului 
front antiimperialist.

De ziua aniversării Marelui Octombrie, vă urăm, 
dragi tovarăși, dumneavoastră, comuniștilor, tuturor 
oamenilor sovietici, noi și mari izbînzi în măreața 
operă de făurire a societății comuniste în patria 
dumneavoastră, în lupta pentru triumful cauzei so- 

■ cialismului, a păcii și colaborării între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Multă vreme Titu a 
fost un mic tirg pră
fuit și încremenit, cu 
citeva dughene înghe
suite in fata gării. 
Una dintre acele așe
zări adormite de pro
vincie unde „nu se în- 
timpla nimic“. 
o dată pe an, la
septembrie, cînd se 
ținea iarmarocul de 
„sinta Mărie", tirgul 
ieșea din amorțire, 
năpădit de lumea sa
telor din împrejurimi, 
venită să-și schimbe 
produsele și să-și pro
cure cele trebuincioa
se traiului. Un an, lu
mea aștepta „eveni
mentul" — iar apoi 
tăcerea și uitarea pă
reau să se aștearnă 
peste viața tirgușo- 
rului. Unicul nucleu 
muncitoresc se afla la 
Atelierele C.F.R. unde 
se reparau vagoane.

In anii din urmă, in 
orbita marilor , prefa
ceri s-a înscris și 
Titu, declarat oraș in 
1968. Curind după a- 
ceea începe construc
ția primelor sale obiec
tive economice impor
tante : fabrica de a- 
parataj electric de in
stalații, întreprinderea 
avicolă de 
brica de 
combinate. 
treprinderi 
singe proaspăt in ar
terele vechil așezări, 
care iși incepe acum 
un nou capitol al e- 
xistențel sale. Nume
roși constructori de 
ieri sint azi muncitori 
calificați, care au 
prins rădăcini aici. In 
prezent Titu are 6 500

stat și fa- 
nutrețuri 

Noile in- 
pompează

locuitori. Covirșitoarea 
lor majoritate — sala- 
riați ai celor trei în
treprinderi amintite.

Cea mai urgentă 
problemă care s-a ri
dicat in fața organelor 
orășenești de partid și 
de stat a fost asigu
rarea aprovizionării 
populației stabile și 
flotante cu bunuri de 
larg consum si. in pri
mul rînd. cu mărfu
rile alimentare nece
sare. In ultimii ani au 
fost deschise cinci 
magazine noi. iar 
acum se construiește 
un complex comercial 
modem, care va cu
prinde un magazin 
alimentar cu autoser
vire. un magazin uni
versal pentru desface
rea produselor indus
triale. o unitate de 
alimentație publică si 
un mic hotel. In ve
derea terminării cit 
mai curind a acestui 
obiectiv, pe șantierul 
lui lucrează voluntar, 
zi de zi. alături de 
constructori, și echipe 
de cetățeni. Magazinul 
alimentar va fi inau
gurat încă in noiem
brie. iar celelalte spa
tii vor fi terminate, 
eșalonat, in primele 
luni ale anului viitor, 
cu mult înainte de 
termenul planificat 
inițial, si anume tri
mestrul patru al a- 
nului viitor. Anul 
trecut a fost dată în 
funcțiune o fabrică de 
pline care dă orașului 
zilnic 15 tone de pii- 
ne proaspătă. O nouă 
piață, cu o suprafață

decit a ce-
.. a ' 

menajată in 
toamnă.

Orașul se ______
pe baza unui plan de 
sistematizare in care 
au fost delimitate zo
nele industriale, cele 
destinate construcției 
de locuințe, zonele de 
agrement. Au fost da
te in folosință blocuri 
totalizind 500 de a-
partamente. Anul a-
cesta se mută in casă 
nouă 280 de 
Alte 500 de 
mente se vor construi 
in anii viitori. Prime
le lucrări de canaliza
re din istoria așezării 
au început in 1972. 
Acum rețeaua de bază 
este gata, s-a trecut 
la canalizarea mena
jeră. se construiește 

» stația de epurare. Tot 
anul trecut a fost să
pată o sondă de adin- 
cime care asigură apă 
potabilă de bună cali
tate. Robinetele de 
apă curentă s-au ivit 
și in gospodăriile lo
cuitorilor din ‘satele - 
incluse sub adminis
trația consiliului oră
șenesc. Se amenajea
ză străzi, trotoare. 
spatii verzi, un sta
dion. se regularizează 
albiile pîraielor Bai și 
Negrișoara, 
rindu-se 
inundării unor 
din raza orașului...

...La Titu se intim- 
plă azi multe lucruri, 
mutații semnificative 
și esențiale pentru 
destinul său de azi și 
de mîine.

mai mare 
lei vechi. fost a- 

această

dezvoltă

familii, 
aparta-

înlătu- 
vericolul 

zone

Silviu PODINA
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Adunarea festivă consacrată celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

(Urmare din pag. I)

Ion Ciubotaru. director tn M.A.E., 
Vasilica Mlcu. filatoare la uzinele 

Noiembrie". Lucian Hanu. stu
dent

In prezidiu au luat loc. de aseme
nea. V.L Drozdenko, ambasadorul

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI IOAN AVRAM
Subliniind însemnătatea Marii Re

voluții Socialiste din Octombrie, în
cununare strălucită a luptei revolu
ționare a proletariatului, a maselor 
muncitoare din Rusia, dusă sub con
ducerea partidului comunist, făurit 
de Vladimir Ilici benin, tovarășul 
loan Avram a arătat că acest eve
niment crucial in istoria omenirii a 
marcat începutul unei ere noi — era 
revoluțiilor proletare, a eliberării 
omului de exploatare și asuprire na
țională, era afirmării socialismului 
pe scară mondială. Făurirea și con
solidarea primului stat al muncitori
lor și țăranilor din istoria omenirii, 
edificarea socialismului și trecerea 
la construirea comunismului în Uni
unea Sovietică au demonstrat in fața 
lumii întregi uriașele energii crea
toare ale maselor muncitoare. pe 
care le descătușează noua orinduire 
socială, forța de neînfrint a prole
tariatului, condus de partidul comu
nist.

La cea de-a 56-a aniversare a Ma
rii Revoluții din Octombrie, Uniu
nea Sovietică se prezintă ca un pu
ternic stat socialist, cu o industrie 
de prim rang, care realizează peste 
20 la sută dm producția industrială 
mondială, cu o economie puternică, 
in plin proces de perfecționare, cu 
un uriaș potențial material și știin
țific.

Partidul Comunist Român. Între
gul nostru popor acordă o deose
bită prețuire succeselor remarcabi
le pe care oamenii muncii sovietici 
le obțin sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice in 
construirea societății comuniste, a- 
preciindu-le drept o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la crește
rea forței sistemului mondial socia
list, a forțelor democrației și păcii 
In întreaga lume.
Relevind ecoul profund pe care 

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie l-a avut in țara noastră, 
vorbitorul a arătat că proletariatul 
român, mii de revoluționari și-au 
exprimat înaltul simțămînt de so
lidaritate militantă, frățească cu 
cauza Marelui Octombrie, partici- 
pind cu arma in mină la apărarea 
revoluției.

Nobilele tradiții ale solidarității 
Internaționaliste dintre clasa mun
citoare din România și clasa mun
citoare din Uniunea Sovietică au 
fost preluate si duse mai departe de 
Partidul Comunist Român, care in 
condițiile grele ale ilegalității a mi
litat cu consecventă pentru priete
nie și alianță cu țara socialismului, 
pentru statornicirea unor relații de 
bună vecinătate. înțelegere și co
laborare cu Uniunea Sovietică. Rea- 
lizind cu succes, sub conducerea 
P.C.R., insurecția națională antifas
cistă armată din august 1944. in con
dițiile favorabile create de lovituri

Recepție cu prilejul zilei 
de 7 Noiembrie

Cu prilejul celei de-a 56-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, V. I. Drozden
ko. a oferit, marți seara, o recepție 
in saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Râd ul eseu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Miron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Pățan. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Ilie Murgulescu. vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. vicepreședinte al Consiliului

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

Răspunzind invitației unor organe 
locale de partid și de stat sovietice, 
delegații ale organelor locale de par
tid și de stat din județe și municipii 
ale țârii noastre au plecat in 
U.R.S.S. pentru a participa la festi
vitățile organizate in cinstea celei 
de-a 56-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie :

O delegație din județul Satu-Mare, 
condusă de Ion Cai ța. secretar al 
comitetului județean de partid — 
in regiunea Transcarpatică — R.S.S. 
Ucraineană ; o delegație din județul 
Maramureș, condusă de Victor Per
dea, secretar al comitetului jude
țean de partid — in regiunea Ivan- 
Franko — R.S.S. Ucraineană : o de
legație din județul Suceava, condusă 
de Valerian Găină, secretar al co
mitetului județean de partid — in 
regiunea Cernăuți — R.S.S. Ucrai
neană ; o delegație din județul Con
stanța, condusă de Ion Tudor, prim- 
vlcepreședinte al comitetului exe
cutiv al consiliului popular județean 
— in regiunea Odessa — R.S.S. Ucrai
neană ; o delegație din județul Iași, 
condusă de Vasile Jitar, vicepre
ședinte al comitetului executiv al 
consiliului popular județean — In 
Taionul Ungheni — R.S.S. Moldove
nească ; o delegație din județul Ga
lați, condusă de Bucur Bloancă. vi- 
cepreședinte al comitetului executiv 

Uniunii Sovietice la București, si 
V.G. Dikusarov. conducătorul dele
gației Asociației de prietenie sovie- 
to-română, care se află in tara noas
tră cu Drlleiul manifestărilor consa
crate aniversării Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul scenei. încadrat de 
drapelele de stat ale Republicii So

le zdrobitoare date trupelor hitleris- 
te de armatele sovietice, ca și de 
succesele celorlalte forțe ale coali
ției antihitleriste, poporul român a 
intors armele împotriva cotropitori
lor fasciști, particiDind cu tot po
tențialul material și militar la războ
iul pentru înfringerea definitivă a 
Germaniei naziste. In aceste lupte 
s-a cimentat frăția de arme dintre 
ostașii români și sovietici, s-au pus 
bazele puternice ale prieteniei din
tre popoarele noastre.

In anii socialismului, a spus In con
tinuare vorbitorul, raporturile de 
prietenie și colaborare frățească din
tre poporul român și poporul sovie
tic s-au ridicat ne o treaptă nouă, 
superioară, in toate domeniile.

O contribuție deosebită la întări
rea și dezvoltarea relațiilor româno- 
sovietice o au convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat din 
cele două țări, momente remarca
bile în această privință reprezentin- 
du-le intilnirile din ultimii ani din
tre tovarășii Nicolae Ceausescu, 
secretar general al P.C.R., și Leonid 
Brejnev. secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

Noul tratat de prietenie.- colabo
rare și asistentă mutuală dintre Re
publica Socialistă România și 
U.R.S.S.. semnat cu trei ani in 
urmă, a creat un cadru propice 
pentru intensificarea și diversificarea 
relațiilor dintre cele două țări, pen
tru amplificarea colaborării româno- 
sovietice pe multiple planuri.

In acest consens, vorbitorul a e- 
vocat evoluția ascendentă a relații
lor economice dintre România și 
U.R.S.S.. subliniind că în baza acor
dului comercial de lungă durată pe 
anii 1971—1975 volumul livrărilor re
ciproce de mărfuri crește cu aproxi
mativ 40 la sută față de acordul pre
cedent pe anii 1966—1970.

Partidul Comunist Român, guver
nul Republicii Socialiste România, 
clasa muncitoare. întregul nostru po
por dau o înaltă prețuire relațiilor 
frățești româno-sovietice. „Avem fer
ma convingere — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că și în viitor 
relațiile de prietenie și colaborare 
tovărășească dintre România și U- 
niunea Sovietică, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în interesul po
poarelor noastre, al întăririi sistemu
lui mondial socialist, in interesul pă
cii in întreaga lume".

Sub conducerea încercată a Parti
dului Comunist Român, clasa mun
citoare, țărănimea, intelectualitatea, 
întregul nostru popor, toate forțele 
națiunii acționează în prezent cu 
energie și entuziasm pentru înfăp
tuirea cu succes - a programului ela
borat de Congresul al X-lea șl Con
ferința Națională ale partidului în

General A.R.L.U.S.. membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești. membri ai Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofițeri 
superiori, reprezentanți ai cultelor, 
ziariști.

Au participat membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mână, condusă de V. G. Dikusarov, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal de partid Cernăuți al Partidului 
Comunist din Ucraina, care participă 
la manifestările organizate in țara 
noastră cu prilejul aniversării Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

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

In timpul recepției, conducătorii 
de partid și de stat români s-au în
treținut cordial cu ambasadorul Uni
unii Sovietice.

(Agerpres)

al consiliului popular județean — 
in raionul Vulcânești — R.S.S. Mol- 
dovi nească ; o delegație din județul 
Brașov, condusă de Mircea Suman, 
vicepreședinte al comitetului execu
tiv al consiliului popular județean 
— in regiunea Iaroslavl — R.S.F.S.R.: 
o delegație din județul Botoșani# 
condusă de Ioan Floareș. membru a) 
biroului comitetului județean de 
partid, vicepreședinte al consiliului 
județean de control muncitoresc al 
activității economice și sociale — 
in raionul Fălești — R.S.S. Moldove
nească : o delegație din județul Har
ghita. condusă de Ion Oprea, șef de 
secție la comitetul județean de 
partid — in regiunea Novgorod — 
R.S.F.S.R. ; o delegație din muni
cipiul Tulcea, condusă de Ion Andro- 
nache, prim-secretar al comitetului 
municipal de partid. președintele 
consiliului popular municipal — în 
orașul Ismail — R.S.S. Ucraineană : 
o delegație a orașului Vaslui, con
dusă de Emilia Tiron, secretar al 
oomitetului orășenesc de partid — 
în raionul Leova — R.S.S. Moldove
nească ; o delegație a municipiului 
Blrlad. condusă de Gheorghe Secan. 
membru al biroului comitetului mu
nicipal de partid — in raionul Ca- 
hul — R.S.S. Moldovenească.

(Agerpres) 

cialiste România al Uniunii Sovie
tice, se aflau un portret al lui Vla
dimir Ilici Lcnin, înscrisul „A 56-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie", datele festive 
„1917—1973", precum șl urarea „Tră
iască prietenia frățească româno- 
sovlctlcâ !".

Au fost intonate imnurile de stat 

vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate In România.

Chemarea Conferinței Naționale 
privind realizarea cincinalului îna
inte de termen a devenit deviza una
nimă a națiunii, ilustrată grăitor de 
rezultatele obținute in primii doi 
ani ai cincinalului, ca șl dr realiză
rile înregistrate in decursul a 9 
luni din acest an.

In același timp, a arătat vorbito
rul, partidul desfășoară o vastă și 
stăruitoare activitate pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, pentru traducerea in 
viață a programului ideologic adop
tat în urmă cu doi ani de plena
ra C.C. al P.C.R., a proiectului de 
norme ale vieții și muncii comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste.

Relevind legătura indestructibilă 
intre politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, vorbito
rul a spus : România, ca țară so
cialistă, situează cu consecvență in 
centrul politicii sale externe dezvol
tarea raporturilor de colaborare și 
prietenie cu toate țările socialiste, pe 
baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist 
Totodată, România acordă o aten
ție deosebită intensificării colaborării 
cu țările care luptă pentru dezvol
tarea lor economico-politică inde
pendentă. sprijinirii popoarelor care 
luptă pentru scuturarea jugului co
lonial. o elocventă ilustrare a aces
tei poziții principiale constituind-o 
relațiile rodnice statornicite între 
România si astfel de țări, vizitele 
efectuate în ultimii ani de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in numeroase a- 
semenea țări din Asia. Africa și A- 
merica Latină.

în același timp, țara noastră dez
voltă contactele și colaborarea cu țări 
capitaliste dezvoltate, cu toate sta
tele lumii, indiferent de orinduire 
socială, punind la baza relațiilor sale 
externe cunoscutele principii ale res
pectării independentei și suveranită
ții. neamestecului in treburile in
terne. cooperării pașnice și avanta
jului reciproc.

In continuare, vorbitorul a rele
vat contribuția tării noastre pentru 
asigurarea securității și cooperării in 
Europa, eforturile sale pentru reali
zarea unui climat de destindere ' și 
de pace in întreaga lume, importan
ța pe care România o acordă adop
tării de măsuri practice in direcția 
dezarmării, in primul rind a dezar
mării nucleare, soluționării pe calea 
negocierilor, prin metode politice, a 
problemelor litigioase și conflictelor 
dintre state.

Vital interesată in crearea unui 
climat de pace și destindere inter
națională. România socialistă mili
tează cu hotărire împotriva politicii 
imperialiste de forță și dominație, 
pentru respectarea dreptului fiecă
rui popor de a dispune liber de pro
priile destine, considerind imperios 
necesar ca toate țările lumii, mari, 
mijlocii sau mici, să se poată bucura 
de securitate, să-și aducă contribu
ția- la soluționarea problemelor in
ternaționale.

Prin întreaga sa politică internă și 
externă. România socialistă contri
buie in mod activ la întărirea for
ței și influentei socialismului în 
lume, la unirea eforturilor tuturor 
forțelor antiimperialiste. democra
tice și progresiste pentru triumful 
cauzei păcii si securității, pentru co
laborare și înțelegere între popoare, 
in interesul fundamental al progre
sului social.

Permiteți-mi ca in numele Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român. Consiliului de Stat și 
guvernului Republicii Socialiste 
România, al comuniștilor și întregu
lui popor român, a spus vorbitorul 
in încheiere, să adresez Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Prezidiului So
vietului Suprem și guvernului U- 
niunil Republicilor Sovietice Socia
liste. tuturor comuniștilor sovietici, 
întregului popor frate sovietic cele 
mai calde felicitări și urări de noi 
izbinzi in măreața operă de con
struire a comunismului, în activita
tea pusă în slujba progresului și 
păcii.

(Urmare dîn pag. T)
Uniunii Sovietice există vechi și pu
ternice tradiții de prietenie și soli
daritate internaționalislă. Aceste 
tradiții, cu adinei rădăcini în istorie, 
și-au găsit o semnificativă ilustrare 
in însuflețirea cu care proletariatul, 
revoluționarii din România au salu
tat Revoluția Socialistă din Octom
brie, fii al poporului român partici- 
pind cu arma in mină la lupta pen
tru apărarea tinerei puteri sovietice, 
în cursul celui de-al doilea război 
mondial singele vărsat In comun de 
ostașii sovietici și români in luptele 
pentru eliberarea Întregului teritoriu 
al țării noastre și, apoi, al Ungariei 
și Cehoslovaciei pină la zdrobirea 
definitivă a fascismului, au pecetluit 
prietenia frățească româno-sovietică, 
— prietenie care, după instaurarea 
puterii populare in România, a do- 
bindlt un conținut calitativ nou, su
perior.

Siluind statornic în centrul politi
cii sale externe prietenia, colabo
rarea și solidaritatea cu toate țările 
.socialiste, țara noastră acordă o 
inallă prețuire legăturilor frățești 
româno-sovietice, care se dezvoltă pe 
toate planurile — al vieții economi
ce, cooperării industriale și comer
țului, activității politice, schimburilor 
culturale și științifice. în domeniul 
artei și învâțămintuluL „îmi este 
plăcut să evoc, cu prilejul aces
tei aniversări — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la adunarea fes
tivă de la Moscova consacrată semi

ale Uniunii Sovietice șl Republicii 
Socialiste România.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Constantin Nicolae.

Despre semnificația celei de-a 56-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie au vorbit tova
rășii loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele.

CUVlNTAREA AMBASADORULUI 
V. I. DROZDENKO

Luînd apoi cuvlntul, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, a spus : La 7 No
iembrie se Împlinesc 56 de ani din 
ziua cind muncitorii și țăranii Ru
siei, conduși de partidul bolșevicilor, 
in frunte cu marele Lenin, au răs
turnat orinduirea silniciei și a 
nedreptății, și pe pămint s-a făurit 
fenlru intiia oară un stat socialist, 
mpreună cu oamenii sovietici cele

brează această mare sărbătoare po
poarele țărilor socialiste, clasa mun
citoare internațională, întreaga ome
nire progresistă, ea găsind ecou in 
inimile oamenilor muncii și ale în
tregului popor român frate.

In cei 56 de ani ai puterii sovie
tice, a continuat vorbitorul, poporul 
nostru a străbătut un drum glorios 
și eroic. Astăzi Uniunea Sovietică 
este mai mult ca oricind o mare și 
înfloritoare putere socialistă. In pre
zent, poporul nostru Înfăptuiește cu 
fermitate mărețul program de con
struire a comunismului, adoptat de 
Congresul al XXIV-lea al P.C.U.S. 
în continuare, vorbitorul s-a referit 
pe larg la succesele obținute de 
Uniunea Sovietică in mărirea pro
ducției industriei și agriculturii, in 
accelerarea progresului tehnico-ști- 
ințific, in ridicarea eficienței pro
ducției și a productivității, in creș
terea bunăstării materiale și a nive
lului cultural al poporului. Actualul 
cincinal prevede o impetuoasă și 
continuă dezvoltare a economiei 
noastre. Acum noi dăm bătălia 
muncii pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor anului 1973, an hotă- 
ritor al cincinalului.

Referindu-se apoi la politica ex
ternă a Uniunii Sovietice, ambasa
dorul V. I. Drozdenko a spus : 
P.C.U.S. șl statul sovietic promovea
ză ferm linia politicii externe leni
niste.

P.C.U.S. și statul sovietic între
prind împreună cu celelalte țări ale 
comunității socialiste eforturi con
secvente in scopul însănătoșirii con
tinue a atmosferei internaționale, al 
succesului deplin al Conferinței ge- 
neral-europene, năzuiesc spre proli
ferarea destinderii încordării dincolo 
de perimetrul continentului euro
pean, ‘âpre răspîndirea ei asupra în
tregii lumi, tind spre completarea 
destinderii politice cu o destindere 
militară, spre încetarea cursei înar
mărilor, iar apoi și spre acțiuni 
practice pentru reducerea armamen
telor.

Noi sîntem convinși, a spus vorbi
torul, că popoarele de pe toate con
tinentele au nevoie de pace. Iată de 
ce Uniunea Sovietică și celelalte țări 
frățești și-au exprimat in perma
nență solidaritatea frățească cu lupta 
eroicului popor vietnamez împotriva 
agresiunii imperialiste, au sprijinit 
și sprijină fierbinte popoarele Indo- 
chinei in lupta lor pentru restabi
lirea deplină a păcii in toată această 
regiune. Iată de ce noi sîntem inte
resați ca în Orientul Apropiat să se 
instaureze o pace cu adevărat trai
nică și echitabilă, ca să se asigure 
securitatea tuturor țărilor și po
poarelor din această regiune, drep
tul lor de a-și construi in liniște 
viața.

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a 56-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România. Comitetul Central al U- 
niunii Tineretului Comunist. Consi
liul General al A.R.L.U.S.. Consiliul 
National al Femeilor. Comitetul na
tional pentru apărarea păcii. Comi
tetul foștilor luptători antifasciști

ALTE MANIFESTĂRI
O adunare festivă consacrată celei 

de-a 56-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie a 
avut loc. marți după-amiază. la Tea
trul de Stat din Constanța Au parti
cipat Vasile Vilcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși oameni ai muncii.

Au vorbit, cu acest prilej, Petre 
Nicolae, prim-secretar al Comitetu
lui municipal Constanța al P.C.R., și

centenarului U.R.S.S. — relațiile 
bune de prietenie, alianță și colabo
rare statornicite între Republica So
cialistă România și Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste,- intre
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
intre poporul român și popoarele 
sovietice — relații bazate Pe comu
nitatea orinduirii sociale, a ideolo
giei și țelurilor fundamentale, pe 

MARELE OCTOMBRIE
ideile marxism-lenfnismului șl Inter
naționalismului proletar. Dorim ca și 
in viitor colaborarea multilaterală 
româno-sovlelică să se întărească și 
să se intensifice, în interesul pro
pășirii popoarelor noastre, al cauzei 
generale a socialismului șl păcii".

în perioada care s-a scurs de la 
Revoluția Socialistă din Octombrie, 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională s-a dezvoltat con
siderabil, intr-o serie de țâri parti
dele comuniste exercitlnd un rol tot 
mai influent in viața politică a co- 
cietățifT întreaga desfășurare a eve
nimentelor demonstrează că un iz
vor principal de forță al mișcării co
muniste 11 constituie promovarea in 

și V.I. Drozdenko, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

★
în Încheierea adunării festive a 

fost prezentat un program artistic, 
la care si-au dat concursul ansam
bluri sl artiști al scenelor bucu- 
restene.

(Agerpres)

Succesele liniei politice de pace a 
U.R.S.S. șl a celorlalte țări socialis
te frățești sint determinate de ra
portul real de forte din arena inter
națională, de forța si prestigiul tot 
mai mari ale socialismului mondial, 
de coeziunea statelor socialiste.

Schimbările care au loc in prezent 
In lume, procesul de destindere in 
continuă dezvoltare corespund celor 
mai profunde dorințe ale tuturor po
poarelor, vital interesate ca acest 
proces să capete un caracter Irever
sibil.

Relevînd relațiile tradiționale de 
prietenie și bună vecinătate dintre 
Uniunea Sovietică șl România; vor
bitorul a spus : în anii statornicirii 
puterii sovietice, printre apărătorii 
ei devotați, alături de reprezentanții 
multor popoare, s-au aflat și inter
naționaliștii români.

. După instaurarea puterii populare 
în România, prietenia dintre po
poarele noastre. întărită cu singele 
vărsat în comun în lupta împotriva 
fascismului, a căpătat un conținut 
calitativ nou.

în cei 29 de ani de existență li
beră, România nouă a străbătut un 
mare drum al construcției socialiste 
victorioase. In acest răstimp, po
porul dumneavoastră. In familia fră
țească a popoarelor statelor socia
liste, a obținut sub conducerea 
P.C.R. realizări mari în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii. în 
prezent, oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România traduc cu 
succes în viață hotărîrile Congresu
lui al X-lea al P.C.R. îndreptate spre 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Poporul sovietic 
se bucură sincer de succesele dum
neavoastră, prieteni dragi. Ele ates
tă convingător marea hărnicie și 
marele talent ale poporului român.

Noi dăm o înaltă prețuire tradiții
lor relațiilor de prietenie dintre 
partidele, țările și popoarele noastre. 
Comitetul Central al P.C.U.S. și gu
vernul U.R.S.S. promovează neabă
tut linia spre întărirea prieteniei și 
dezvoltarea colaborării multilaterale 
cu Republica Socialistă România în 
interesul popoarelor țărilor noastre 
și al coeziunii comunității socialiste.

între P.C.U.S. și P.C.R., între.star, 
tele noastre s-au statornicit ' relații 
trainice de colaborare multilaterală.

O mărturie a relațiilor In per
manentă dezvoltare și tot mai 
strinse dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica So
cialistă România o constitute tradi
ționalele întîlniri dintre tovarășul 
Leonid I. ^Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S. și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R.

îngăduiți-mi, a spus vorbitorul în 
încheiere, să urez din tot sufletul 
comuniștilor români, poporului ro
mân frate noi și mari realizări in 
opera de înfăptuire a hotărîrilor 
Congresului al X-lea al P.C.R. și 
traducerea în viață a programului 
de desăvirșire a construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

din România. Comitetul organiza
toric al veteranilor din războiul an
tifascist. Consiliul Național al So
cietății de Cruce Roșie. Uniunea zia
riștilor. alte instituții, organizații de 
masă si obștești au adresat tele
grame de felicitări organizațiilor 
similare din Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

M, I. Hoșev, consul general al 
U.R.S.S. la Constanța.

★
Cea de-a 56-a aniversare a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie a 
fost marcată și prin numeroase ma
nifestări culturale — expuneri, sim
pozioane, seri literare șl cinemato
grafice — găzduite de casele priete
niei româno-sovietice din București', 
Cluj, Iași, Brașov, Craiova, Constan
ta, Brăila, Oradea, Timișoara, Arad 
și . Tirgu-Mureș.

(Agerpres)

relațiile dintre partide a principii
lor și normelor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului proletar, 
ale autonomiei, egalității in drepturi, 
strictei respectări a dreptului fiecă
rui partid de a-și elabora de sine 
stătător politica internă și externă 
— principii a căror înfăptuire con
secventă reprezintă chezășia realiză
rii unei unități noi,- superioare, trai
nice, in mișcarea comunistă.

Era eliberării naționale a popoare
lor. Inaugurată de Revoluția din Oc
tombrie, șl-a găsit expresie în des
trămarea sistemului colonial si apa
riția pe ruinele lui a noilor state 
independente. Pe Întreaga planetă se 
manifestă, ca niciodată, voința po
poarelor de a trăi libere, de a pune 
capăt definitiv politicii imperialiste 
de dominație, de forță șl amestec în 
treburile interne ale altora, de a in
staura în viața internațională relații 
noi. bazate pe egalitate și respect re
ciproc. in concordantă cu dreptul 
fiecărei națiuni de a se dezvolta po
trivit voinței și Intereselor sale.

Ca rezultat al afirmării tot mai 
pregnante a aspirațiilor de liberta

. Noi construcții de locuinje în Oradea

o Întrebare in numele amatorilor oe drumeție : 

încotro apuci cînd 
poteca alpină te lasă... 
la jumătatea distanței?

Așa cum munții re
prezintă o prețioasă 
avuție a țării, pote
cile alpine reprezintă 
o prețioasă avuție a 
munților. Dar ele pot 
fi de ajutor amatoru
lui de drumeție nu
mai dacă sint bine a- 
menajate, bine între
ținute și, mai ales, 
bine marcate. Cum 
sint . însă unele în- 
realitate ? în ciuda u- 
nei opțiuni tot mai 
manifeste, in propor
ție de masă, a turiști
lor pentru munte, 
pentru frumusețile a- 
cestuia, multe poteci 
alpine... dispar, omul 
pornit spre crestele 
munților ori spre a- 
dincul văilor fiind 
nevoit — adeseori — 
să se conducă după 
inspirație. Or. aici, in 
munte, asemenea de
cizii pot avea urmări 
imprevizibile, uneori 
chiar fatale.

La multe din prin
cipalele intersecții de 
poteci lipsesc aproape 
cu desăvirșire „săge
țile indicatoare". în 
alte locuri — chiar 
dacă există — ele nu 
mai au practic nici o 
utilitate, pentru că, ori 
au scrisul șters, ori 
textele respective nu 
mai corespund. în ju
rul cabanei „Omul" 
sau pe Valea Cerbu
lui, spre Poiana Coș- 
tila sau la refugiul 
alpin cu același nume 
— ca să dăm numai 
clteva exemple —

semnele de marcaj șî 
indicatoarele au dis
părut pe distanțe foar
te mari,, mai ales in 
partea de nord a pla
toului, culmea, toc
mai acolo unde nece
sitatea lor se resimte 
cel mai mult. Dar nu 
numai aici ! Pe unul 
din traseele cele mai 
frumoase din Bucegi, 
Creasta Bucșoiului, 
vegetația a crescut 
atît de mare incit a 
acoperit total trecerea. 
Sau : pe Valea Cerbu
lui și in alte locuri, 
torenții de munte au 

. creat de-a lungul po
tecilor „săritori" care 
nu mal pot fi escala
date nici de cel mat 
agili turiști.

De ce există o ase
menea situație ? — am 
adresat întrebarea or
ganelor de specialitate 
ale Ministerului Tu
rismului. „Potecile 
montane sint în admi
nistrația consiliilor
populare. Noi nu avem 
nici o vină" — ni s-a 
răspuns. în cazul la 
•care ne referim, de 
administrarea poteci
lor montane se ocupă 
comitetele executive 
ale consiliilor popu
lare din orașele Sinaia 
și Bușteni. Cum se o- 
cupă, am văzut — 
deși în bugetele a- 
cestora au intrat, pen
tru acest scop, sume 
de ordinul a citeva 
sute de mii de lei. 
Dar aceste fonduri au 
fost folosite — după

te, pace și progres ale popoarelor, 
in ultimii ani pe arena internațio
nală s-au realizat pași in promovarea 
unui curs nou, de destindere și re
glementare a problemelor litigioase 
pe calea tratativelor. Desigur, nu 
pot fi ignorate existența imperialis- 
mului. faptul că în diferite regiuni 
ale lumii persistă încă focare de 
conflicte care amenință pacea\ și 
securitatea Întregii omeniri. Stinge
rea acestor focare, soluționarea pe 
cale politică și în concordanță cu 
interesele popoarelor a marilor pro
bleme care preocupă omenirea con
temporană impun efortul șt con
tribuția activă a tuturor statelor 
mari, mijlocii și mici. Așa cum a 
arătat intreaga dezvoltare istorică, 
masele, popoarele.' reprezintă facto
rul hotărltor al succeselor păcii șl 
progresului și tocmai de aceea, in 
prezent, este mai mare decit ori
cind necesitatea acțiunii lor unite. 
Poporul român. România socialistă 
vor milita și de aci înainte, alături 
de țările socialiste, de toate forțele 
păcii și progresului, pentru a-și 
spori contribuția în lupta pentru 
destindere și cooperare internațio
nală. pentru'pace șl progres.

Luind parte cu însuflețire la săr
bătoarea marelui Octombrie, poporul 
român adresează popoarelor Uniunii 
Sovietice cele mal calde felidtări și 
le urează noi și mari succese in 
opera de construire a comunismului. 
In lupta pentru Înflorirea ^patriei, 
pentru triumful socialismului și pă
cii în lume. 

cum aveau să constate 
investigațiile noastre 
— pentru amenajarea 
căilor de acces, în 
special a drumurilor 
auto (?!), spre locurile 
de popas din apropie
rea respectivelor o- 
rașe, unde se putea 
ajunge foarte bine și 
fără mașină mică.

In alte părți — din 
informațiile pe care 
le deținem — situația 
unor poteci este și 
mai precară. Pentru 
că ne aflăm, o știe 
toată lumea, in fața 
sezonului alb. dacă nu 
se iau măsuri — in 
aceste zile, cînd 
timpul mai permite — 
ninsorile abundente 
care se anunță vor ri
dica dificultăți de ne
învins in fața turiști
lor. Sint necesare in
tervenții grabnice pen
tru verificarea gene
rală a stării potecilor 
montane, a marcaje
lor și indicatoarelor 
in așa fel încit aces
tea să fie măcar par
țial puse la punct 
pentru strictul nece
sar al drumeției mon
tane în lunile de iar
nă. Să sperăm că atit 
consiliile populare res
pective, cit și Minis
terul Turismului vor 
considera de datoria 
lor să Intervină (to
tuși) pentru a-i scuti 
pe turiști de neplă
ceri și riscuri.

Constantin 
PRIESCU

- 25000 DE 
TRANDAFIRI 
LA SLATINA
La Slatina se desfășoară în a- 

ceste zile ample acțiuni pentru 
înfrumusețarea orașului. Con
form programului existent la 
consiliul popular orășenesc, plnă 
la 20 noiembrie se vor planta pe 
•străzile Aleea Oltului, I. C. Fri
mu, Filimon Sirbu, Ecaterina 
Teodoroiu, în cartierele de lo
cuințe „Progresul" șl „Crișan-2" 
etc. peste 25 000 de trandafiri și 
21 000 de arbori șl arbuști orna
mentali. De asemenea, pină la a- 
ceeași dată, pe dealurile Gră
diște și Strehareț se vor planta 
peste 150 000 de arbori și arbuști 
ornamentali (pin negru, sălcioa- 
ră cătină, arțar etc.), întregind 
astfel frumusețea acestor locuri. 
Zilnic, la acțiunile de plantare 
participă peste 1 000 de cetățeni 
al orașului. Valoarea lucrărilor 
ce se execută prin muncă vo- 
luntar-patriotică va însuma ast
fel peste 300 000 lei.
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MULTE SPATII GOALE 
iar pe cîmp multe 
furaje nestrînse

Corespondenții „Scînteii4* transmit: Pentru a accelera ritmul de realizare a investițiilor în sectoarele sale productive, întreprinderea de pompe București a preluat execuția unor 
lucrări cu echipe proprii. în fotografia din stingă, șeful unei asemenea formații de lucru, Tudor Baron, studiază proiectul de construcție a unei 
căi de rulare, iar în fotografia din dreapta, sudorul Constantin Diaconu și lăcătușul Ion Zaharescu pregătesc pentru montaj o grindă metalică

DÎMBOVIȚA
în cooperativele agricole din ju

dețul Dimbovița, pentru echilibrarea 
balanței furajere s-a prevăzut să 
se insilozeze cu 30 000 de tone furaje 
mai mult docil s-a calculat initial. In 
multe unități s-au inițiat ample 
acțiuni de stringere și depozitare a 
tuturor furajelor, cocenilor de po- 
V mb. resturilor legumicole. Bunii 
gospodari din Malu cu Flori. Ungu
reni. Petrești. Cornătelu. Tirgoviște 
și din alte localități au alcătuit e- 
chipe speciale pentru stringerea și 
insilozarea furajelor. Zilnic, la coo
perativa agricolă Mătăsaru se lucrea
ză intens la insilozat și stringerea 
cocenilor de pe cele 539 hectare cul- 
t vate cu porumb. ..Cooperatorii de 
aici, ca și cei din Puțu cu Salcia — 
ne spune secretarul comitetului co
munal de partid. Gheorghe Preda — 
au insilozat cite 150—200 tone nutre
țuri peste prevederi. în ambele uni
tăți s-a -acordat o mare atenție va
lorificării ccletelor de sfeclă și res
turilor legumicole, din care s-au in
silozat cite 100 de tone peste plan. 
La cooperativa agricolă Cojasca pla
nul de siloz — 800 de tone — a fost 
realizat încă din luna trecută. Acum 
cooperatorii string și depozitează cu 
aceeași grijă tot ce rezultă din re
coltatul culturilor tirzii : coceni, 
vreji din grădini, colete de sfeclă etc.

în județ sint unități, și nu puține 
la număr, unde nu se asigură su
ficiente furaje. în cooperativele a- 
gricole Picior de Munte și Raciu, 
de pildă, se acționează cu foarte 
multă încetineală la recoltatul, trans
portul și depozitatul cocenilor. In am
bele unități stau nerecoltate peste 
250 ha coceni. Mari cantități de co
ceni nerecoltați de pe sute de hec
tare se intilnesc și in cooperativele 
agricole din Speriețeni. Răscăieți, Vi- 
șina-Brosteni. Cringuri. Costești- 
Vale. Gura Șutii și Lucieni.

Pentru a crea condiții de spori
re a producției animaliere se impun 
măsuri imediate pentru stringerea 
tuturor furajelor din cimp. Măsurile 
preconizate la o recentă plenară a 
comitetului județean de partid pri
vind redresarea zootehniei județului 
vor putea fi înfăptuite actionind e- 
nergic. în toate cooperativele agri
cole, pentru asigurarea furajelor.

Constantin SOCI

tn funcție de rațiile stabilite și de 
numărul animalelor și nicidecum pe 
baza unor înregistrări precise, zil
nice.

O situație asemănătoare am în- 
tîlnit și la ferma de taurine a coo
perativei agritx>le din Galicea Mane. 
Ajutorul de fermier. Petre Catană, 
care este și responsabil cu baza 
furajeră, nu cunoștea necesarul de 
furaje pentru cele 930 bovine la în
grășat. Cea mai mare pante a fu
rajelor se dă animalelor necintărită, 
„după ochi“. Nici nu este de mirare 
că din cauza hrănirii nerationale in 
ultimul timp la taurine s-a realizat 
un spor zilnic in greutate de numai 
170 grame față de 700 grame cit era 
planificat. Consumul specific pe kilo
gram de spor in greutate este de 
patru ori mai mare decit ar fi nor
mal. Nici la această unitate nu se 
cunoaște consumul real de nutrețuri. 
Uneori, eliberarea furajelor din de
pozit este lăsată pe seama pazni
cului de la poartă. Șeful de fermă 
se mulțumește să completeze formu
larul ce se trimite la sfîrșitul lunii 
Ia direcția agricolă județeană ■ prin 
punerea de acord a cifrelor in func
ție de situația existentă la data res
pectivă. Or. ar fi normal ca șeful de 
fermă să aibă un rol activ și să 

■ contribuie la folosirea rațională a fu
rajelor.

în aceste zile, concomitent cu pre
ocuparea pentru stringerea furaje
lor. trebuie acordată mai multă a- 
tenție alcătuirii unor rații judicioa
se. care să asigure realizarea pro
ducției de carne și lapte. Această ce
rință nu este respectată in fermele 
de vaci. La cooperativa agricolă 
Băilești, condusă de șeful de fermă 
Ilarion Drăgulet. de la 414 vaci se 
realizează o producție zilnică de abia 
o mie de litri lapte. Nu este de mira
re că se obține o producție scăzută din 
moment ce șeful de fermă nu se îngri
jește de gospodărirea furajelor. La 
sediul fermei există numai 150 tone 
fin. 700 tone paie, iar in cimp se 
află depozitate 82Q tone siloz, can
tități .insuficiente pentru lirănirea a- 
nimalelor în bune condiții. Situația 
prezentată de contabilul-șef Florea

Moreanu. privind stocurile de furaje 
pe cooperativă, diferă de cea furni
zată de inginerul șef. Vlad Drago- 
mircscu. Realitatea este că pe 300 
hectare de la fermele vegetale co
cenii nu sint incă transportați, lu
crare care trebuie făcută intr-un 
timp cit mai scurt.

Nlstor TU1CU

^VASLUI
In majoritatea cooperativelor a- 

gricole din județul Vaslui există o 
preocupare susținută pentru asigu
rarea furajelor. Pentru acoperirea 
deficitului dc fin și suculente se 
string cu grijă cocenii și alte furaje 
grosiere. O cantitate de circa 6 000 
tone tescovină, rezultată de la pre
lucrarea strugurilor este depozitată 
pe lingă centrele de vinificație sau 
în ferme. De asemenea, ciocălăii de 
la bazele de recepție Huși, Negrești 
și altele au fost măcinați, realizindu-se 
12 000 tone făină furajeră. Pentru 
tocarea și saramurarea cocenilor s-au 
înființat stații de melasare în 20 uni
tăți cu ferme zootehnice mari. în 
restul unităților vor funcționa bu
cătării furajere.

Ceea ce trebuie să stea acum în 
atenția unităților agricole este re
coltarea tuturor resurselor vegetale 
ce pot constitui hrană pentru ani
male. La data de 3 noiembrie mai 
erau in cîmp coceni pe 28 500 hec
tare. La cooperativa Roșiești. una 
din unitățile rămase în urmă laa- 
ceastă lucrare, in ziua amintită, din 
suprafața de 1 150 hectare cu po
rumb recoltat se transportaseră co
ceni de pe 200 hectare. Așadar, can
tități însemnate de coceni care tre
buiau transportați în perimetrul sec
toarelor zootehnice stau pe cîmp.

Paralel cu celelalte lucrări, asi
gurarea furajelor pentru perioada 
de iarnă trebuie să stea mai mult. în 
atenția tuturor unităților, a organe
lor agricole județene.’. .

Vaslle IANCU

DOLJ
Tudor Ciobanu, inginer princi

pal cu baza furajeră la Direcția 
generală județeană a agriculturii ne 
spunea că in cooperativele agricole 
s-au asigurat numai 60 la sută din 
cantitățile necesare de linuri. iar 
suculentele in proporție de circa 90 
la sută. Cu toate acestea, in multe 
unități cooperatiste nu se acordă a- 
tenția cuvenită depozitării și gospo
dăririi cu grijă a furajelor existen
te. La cooperativa din Perișor, de 
pildă, ferma zootehnică are numai 
341 tone linuri fată de 683 tone cit 
s-a prevăzut și 1 000 tone porumb 
siloz din 2 915 tone planificate. De 
asemenea, nutrețurile grosiere s-au 
asigurat doar pe jumătate fată de 
«'•mtitatea planificată. Deși porumbul 

mtru boabe a fost recoltat de mul- 
vreme, in depozitul de furaje au 

rost aduse doar circa 30 tone coceni. 
Șeful de fermă, Gheorghe Inășel, nu 
cunoaște exact situația furajelor de
pozitate. El afirma că dispune de în
treaga cantitate de coceni prevăzută 
în plan. De fapt, majoritatea acesto
ra sint pe cimp. iar parte din ei 
nici nu sint tăiați. In cadrul fermei 
lasă de dorit și modul de adminis
trare a furajelor. Cocenii se daua- 
nimalelor netocați si nepreparați. E- 
vidența furajelor se oompletează din 
15 in 15 zile pe baza unor calcule

Secția metalurgică I a întreprinderii de prelucrare a aluminiului din Slatina 
Foto : E. Dichiseanu

Sfîrșitul anului se apropie cu pași repezi:

FINALIZAREA INVESTIȚIILOR 
PROBLEMĂ PRIORITARĂ

Pe șantierul Combinatului chimic din Arad

PROBLEMĂ
Pe platforma industrială din Focșani

După un succes remarcabil — pu
nerea in funcțiune cu 7 luni mai de
vreme a primei capacități de 1 000 
tone piese din cadrul întreprinderii 
de scule, dispozitive, stanțe și ma
trițe din Focșani — in prezent, toate 
eforturile proiectanților, constructo
rilor, monturilor și beneficiarului 
sint concentrate în direcția redu
cerii cu o lună și jumătate a terme
nului prevăzut pentru intrarea in 
exploatare a celei de-a doua etape de 
dezvoltare a unității. Pe ce se ba
zează un asemenea calcul optimist ?

— In primul rind — ne spunea 
ing. Aurel Crislea, directorul între
prinderii — pe faptul că, la această 
dată, ca urmare a unei strinse co
laborări cu proiectantul. avem asigu
rată și bine pusă la punct, întreaga 
documentație de execuție. în al doi
lea rind, pentru a preveni o serie 
de neajunsuri privind livrarea la 
timp a utilajelor, am trecut, încă din 
faza de elaborare a documentației, 
la contractarea utilajelor necesare. 
Ca urmare, în prezent, toate mași- 
nile-unelte prevăzute pentru etapa a 
Il-a de dezvoltare se găsesc pe locu
rile de amplasare și se lucrează 
efectiv la montajul lor.

Și acestea nu sint de fapt singu
rele măsuri cu efect practic Imediat 
asupra devansării termenelor de 
execuție. După cum aveam să aflăm 
din discuțiile cu o serie de alți fac
tori de răspundere, cu muncitori, 
maiștri și tehnicieni, de un real folos 
s-a dovedit și se dovedește in con
tinuare concentrarea eforturilor asu
pra unui număr restrins de o- 
biective și lucrări. Aceasta a deter
minat o utilizare mai judicioasă a 
forței de muncă și a utilajelor, per- 
mițind in același timp creșterea gra
dului de mecanizare a lucrărilor, 
care in prezent se situează la peste 
80 la sută. Numai pe această bază 
s-a reușit ca la o serie de obiective 
prevăzute pentru etapa ' a doua — 
sectorul de tratament termic, gos
podăria de apă și ulei, hala compre- 
soarelor ș.a. — avansul de timp cîș- 
tigât să însumeze 2—3 luni de zile.

O măsură deosebit de importantă, 
cu consecințe imediate asupra de
vansării termenului de punere in 
funcțiune, se referă la preluarea de 
către beneficiari a tuturor lucrărilor 
de montare a utilajelor. în acest scop,

viitorii strungari, frezori, rabotori și 
alți muncitori ai întreprinderii ău 
fost constituiți in grupe speciale de 
montori care, in paralel cu acțiunea 
de amplasare a utilajelor, participă 
și la pregătirea propriu-zisă a pro
cesului tehnologic de producție. Tot
odată, a fost constituit un atelier de 
proiectări, amplasat chiar în cadrul 
halelor, care a și trecut la proiec
tarea S.D.V.-urilor aferente produc
ției și a reperelor ce se realizează 
prin autoutilare.

Și totuși, pe ’ șantierul întreprin
derii de scule, dispozitive și matrițe 
din Focșani ritmul de lucru poate fi 
mult sporit. Pentru aceasta, ( însă, po
trivit cerințelor formulate ' de mdn-’ 
tori și beneficiari, ' este necesar ca 
atit colectivul întreprinderii de uti
laj chimic din Ploiești, cit și cele de 
la „Automatica'4 și întreprinderea do 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești să se mobilizeze in vederea li
vrării în avans a utilajelor contrac
tate.

Ion MANEA

In loc de utilaie se livrează... termene
Pc șantierul Combinatului de în

grășăminte chimice din Arad, con
structorul și-a onorat integral, cu 
trei luni mai devreme, sarcinile de 
plan și angajamentele asumate în 
întrecerea socialistă pe anul 1973. 
S-a creat, astfel, posibilitatea ca, 
pină la sfîrșitul anului, să fie exe
cutate, suplimentar, lucrări in va
loare de 35 milioane lei, concretizate 
in asigurarea unor fronturi nece
sare montajului a circa 7 000 tone 
utilaje. Cu toate acestea, la fabrica 
de amoniac, unde s-au asigurat peste 
95 la sută din fronturile de montaj, 
dintr-un volum de 2 500 tone de uti
laje tehnologice — cu termene dc 
livrare in acest an — n-au sosit de
cit 30 tone. însumate pe întregul 
șantier, restanțele la livrări depă
șesc in prezent 3 000 tone utilaje.

— 'Aceste restanțe — ne-a relatat 
ing. Axente Tișan, directorul combi
natului' — provin îndeosebi de la 
„GrîVița fd$ie‘‘ din București', în
treprinderea de utilaj chimic Plo
iești, întreprinderea „Vulcan" și 
I.M.U.C. București. Nu este vorba de 
utilaje oarecare, ci de mașini și echi
pamente tehnologice absolut necesare 
punerii in funcțiune a obiectivului.

Tocmai de aceea, beneficiarul a 
trimis echipe de muncitori calificați 
la furnizorii menționați pentru a-i 
sprijini în executarea rapidă a repe-

relor nelivrate încă. S-a luat legă
tura cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini Grele — forul 
coordonator al principalilor furni
zori restanțieri. Cu alte cuvinte, 
conducerea viitorului combinat chi
mic a încercat să facă tot ce-i stă 
in putință pentru a contribui efectiv 
la rezolvarea acestei probleme spi
noase. M.I.C.M.G. a întocmit un nou 
program de livrare a utilajelor, care, 
insă, afectează, pe lingă restanțele 
de pină acum, și o bună parte din 
utilajele care ar trebui să sosească 
îâ continuare. Mai mult, la unele 
utilaje deosebit de complexe, cum e 
cazul coloanelor cu sinteze, refor- 
merului secundar, tamburului de 
abur ș.a., termenele de predare au 
fost decalate cu mai bine de un an.

Evident, Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele și 
Ministerului Industriei Chimice Ie 
revine' datoria să analizeze situația 
creată, să ia măsuri pentru asigura* 
rea unui ritm susținut de livrare a 
tuturor utilajelor prevăzute, în con
diții de calitate superioară. Anul 
1974 se anunță și așa ca un an de 
vîrf pentru montori, iar decalarea 
unor termene — așa cum se preco
nizează — riscă să sporească dificul
tățile actuale pe șantierul combina
tului.

Constantin S1M1ON

NIVELUL TEHNIC Șl CALITATEA PRODUSELOR
(Urmare din pag. I)
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Am intilnit. la întreprin
derea forestiera de exploa
tare și transport Nehoiu — 
Buzău, un colectiv entu
ziast și ambițios. Au trecut 
cițiva ani de cind, aici, nu 
numai că planul se reali
zează exemplar la toți in
dicatorii, dar se și depă
șește. O dovadă, din multe 
altele : bilanțul pe trei tri
mestre din acest an. Planul 
producției globale și marfă 
a fost îndeplinit in propor
ție de 101,6 la sută și, res
pectiv, de 103,5 la sută, pre
vederile la productivitatea 
muncii au fost depășite cu 
2.6 la suta, cheltuielile la 
fiecare 1 000 de lei produc
ție marfă au fost reduse 
cu mai bine de 10 lei față 
de sarcina planificată. Sint 
rezultate firești ale unei 
activități susținute îndrep
tate spre modernizarea în
tregii producții, spre apli
carea celor mai avansate 
tehnologii de lucru.

— Actuala tehnologie de 
exploatare a masei lem
noase, in trunchiuri lungi 
— spune tovarășul inginer 
Nicolac Costacne, directo
rul I.F.E.T. Nehoiu — se 
caracterizează prin execu
tarea unor operațiuni la 
locul de tăiere, iar altele 
in depozitele intermediare. 
Bușteanul trebuie scos și 
pregătit pentru atelaje sau 
tractoare și adus pină la o 
instalație de apropiat. In 
toate aceste faze se consu
mă un mare volum de 
muncă fizică ce deține o 
pondere însemnată in tota
lul cheltuielilor pe metrul

cub de buștean dat în pro
ducție. De asemenea, ope
rațiunile de degajare a co
roanei și scoarței, efectu- 
indu-se dispersat, nu per
mit valorificarea economi
coasă a acestor Droduse. 
începind din luna septem-

pozit de preindustrializare 
sau la o instalație de apro
piat — de regulă funiculare 
de tipul F.P. 2 și F.P. 3 — 
unde se execută centralizat 
întreaga gamă de opera
țiuni : cepuirea (curățarea 
ramurilor), corhănitul sl

operațiunilor dă posibilita
tea utilizării superioare a 
ramurilor, prin introduce
rea lor oa materie primă 
pentru P.A.L., iar a cetinei 
de rășlnoase la fabricile de 
făinuri furajere.

In tehnologia de exploa-

LA I. F E.T.-NEHOIU

Prin tehnologii avansate - 
productivitate și economii

brie, odată cu noul an fo
restier, colectivul nostru de 
muncă a trecut La aplicarea 
unei noi tehnologii, intro
dusă la diferite parchete 
din secțiile Valea Buzău
lui, Gura Biscil. Cislău, 
Bisca Mare și unitatea de 
exploatare Buzău.

— Ce aduce nou metoda 
exploatării cu coronament 
in parchete ?

— Noua tehnologie — ne 
răspunde tovarășul direc
tor — presupune dobo- 
rirea arborelui si miș
carea lui pină la un de-

secționarea. Prin mecani
zarea lucrărilor respective 
se înlătură efortul fizic al 
muncitorilor, se reduce nu
mărul oamenilor in parche
te, crește productivitatea 
muncii, sporesc ciștigurile 
individuale realizate de 
muncitori. Spre exemplu, 
la un parchet cu un volum 
de masă lemnoasă de 7 000 
m.c. in sistemul clasic lu
crau 30 de oameni, iar in 
noua tehnologie, la 11000 
m.c. masă de exploatat, sint 
necesari numai 18 munci
tori. Execuția centralizată a

tare a arborilor cu corona
ment, echipamentul tehnic 
necesar se compune din 
tractoare cu trolii TAF, fu
niculare F.P. 2 și F.P. 3, 
ferăstraie mecanice, despi- 
cătoare hidraulice, mijloace 
care nu ridică valoarea in
vestițiilor pentru dotarea 
parchetelor in raport cu 
volumul de fonduri recla
mat de tehnologia „cla
sică".

Un calcul Întocmit îm
preună cu inginerii și teh

nicienii I.F.E.T. Nehoiu, 
privind avantajele noii teh
nologii, se referă la utili
zarea crengilor. Astfel, de 
pildă, în sistemul de ex
ploatare in trunchiuri 
lungi, circa 7 la sută din 
volumul arborelui, care 
reprezintă crengile coroa
nei, se pierdea. Dintr-un 
metru cub de crăci, după 
decojire, rezultă 45 la sută 
masă lemnoasă utilizabilă 
la tocare 'pentru PAL, deci 
din aproximativ 2,2 m.c. 
ramuri rezultă 1 m.c. 
PAL, care valorează circa 
2 000 lei. ’Este evidentă 
creșterea înregistrată in 
valorificarea superioară a 
întregului potențial lemnos 
al arborilor. Aplicarea a- 
cestei tehnologii noi în ex
ploatările forestiere reduce 
considerabil și necesarul 
de drumuri auto și de 
tractor, intrucît transportu
rile se pot efectua, in cea 
mai mare parte, cu funi- 
cularele.

Nu ne-am propus să 
facem o analiză amănun
țită a tuturor avantajelor 
noului sistem de lucru, ci 
prin citeva elemente, cre
dem esențiale, să aducem 
in prim plan roadele stră
daniilor colectivului de 
muncă al I.F.E.T. Nehoiu, 
ale receptivității față de 
introducerea noului.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii'
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șoară in ritmul și la nivelul cerin
țelor, că urmează un făgșș ferit de 
obstacole, că între rezultatele obți
nute pină acum și posibilitățile 
existente s-a realizat o deplină con
cordanță. Despre ce anume 'proble
me nesoluționate încă este vorba ?

în orice domeniu de activitate, 
noul se afirmă în lupta cu vechiul, 
cu riitina, cu automulțumirea, noul 
se impune prin muncă susținută, 
prin acțiuni perseverente, bine orga
nizate, cu finalitate certă. Cind spi
ritul prospectiv nu este suficient de 
penetrant, cind se renunță cu greu 
la fabricarea unui produs sau altuia, 
depășit insă din punct de vedere 
tehnic, se ajunge la compromisuri și 
tergiversări deosebit de dăunătoare 
economiei naționale. Nu este un 
secret pentru nimeni faptul că în 
unele întreprinderi se plătește incă 
un tribut greu comodității și con
servatorismului ; se mai mențin in 
fabricație mașini sau agregate cu 
parametrii funcționali rămași in 
urmă, deci cu un grad avansat de 
uzură morală. Pierderea este dublă : 
pe de o parte, o mașină depășită 
sub aspectul caracteristicilor sale 
tehnice-funcționale nu va da în ex
ploatare randamentele sporite nece
sare, iar pe de altă parte, materiile 
prime, munca omenească consumată 
pentru realizarea ei vor avea o efi
ciență scăzută.

Pentru curmarea unor asemenea 
situații de rezistență a vechiului, de 
repetate ezitări in promovarea nou
lui — ințilnite, din păcate, in dife
rite întreprinderi in legătură cu un 
produs sau altul — organizațiile de 
partid au vast cîmp de acțiune poli- 
tico-educativă, in sensul formării 
convingerii profunde, a deprinderii 
de promovare a noului, creării unui 
climat de încredere in forțele proprii 
ale fiecărui colectiv.

Ce se ciștigă, concret, pe planul 
eficienței economice, din izbinda 
tehnicii noi, moderne asupra celei 
învechite ? Iată citeva exemple con
cludente, de la întreprinderea „Tim
puri Noi" din Capitală. Prin înlo
cuirea motorului semi-Diesel de 
25 C.P. cu un motor Diesel de 
30 C.P. se obține o economie netă 
de metal de 300 kg metal pe buca
tă, concomitent cu asigurarea unor 
parametri tehnico-funcționali net 
superiori. Asimilarea in fabricație a 
motorului de 120 C.P., in locul celui 
vechi de 110 C.P., s-a soldat cu re
ducerea cu 50 la sută a greutății 
nete a noului tip. In mod sis
tematic, comitetul de partid îm
preună cu conducerea întreprinderii 
supun unei analize critice fiecare 
produs, atit sub aspectul performan
țelor tehnice, cit și al consumurilor 
specifice, în comparație cu cele mai 
bune produse realizate în țară și pe 
plan mondial. Este o experiență va
loroasă, care merită a fi cunoscută 
și aplicată In alte întreprinderi, cu 
șanse de reușită certă in domeniul 
înnoirii și modernizării producției.

în condițiile puternicului avint al 
tehnicii și științei contemporane, 
fiecare produs poate fi supus peri-

colului uzurii morale. Esențial este 
ca perioada de concepție și asimilare 
a noilor produse să fie cit mai scur
tă, ca apoi, odată cu livrarea 
acestora către beneficiari, să pre
zinte o siguranță maximă în func
ționare. Tocmai pentru a se asigura 
o bună fiabilitate în exploatare, in 
procesul asimilării și-a făcut loc o 
fază deosebit de importantă : testa
rea produsului nou. La întreprinde
rea de pompe „Aversa", de pildă, se 
efectuează in acest sens probele de 
anduranță, care urmăresc menține
rea caracteristicilor celor mai înalte 
in funcționarea de durată a pompe
lor. Nici un produs nu este introdus 
în fabricație fără fișe de testare, 
măsură care ș-a dovedit a fi hotărî- 
toare în lichidarea reclamațiilor cu 
privire la calitate din pațtea benefi
ciarilor.

Nu in toate întreprinderile se a- 
cordă însă atenția cuvenită acestor 
operațiuni, folosite cu deplin succes 
in țară și peste hotare. Fie din do
rința de a introduce în fabricație cit 
mai repede un produs, fie datorită 
lipsei _ aparaturii necesare, testarea 
este făcută superficial, sau chiar ig
norată. Pierderile sint mari, chiar 
dacă ele nu se contabilizează ime
diat în unitatea respectivă. Se poate 
ajunge la imobilizări de capacități 
de producție la beneficiari, la chel
tuieli uneori destul de mari pentru 
remedierea deficiențelor. Organele 
de control al calității au urmărit la 
întreprinderea „Electromagnetica*4 
din Capitală comportarea a 10 siste
me de curențl purtători. Din defec
țiunile constatate, aproape jumătate 
s-au localizat la releele de apel. Da
că se acorda atenția cuvenită încer
cărilor și probelor incă în faza de 
concepere a noului produs, neajunsu
rile puteau fi remediate. Asimilării 
sau modernizării rapide a unui pro
dus trebuie să i se acorde, deci, o 
maximă grijă. Numai in măsura în 
care se asigură respectarea riguroa-

să a fazelor de asimilare și o veri
ficare temeinică a parametrilor de 
funcționare, noul produs poate primi 
„cale liberă" în producția de serie, 
fără teamă de nereușită sau de reu
șită parțială.

Nivelul tehnic și calitatea tot mai 
înalte ale produselor constituie un 
criteriu esențial de apreciere a acti
vității fiecărui colectiv de întreprin
dere, un test al competenței și ma
turității tuturor celor care participă 
la proiectarea și fabricarea mărfuri
lor. Eforturile ce se fac în acest 
domeniu trebuie sprijinite și de o 
susținută muncă de cercetare, fapt 
subliniat cu o deosebită tărie de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prile
jul recentelor vizite de lucru făcute 
în diferite județe ale țării. Nu ne 
gindim numai la cercetarea din do
meniul tehnic-aplicativ, ci și la cea 
economică. Există în fiecare între
prindere programe de înnoire și mo
dernizare a produselor, însă acestea 
nu sint în toate cazurile optimizate 
sub aspect economic. Or, tocmai in 
această direcție cercetarea economi
că are un cuvint greu de spus. Mai 
apropiată de nevoile reale ale pro-’ 
ducției, alături de cercetarea tehni
că, cercetarea economică poate și 
trebuie să aducă o contribuție mai 
substanțială în fundamentarea știin
țifică a tuturor actelor de decizie 
privind oportunitatea, sfera de cu
prindere și eficiența înnoirii și mo
dernizării producției. Important este, 
totodată, ca organizațiile de partid, 
comuniștii să se situeze in fruntea 
tuturor acțiunilor inițiate în acest 
scop, mobilizind întreaga forță crea
toare a colectivelor pentru fabrica
rea de produse competitive, irepro
șabil executate, pentru ridicarea ne
întreruptă a performanțelor lor teh
nice și a parametrilor lor calitativi, 
corespunzător nivelului atins pe plan 
mondial. Aceasta este o problemă 
fundamentală a dezvoltării economiei 
noastre in etapa actuală.

Oțelarii reșițeni și-au depășit angajamentul anual
REȘIȚA (Corespon

dentul „Scînteii". N. 
Catană). — Făcînd 
bilanțul pe cele 10 
luni încheiate din a- 
cest an asupra între
cerii «socialiste. desfă
șurată sub deviza 
„Cincinalul înainte de 
termen”, oțelarii reși- 
teni raportează un 
prestigios succes : deși 
ei și-au reînnoit in 
mai multe rinduri 
angajamentul la pro
ducția de otel, stabl- 
lindu-1 in final la 
20 000 tone, ei rapor
tează îndeplinirea și 
depășirea acestuia. De 
la începutul anului

s-a dat peste plan o 
producție suplimen
tară de 22 000 tone o- 
tel. ceea ce reprezin
tă depășirea angaja
mentului anual cu 
2 000 tone. ' Inginerul 
Antonică Dljmărescu, 
șeful secției. ne face 
cunoscute principalele 
măsuri politice, orga
nizatorice și tehnice 
care au stat la baza 
acestui Important suc
ces. „în primul rind 
s-a desfășurat o sus
ținută muncă pentru 
folosirea mai bună a 
capacităților de pro
ducție. aplicarea stric
tă a tehnologiilor per

fecționate pentru res
pectarea calității și 
creșterea performan
țelor otelului. Acum, 
and am lucrat in con
diții de staționare a 
unui furnal, timp de 
două luni, pentru re
parații capitale, cu o 
diminuare firească a 
cantității de fontă li
chidă. succesul nostru 
este cu atît mai im
portant. deoarece vine 
să ateste prin fapte 
concrete modul in care 
colectivul înțelege să 
onoreze nevoile de o- 
țel ale economiei na
ționale, propriul său 
angajament44.
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FAPTUL 
DIVERS
Vînătoarea 
din... Peștera 
Hoților

Slfuafd lingă Băile Herculane, I 
Peștera Hoților ar putea. tot I 
atit de bine, să »e numească y» 
peștera... vânătorilor. O atentă 
cercetările arheologice. efec
tuate aici de către Institutul de 
arheologie din București, care 
au relevat urmele unor rindfori 
de ur$i din peșteri făcute cu...
30 000 de ani in urmă. Tot in I 
occostd peștera s-au pășit și I 
urmele unor alte vinători: de | 
Iun $1 capră, efectuate acum ■ 
12 000 de ani. In vremurile mai I 
apropiate, in perioada ncoli- I 
ticului firziu și a epocii bron
zului. Peștera Hoților a servit 
și drept locuință pentru oameni, 
stind mărturie numeroasele ve
tre de foc. unelte ți obiecte ce
ramice descoperite aici. Ajunsă, 
ca secole in urma, loc de refu
giu pentru haiduci, peștera res
pectivă este așadar pe cale I 
să-și dobindească o veritabili I 
istorie.

AMBIȚIA DE A-ȚI FACE BINE 
DATORIA DE COMUNIST

- De 10 ori mai repede și la un preț de 20 de ori mai mic -

Spirt... cu foc
într-una din nopțile trecute, 

Vasile Kociș, ajutor de fochist 
la Fabrica de bere, spirt și droj
die din Oradea, părăsindu-și 
locul de muncă, a intrat In 
sala de fermentație și. după ce 
a stins lumina, s-a cățărat pe 
o conductă, la 5 m înălțime, de 
unde voia să ia o găleată cu 
spirt rafinat. în timpul acestei 
operații — după cum ne relatea
ză maiorul loan Dafinolu. din 
cadrul grupului de pompieri 
Bihor — V. K. a aprins o bri
chetă, pentru a nu bijbii pe În
tuneric. Deodată insă, pe con
ducta respectivă s-a auzit un 
zgomot produs de procesul teh
nologic. V. K. s-a speriat și a 
căzut cu găleată cu tot. Urma
rea a fost tragică. Spirtul s-a 
vărsat peste el și peste briche
ta aprinsă și a luat foc. Toate 
încercările de a-1 salva s-au 
dovedit de prisos.

Pelicani 
în bălțile 
Prutului

De la o vreme, in bălțile Pru
tului, situate in raza localităților 
Cirja, Berezeni (Vaslui), este 
semnalată, tot mai frecvent, 
prezența pelicanului. Ciudat (la 
prima vedere), pentru că aceas- ■ 
li pasăre, ocrotită de lege, era I 
intilnită doar in Delta Dunării. | 
La o numărătoare aproximati
vă efectuată recent pe bălțile I 
amintite, bogate in stufărișuri I 
— ce ar trebui și ele ocrotite — I 
au fost înregistrați circa 500 de i 
pelicani. Motiv pentru comisia I 
județeană de ocrotire a naturii | 
să ia aminte ! .

Care este insă explicația mi- I 
grârii pelicanilor din Deltă in I 
bălțile de pe cursul mijlociu al 1 
Prutului ? Specialiștii afirmă 
că una din cauze ți cea mai im
portantă este deranjarea ac
centuată de către turiști a pe
licanilor, care au fost nevoiți 
să plece. Norocul lor, totuși, că 
au găsit condiții optime in altă 
parte. Altfel... Dar poate că I 
nu-i tirziu — dat fiind că n-au I 
ajuns prea departe — să se in- I 
toarcă de unde au plecat. A- ■ 
ceasta nu mai depinde insă I 
doar de... pelicani l

în jurul 
lumii pe 
bicicletă

După ce a efectuat de trei ori 
turul Europei pe bicicletă, ti’ 
nărui sportiv Aleksandr (Sasa) 
Nakici. in virstă de 30 de ani, 
din orașul iugoslav Kraguevaț, 
adaugă, in perspectivă, o teme
rară încercare : ocolul lumii. 
Pornit la 10 octombrie din ora
șul său natal intr-o „cursă de 
litcălzireu, după ce a poposit in 
mai multe orașe ale tării, el 
este acum oaspete al Capitalei, 
urmînd să treacă apoi in Bul
garia. iar la anul să plece la I 
drum pentru a da ocol pămin- 
tului. O tentativă îndrăzneață, | 
pentru realizarea căreia il do- . 
rim deplin succes.

Cine poate | 
da relații?

Acum două săptămini, mino- I 
rul Daniel Ionașcu, elev în cla
sa a V-a, din comuna Izvorul I 
Rece (Vilcea), a plecat la școa- i 
Jă și, spre surprinderea părinți
lor săi, nu s-a mai întors a ca- I 
să. In ciuda investigațiilor În
treprinse de către organele ju
dețene de miliție, plnă In pre
zent copilul nu a putut fi gă
sit Era Îmbrăcat Intr-un Ba
nei cenușiu, încălțat cu bocanci 
și purta pe cap o căciulă trico
tată din lină. Orice informație, 
comunicată celor mal apropia
te organe de miliție, poate aju
ta 1a găsirea copilului dispărut

Rubrică redoctotă de
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții ^Scinteii"

La marginea comunei Ștefan cel 
Marc, din sudul județului Argeș, o 
clădire impresionantă, cu patru ni
veluri. domină cimpia. Este o moară 
nouă cu o capacitate dc măcinat de 
24 de vogoane in 24 de ore ; ca 
servește din august Încoace circa 45 
de comune apartinind județelor Ar
geș, Ilfov. Teleorman și Dîmbovița. 
Construcția aceasta in care s-au ..pus 
in operă" 35 vagoane de ciment. 110 
tone de fier-beton, 210 000 bucăți dc 
cărămidă, 6 000 metri cubi de agre
gate, 100 tone de profile șl sute de 
tone de alte materiale reprezintă o 
performanță în materie și, totodată, 
o mărturie a ceea ce. înseamnă să 
muncești cu pasiune și abnegație, 
cu pricepere și spirit întreprinzător, 
să faci totul pentru a dobindi sen
timentul datoriei împlinite. Cu trei 
milioane cit au avut la dispoziție 
(parte din sumă reprczenlind fon
duri de mică mecanizare) s-a rea
lizat — intr-un termen demn de in
vidiat de cei mai reputați construc
tori — o lucrare estimată de spe
cialiști la o valoare de 66 milioane 
lei.

în vecinătatea noii construcții, 
față in față — o moară veche. Șase 
salariați, toți membri de partid, i-au 
asigurat funcționarea pină in ziua de 
7 august a.c„ cind la noua moară 
au elaborat prima „șarjă" de făină 
din griu nou și au copt prima pline 
cu care au consfințit actul de naș
tere și de dare in funcțiune a ceea 
ce aici se numește „uzina de la 
Ștefan cel Mare". Aceiași șase co
muniști — avind alături, in tot 
timpul, sprijinul tuturor locuitorilor 
comunei și al unora dintre cei mai 
buni meseriași de la Fabrica mixtă 
de industrie locală din Topoloveni — 
au fost tot timpul și constructori, și 
montori. si beneficiari ai noului o- 
biectiv. Mai mult, unul dintre ei, 
mecanicul loan Nicolescu, este și au
torul proiectului noii mori.

— Am solicitat cîțiva specialiști 
să ne întocmească .proiectul, dar 
ne-au cerut 600 000 de lei 1 — ne ex
plică tovarășul Ion Negul, directorul 
Fabricii mixte de industrie locală 
din Topoloveni. Era inacceptabil 
pentru cit am fi putut oferi.

— Și in condiția aceasta ați lucrat 
fără proiect ? — ne exprimăm ne
dumerirea.

— Nicidecum. Am lucrat după un 
proiect foarte bun care nu ne-a cos
tat nimic. L-a făcut tovarășul Nioo- 
lcscu, obținind toate aprobările ne
cesare, inclusiv pe acelea ale orga
nelor superioare de specialitate din 
București.

Un muncitor mecanic, avind la 
activ 36 de ani de morărit, expe
riența ciștigată la construcția . unor 
mori noi din Slobozia Mindra, 
Curcani, Galați, Brăila, alcătuiește o 
lucrare de talie inginerească, un 
proiect cu toate detaliile lui vizat și 
paravizat, fără obiecții, de toți cei 
în drept.

Facem cunoștință mai îndeaproape 
cu moara cea nouă. Intrăm în subsolul 
ei, intr-un păienjeniș de conducte. 
Pereți din beton masiv ; suprafețe

neregulate, parcă îndreptate pe icl- 
colo cu dalta ; se vede bine, betonul 
n-a fost turnat in cofraje. „Ne-ar fi 
trebuit 120 de metri cubi de che
restea ca să turnăm fundația In co
fraje — ne explică proiectantul. De 
unde atifa cherestea ? Cine ne-o dă ? 
Ca să ieșim bine și repede din im
pas am adoptat o soluție simplă și 
economică : am croit in pămint di
mensiunile fundațiilor, am turnat 
betonul și dună ce s-a întărit am 
evacuat pămintu). Lucrare ieftină, 
trainică. Doar nu vom căptuși sub
solul cu plăci de marmură !...“

Ne oprim la parter, Intr-un colț al 
clădirii, lingă un fel de atelier im
provizat.

— Strungul, mașinile de găurit, 
cum le-ați procurat, cit v-au costat ? 
— întreb intr-o doară. Răspuns sim-

„Imprumulate" de la fier vechi sau, 
pur și simplu, fabricate pe șantierul 
morii. Instalațiile pneumatice, ci
cloane și supercicloane, elevatoare, 
filtre și superfiltre au ieșit „ca la 
carte" din miinile de aur ale lui 
Ion Nicolescu, lăcătușilor Alexandru 
Tănase, Ciobanu N. Sandu. Ciobanu 
F. Gheorghe, Simion Ungureanu. 
Kilometri de conducte și tubulatură 
de la dimensiuni mici pină la dia- 
metre de 0.5 metri, instalația elec
trică $i tablourile de comandă au 
fost fabricate tot la fața locului.

Urmăm traseul fluxului tehnologic. 
Remarcăm aliniate perfect zece val- 
țuri pentru măcinat griul din tot ati- 
tea generații : pe tăblițele dc fabri
cație slnt trecuțl anii 1928—1929 — 
1931—1941 și așa mai departe pină in 
anul 1963 ; la sala de cernere de la

Un fapt, In aparență, mic, dar din care mulți pot trage 
învățăminte mari; ce au reușit șase comuniști, șase 
oameni de nădejde, liotăriți să nu dea înapoi în fața 

nici unei dificultăți pină la împlinirea datoriei

piu : „Le-am procurat de la 
din grămada de fier vechi. Nu ne-au 
costat nimic. Am dat in schimbul lor 
tot fier vechi, le-am recondiționat și 
ne facem treburile cu ele..."

îmi rotesc privirea prin curte. Dar 
betoniera de unde o aveți ? — pun 
o altă întrebare. „Betoniera" ? Și 
betoniera are povestea ei. Am făcut 
multe ore de anticameră și audiență 
pentru ea. Pe la Pitești, la Bucu
rești... Nu prea eram înțeleși. „Ce 
mai vor și oamenii ăștia de la Ște
fan- cel Mare ? — și-or fi spus unii 
despre noi. Le explicam, dar unora 
le făcea parcă plăcere să refuze de- 
cit să ajute. în cele din urmă — 
fiind și eu deputat comunal, ride Ion 
Nicolescu — am ajuns la deputatul 
nostru in Marea Adunare Națională, 
care, cum se vede, ne-a înțeles și a 
făcut demersurile cuvenite".

Șase muncitori, toți comuniști, au 
muncit insuflețindu-i pe cel ce le 
veneau in ajutor din comună, s-au 
întrecut pe ei înșiși și prin proba 
cea mai convingătoare, a faptelor, 
au devenit etalon pentru mulți, 
mulți alții ; ei nu și-au găsit liniște 
și astimpăr pină cind n-au ajuns la 
soluțiile cele mai bune pentru a 
depăși greutățile și a merge mai 
departe. în ceea ce vezi, in tot 
ceea ce auzi aici recunoști îngemă
narea spiritului gospodăresc, a pri
ceperii, ambiției și înainte de toate 
a unei înalte conștiințe a datoriei. 
Și poate chiar mai mult debit volti- 
mul impresionant de muncă depusă 
reține atenția lucrul de calitate, 
trainic care a exclus orice improvi
zație sau lucrare de mîntuială, totul 
fiind realizat la fața locului, prin 
recondiționarea de mașini și piese

nivelul superior al clădirii, din șapte 
site plane doar trei sint-noi. iar mai 
jos, din șapte mașini de griș patru 
sint vechi ; unele mașini care arată 
ca scoase din „cutie" au fost recon
diționate cu migală și n-ai spune că 
cineva ar fi zis vreodată despre ele 
că și-au trăit traiul...

Undeva, intr-un colț al clădirii, 
protejată din două laturi cu glasvand 
— o incăpere. Pe o masă din scin- 
duri — schițe de execuție, o ștampilă 
mai multe manuale de specialitate, 
adică bibliografia constructorilor, 
monlorilor. beneficiarilor... Pe alte 
mese — diferite piese de schimb, 
curele de transmisie, vizoare, 
cam ceea ce s-ar putea vedea 
intr-o magazie. Venind parcă in 
întimplnarea unei noi întrebări 
pe care eram gata-gata s-o pun, 
Trălstaru C. Petre, șeful uni
tății, spune : „Nu ne-am propus să 
construim birouri cu mochetă și nici 
magazii spațioase, ci o moară care 
să le Întreacă pe toate celelalte pe 
care le știm. Așa că cerem scuze 
pentru lipsa de confort...".

Subiectul de discuție care place 
cel mai mult interlocutorilor este 
modul de a realiza economii, de a' 
valorifica cit mai bine fiecare leu. 
După cum se spune, aici tot 
ceea ce s-a creat este... economie din 
economie ; pentru că arta marc nu 
este de a te pricepe să cheltuiești 
fondurile, cind le ai la indcmînă — 
cu bani oricine știe să facă orice — 
ci de a face ca fiecare leu să ro
dească alțl zeci de Iei... Pornind toc
mai de la asemenea convingeri, mo
rarii de la „Ștefan cel Mare" nu-șl 
socotesc misiunea încheiată... Au 
pus la punct întreaga tehnologie de

fabricație, au confecționat cu re
surse si după o concepție pro
prie aproape Întregul utilaj pentru 
producerea germenilor de porumb, 
produs cxjrem de solicitat pe piața 
externă, întreprinderile de resort ale 
comerțului exterior Inaintind în 
acest sens comenzi pentru canti
tăți nelimitate. „Cursul de revenire 
la desfacerea acestui produs pe pla
ta extern^ — ni se explică — este 
extrem de avantajos". Pentru a de
mara insă producția de germeni de 
porumb, aici se așteaptă onorarea de 
către „Tehnometal" din Timișoara a 
unei comenzi pentru șase mese den- 
simctrice, cu un stagiu de un an. 
De șase ori a fost pină acum loan 
Nicolescu la Timișoara pentru a găsi 
Înțelegere și a urgenta livrarea 
utilajului comandat. Pentru același 
scop, de alte două ori a făcut dru
mul la „Tehnometal" directorul fa
bricii din Topoloveni. Deocamdată, 
deplasări fără rezultat. Dacă insă din 
curiozitate cineva dintre furnizorii 
din Timișoara ar face un singpr 
drum pină la beneficiar s-ar putea 
convinge de la sursă ce importanță 
mare are o comandă de valoare 
mică.

Am stat de vorbă cu fiecare din 
cei șase comuniști care constituie 
aici personalul actual de exploatare, 
mai exact cu cei ce au fost pină 
de curind proiectant, constructor, 
montor. Am aflat că aici nu 
s-a discutat niciodată derspre 
disciplină, despre eliminarea risipei 
și că, tacit, subiectul de analiză a 
fost unul singur : exemplul perso
nal. De altminteri, intr-o sticlă, În
cremenită acum in fundația con
strucției, se află o hirtie pe care s-a 
scris numele fiecăruia dintre princi
palii arhitecți și realizatori ai aces
tei „uzine", plus numele lui Ion Ne- 
guț. .,L-am trecut in rindul nostru, 
al localnicilor, al muncitorilor nu 
pentru protocol, nu pentru că ar fi 
directorul fabricii din Topoloveni, ai 
cărei secții sintem — spune Ion Ni
colescu, ci pentru că dacă el nu 
s-ar fi prins in hora noastră, cu am
biție și curaj, asumindu-și uneori 
riscuri, noi am fi putut da multă 
vreme din aripi, singuri și poate de
geaba".

Moara dc la tȘtefan cel Mare" nu 
este, desigur, o lucrare grandioasă in 
comparație cu atîtea si atitea con
strucții care se Înaltă astăzi. Am 
scris totuși despre ea pentru că cei 
care au ridicat-o au făcut, in raport 
eu puterile lor, o faptă grandioasa. 
Oameni simpli și modești — șase 
comuniști din comună — s-au gin- 
dit, potrivit mărturisirii lor, la un sin
gur lucru : cum să-și îndeplinească 
mai bine datoria, pentru a răspunde, 
nu prin declarații si Drin multe vor
be frumoase, ci prin tot ceea ce pot 
și sint in. stare să facă, chemărilor, 
secretarului general al partidului de 
a valorifica pretutindeni, deplin, re
sursele umane si materiale existen
te. de a spori bogăția națională.

Constantin MORARU

Hotelul „Grand" din Tg. Mureș

ÎN JUDEȚUL CLUJ

Extinderea și modernizarea
unităților cooperației de consum

Unitățile comerciale și de 
prestări de servicii ale coope
rației de consum din comuna 
Gllău nu se deosebesc cu nimic 
.de cele orășenești. Supermaga- 
zinul ‘cu etaj, in care mărfu
rile sint grupate pe raioane, cu 
forme de prezentare și servire 
moderhe, poate fi considerat o 
unitate comercială etalon. 
Microcomplex ul meșteșugăresc 
găzduiește croitorii pentru fe
mei, bărbați și copii, frizerie, 
coafură, secții foto, reparații te
levizoare și radio etc. In co
mună mai funcționează două 
brutării —una de pîine și alta 
pentru specialități de panifica
ție, un laborator de cofetărie, 
un atelier de timplărie, altul de 
tricotaje. Recent a fost deschi
să o unitate „Gospodina" și se 
află în curs de renovare și mo
dernizare restaurantul. Lărgirea 
rețelei cooperației de consum 
s-a făcut și în alte localități 
rurale ale județului Cluj, prin
tre care Florești, Cojocna. Luna, 
Ciucea, Bonțida, Iclod etc. Nu
mai în acest an au fost lărgite 
și modernizate 66 unități co-

merciale sătești. O îmbunătățire 
simțitoare cunoaște rețeaua de 
desfacere a confecțiilor și bu
nurilor de folosință Îndelun
gată. In unitățile de alimentație 
publică accentul s-a pus pe îm
bunătățirea condițiilor de păs
trare și servire ale preparatelor, 
asigurarea uhuî sortiment larg 
de preparate de cofetărie, pa
tiserie și carmangerie. Pentru 
continuarea in ritm susținut a 
modernizării rețelei comerciale 
sătești s-a constituit un colec
tiv de specialiști care execută 
documentația tehnică și de efi
ciență economică. Mobilierul 
necesar modernizării se reali
zează in unitățile proprii de 
timplărie ale IJCOOP-Cluj. 
Au fost formate 5 colective de 
vitrinieri, care asigură o pre
zentare corespunzătoare și a- 
tractivă a mărfurilor și activi
tăților unită,țilpr prestatoare de 
servicii ale cooperației de con
sum.

Alex. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'

KfflWraiH SI SUIMNEA
in dBligul dintre iustinii si cetită

In cadrul dialogului din
tre cetățeni și organele de 
stat, un loc important il 
ocupă, după cum se știe, 
scrisorile oamenilor mun
cii. O analiză a muncii cu 
scrisorile, efectuată in luna 
iulie a.c.. la Consiliul 
popular județean Iași, ară
ta că aici au fost primite, 
de la începutul anului, a- 
proape 4 000 de scrisori, cu 
900 mai multe decit in a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut Această creștere de
monstrează că oamenii 
muncii dovedesc responsa
bilitate civică, sint animați 
de dorința de a contribui, 
și prin scrisorile lor. La 
perfecționarea activității !.n 
diferite sectoare, la Înlă
turarea neajunsurilor ce 
mai persistă intr-un loc 
sau altul. Pe baza unor se
sizări ce se refereau la ne
reguli in organizarea mun
cii la întreprinderea pentru 
construcția și vlnzarea lo
cuințelor. O.C.L. Alimenta
ra și I.G.O.-Iași. conduce
rile întreprinderilor res
pective. organizațiile de 
partid au luat măsuri care 
au dus la Înlăturarea defi
ciențelor.

Modul cum au fost tra
tate unele scrisori reflectă 
insă — așa cum am con
statat la fata locului — că 
o bună perioadă de vreme 
s-a manifestat o slabă re
ceptivitate față de anumite 
semnale critice ale cetățe
nilor, din partea unor con
silii populare comunale, 
orășenești și chiar a celor 
municipal și județean. Iată, 
pe scurt, clteva din con
statările făcute cu prilejul 
investigațiilor noastre în
treprinse in luna iulie. Din 
registrul unic de evidență 
a scrisorilor primite pe 
adresa oomltetului execu
tiv al consiliului popular 
județean reieșea că peste 
300 de scrisori aveau ter
menul de rezolvare depă
șit. Sesizarea cetățeanului 
Ferenț Mihoc. din comuna 
Erbleeni, de pildă, in care 
se făceau unele propuneri 
in legătură cu electrifica
rea satului, a fost reparti
zată pentru soluționare, la 
începutul lunii iunie a.c.. di
rectorului direcției tehnice- 
investlțil. Iulian Stefânes- 
cu. Acesta a transmis-o. la 
rindul iul, inginerului Ar- 
eadle Dubeț. care a scos-o 
din sertar abia la interven
ția noastră ! La aceeași di
recție. de alte cinci scri
sori. cu termen de rezol
vare depășit, nu se știa 
nimic. De altfel, și In ca
drul altor compartimente 
ale consiliului popular ju

dețean, cum ar fi : direcția 
generală a agriculturii, di
recția sanitară, direc
ția sistematizare-arhitectu- 
ră etc., am intilnit situații 
in care sesizările sint rezol
vate cu intirziere de luni 
de zile. Neajunsuri am 
constatat și in ce privește 
temeinicia soluționării pro
blemelor ridicate de cetă
țeni. într-o scrisoare (înre
gistrată la numărul 21801 
din 9. V. 1973) se arăta că, 
deși drumul .care face le
gătura intre sat si șoseaua 
principală este trasat de 
cițiva ani pe harta comu
nei Vlădeni, primarul Con
stantin Cimiga refuză să-l 
deschidă. Directorul di-

rează, in principal, unei 
slabe preocupări din par
tea celor însărcinați cu re
zolvarea lor. Ni s-au dat 
insă asigurări ferme că. in 
cel mai scurt timp, nea
junsurile existente vor fi 
remediate.

Am reținut asigurările 
date și am revenit la Con
siliul popular județean Iași 
după aproape trei luni de 
la data efectuării primelor 
noastre investigații.

— In urma măsurilor 
inițiate, ca urmare a unei 
ședințe de analiză la nive
lul comitetului executiv — 
ne-a spus tov. Gheorghe 
Zaharia, secretarul comi
tetului executiv al consi-

ÎNSEMNĂRI DESPRE REZOLVAREA 
SCRISORILOR LA CONSILIUL 

POPULAR JUDEȚEAN-IAȘI

recției sistematizare, Îm
preună cu șeful serviciului, 
Gheorghe Baltaru, care au 
verificat pe teren faptele, 
s-au mulțumit să întoc
mească — după mai bine 
de două luni de la primi
rea scrisorii — un referat, 
prin care confirmau... jus
tețea celor sesizate. Și eu 
asta, ba sta I Nimeni din 
cadrul consiliului popular 
județean nu a fost tras 
Insă la răspundere pentru 
soluționarea formală, biro
cratică a acestei sesizări 
semnate de douăzeci de 
locuitori ai satului Vlădeni.

Din investigațiile făcute, 
mergind pe urmele unor 
sesizări, am reținut că aba
teri de la dispozițiile le
gale care reglementează 
modul de soluționare a 
scrisorilor oamenilor mun
cii (Decretul nr. 534/1966) 
au loc și la consiliul popu
lar municipal. Aici, numă
rul scrisorilor restante, la 
16 iulie a.c. — așa cum re
ieșea dintr-o statistică a 
biroului de scrisori și au
diențe — se ridica la 215, 
din care 46 de anul trecut.

Din discuțiile purtate cu 
tovarășul Vasile Jiiar, 
vicepreședinte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular județean, căruia 
l-am prezentat concluziile 
noastre, a reieșit că lipsu
rile constatate in activi
tatea cu scrisorile se da to

nului popular ‘Județean — 
situația a fost simțitor îm
bunătățită. Am efectuat, 
in primul rind, un control 
Ia toate compartimentele 
consiliului popular jude
țean, la cpnslliul popular 
municipal și la celelalte 
consilii populare orășenești 
și comunale, unde s-au în
registrat abateri de la dis
pozițiile legale referitoare 
la soluționarea scrisorilor 
cetățenilor. Cu acest prilej 
s-au stabilit sarcini și res
ponsabilități concrete, s-au 
aplicat chiar și sancțiuni. 
Pentru sporirea eficienței 
unui asemenea control s-a 
hotărit ca săptăminal, in 
cadrul unor ședințe opera
tive, să se facă analiza 
muncii cu scrisorile. în 
acest fel am reușit să nu 
mal avem scrisori cu ter
mene de rezolvare depăși
te. A scăzut simțitor și nu
mărul scrisorilor adresate 
direct organelor centrale. 
Din comunele Aroneanu. 
Cucuteni. Golăeștl nu s-a 
înregistrat in ultima lună 
nici o reclamație. Desigur, 
mai avem multe de făcut, 
mai sint șl lipsuri. Sint 
insă șl Împrejurări care 
nu permit rezolvarea Ime
diată a oricăror cerințe ale 
cetățenilor ; unele dintre 
ele cer timp, altele nu pot 
fi rezolvate așa cum vor 
ei. Doresc Insă să subliniez 
că atenția noastră este șl

va fi îndreptată în perma
nență spre înlăturarea for
malismului, verificarea și 
rezolvarea temeinică. In 
spiritul legii, a probleme
lor ridicate de cetățeni, 

într-adevăr. față de si
tuația constatată In luna 
iulie, se observă un reviri
ment in munca cu scriso
rile. Așa cum ne-am putut 
convinge, comitetul exe
cutiv al consiliului popular 
județean se străduiește, in 
prezent, să asigure rapor
turi cit mai strinse cu ce
tățenii. prin crearea unui 
climat de receptivitate și 
solicitudine față de sesiză
rile și propunerile juste ale 
acestora. Din numeroasele 
exemple care s-ar putea 
da reținem doar două : 
loan Lefter din Iași a pro
pus, printr-o scrisoare, ra
ționalizarea personalului 
din cadrul serviciului ad
ministrativ al O.C.L. Ali
mentara din. localitate. Gă- 
sindu-se judicioasă și fiind 
In conformitate cu preve
derile legii, propunerea 
respectivă a fost pusă in 
practică in scurt' timp de 
consiliul popular județean. 
Un alt exemplu. Asociația 
locatarilor de la blocul 
proprietate personală X 1, 
de pe strada Eternitatea 
nr. 96 B, a sesizat, la înce
putul acestuf an, consiliu
lui popular județean fap
tul că la blocul in care 
abia s-au mutat sint nume
roase defecțiuni de execu
ție, iar cei obligați a le 
remedia refuză să o facă. 
Conducerea • întreprinderii 
pentru construcția și vin- 
zarea locuințelor, căreia i 
s-a repartizat spre soluțio
nare această scrisoare, a 
comunicat consiliului popu
lar județean că „lucrările 
de remediere a defecțiuni
lor se vor executa in pe
rioada aprllle-mai a.c.". 
Fapt ce nu s-a Intlmplat 
nici pină la data primelor 
noastre investigații. în 
urma intervenției vicepre
ședintelui de resort al 
consiliului popular jude
țean, lucrările au fost ul
terior executate.

Dat fiind rolul scrisori
lor. sesizărilor și propune
rilor oamenilor muncii, in 
procesul de atragere a tu
turor cetățenilor la rezol
varea și conducerea trebu
rilor obștești este limpede 
că soluționarea promptă a \ 
acestora trebuie privită cu 
mal mare responsabilitate.

Alexandru BOGHIU

UN SEMNAL CRITIC DE LA
...La întreprinderea de 

construcții, reparații și 
administrație locativă din 
Brașov :

— Cind a fost ultima 
oară controlul obștesc la 
dv ?

— Ultima oară ? De 
fapt, n-a fost niciodată.

...La Oficiul județean 
pentru construirea si vln- 
zarea locuințelor :

— La dv. a fost contro
lul obștesc ?

— Cine ?.
— Controlul obștesc.
— Ce-i acela ?
...La întreprinderea de 

transport în comun :
— în registrul unic de 

control n-avem nici o 
consemnare din partea 
echipelor obștești — ne 
declară directorul între
prinderii, ing. loan Băje- 
naru. Am auzit că au fost 
niște echipe pe unele 
trasee și pe la unele ca

pete de linii. Unde anu
me șl ce constatări au fă
cut nu cunosc.

Acestea au fost — pe 
scurt — rezultatele docu
mentării noastre la cele 
trei Întreprinderi brașo
vene. mergind pe urmele 
echipelor de control ob
ștesc. Ne-am fi așteptat 
ca in aceste trei sectoare 
de larg interes public să 
fi găsit — așa cum* exis
tă in comerțul brașovean, 
in unitățile sanitare ș.a. 
— observațiile și propu
nerile reprezentanților ce
tățenilor, ale celor pe 
care oamenii muncii din 
întreprinderi și instituții, 
din cartiere i-au însărci
nat cij mandatul lor de a 
veghea la buna desfășu
rare a activității servicii
lor publice din Brașov. 
Din păcate insă realita
tea este pe care am con
semnat-o la Începutul 
rlndurilor de față. Sur

prinde faptul că sindica
tele din Întreprinderi, or
ganele F.U.S. din munici
piul Brașov nu s-au se
sizat de această stare de 
lucruri pentru a inter
veni. Situația este cu atit 
maj de neexplicat dacă 
avem in vedere că de la 
apariția Legii nr. 6/1972 
de organizare și funcțio
nare a controlului obștesc 
a trecut mai bine de un 
an de zile, timp suficient 
pentru a instrui și mobi
liza echipele să meargă 
pe teren în toate sectoa
rele.

Nu am fi în șpiritul 
adevărului dacă nu am 
preciza totuși că la con
siliul municipal al sindi
catelor — de ce oare nu
mai aici ? — am găsit 
vreo 6-7 procese verbale 
privind controlul obștesc 
la I.T Brașov. Dar, cu 
excepția unuia. toate 
celelalte procese verbale

BRAȘOV 
poartă semnătura ace
luiași responsabil de 
echipă, Florian Moldovan, 
de la întreprinderea 
„Rulmentul". Ceea ce în
seamnă că alte echipe...

Pentru a se Înțelege că 
intervenția controlului 
obștesc în cele trei sec
toare brașovene este mai 
mult decit necesară, ape
lăm la un singur argu
ment : numărul mare de 
rcclamații și sesizări tri
mise de cetățeni pe adre
sa celor trei întreprinderi 
și a. altor organe locale.

Cum cele trei situații 
de la Brașov sint ieșite 
din comun, solicităm in
tervenția promptă a Con
siliului local al F.U.S. 
Care, de fapt, n-are de 
făcut decit să realizeze și 
in aceste sectoare ceea 
ce s-a obținut cu succes 
In atitea alte domenii. 
Experiență, deci, este...

DIN POȘTA RUBRICII
• Ca răspuns la articolul „Fără control, chiar și 

controlul obștesc merge șchiopătind", Consiliul jude
țean Teleorman al Frontului Unitfcții Socialiste ne co
munică : „In urma semnalărilor ziarului „Scinteia" a 
fost întocmită o notă cu măsurile ce trebuie luate pen
tru impulsionarea activității echipelor de control 
obștesc, notă ce a fost prelucrată cu cadrele de răs
pundere din comune, instituții și întreprinderi, iar in
structorilor comitetului județean al P.C.R. li s-a in- 
minat cite un exemplar pentru a urmări șl Impulsiona 
această activitate djn sectoarele in care aceștia lși 
desfășoară activitatea. A fost, de asemenea, convocată 
comisia județeană de coordonare șl Îndrumare a con
trolului obștesc, unde au fost prelucrate din nou pre
vederile Legii nr. 6/1972 și au fost transmise noi sar
cini in legătură cu activitatea echipelor. Fiecare mem
bru al comisiei a fost repartizat să răspundă de un 
grup de comune. în ceea ce privește comunele criti
cate In articol, ne-am deplasat la fața locului și, îm
preună cu factorii de răspundere locali, am stabilit 
măsurile concrete ce trebuie luate pentru organizarea, 
sprijinirea și îndrumarea mai competentă a echipelor -,

• Un cititor din Huși, Bulete loan, ne semnalează : 
„La un recent control efectuat la bufetul „Expres" 
din apropierea gării s-a constatat că pentru o Impor
tantă cantitate de vin existent la vinzare nu existau 
acte legale. Cu toate Încercările lor de a ieși din Ile
galitate, cei vlnovați au fost pină la urmă demascați, 
ajutorul organelor locale de miliție fllndu-ne de un 
real folos. V-am scris aceste rinduri spre a arăta cum 
Înțeleg organele de stat să ne sprijine — practic — 
in munca noastră obștească de control".

• Răspunzlnd articolului publicat la această rubrică 
sub titlul „A sunat clopoțelul și pentru echipele cetă
țenești din școli conducerea Centrului școlar pro

fesional șl tehnic din Constanța ne răspunde : „Vă 
mulțumim pentru sprijinul acordat. Articolul a fost 
mobilizator și a condus la o mai bună organizare și 
desfășurare a întregii activități din cadrul internatu
lui și cantinei. Astfel, am procedat la o analiză a defi
ciențelor cu întregul personal tehnico-admlnistrativ și 
de serviciu din școală, stabilindu-se măsuri concrete. 
S-a ținuț o plenară cu ’elevii interni, cu care prilej 
s-a reales comitetul de cămin și s-au luat măsuri 
cu caracter permanent, menite să asigure o bună În
treținere a bazei materiale și o funcționalitate conform 
normelor igienico-sanitare".
• Drept urmare, la una dintre scrisorile primite de 

la echipa de control obștesc condusă de Meșteru 
Romeo, din București,'privind necesitatea preluării 
unui garaj de către căminul de copii al intreprinderii 
,.Viscolii" și transformarea lui In anexă socială. Mi
nisterul Industriei Chimice ne comunică • „Am in
tervenit la Ministerul Industriei Ușoare și Comitetul 
Executiv al Consiliului popular municipal București, 
de unde am primit avizul favorabil de transferare a 
garajului din str. Londra nr. 25, sectorul 1, din admi
nistrarea Ministerului Industriei Ușoare In cea a Mi
nisterului Industriei Chimice. Urmează ca Întreprin
derea de fibre artificiale „Viscofll" București, care 
tutelează unitatea preșcolară, să perfecteze formele 
necesare transferului, inclusiv eliberarea garajului, 
pentru a fi folosit In exclusivitate de către unitatea 
preșcolară. în acest sens, am dispus întreprinderii 
„Viscofll" măsurile necesare".

Rubrică realizată de 
Mihai IONESCU 
Nlcolae MOCANU
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Era pe la începutul acestui an. în 
secția turnătorie de oțel p uzinelor 
,.23 August" din Capitală un fapt 
isoase oarecari frfimintări in colectiv.
I se adresase acestei secții întreba
rea dacă n-ar putea să producă, in 
1973, mai multe cadre de boghiuri 
pentru vagoane de. cale ferată. In 
anul precedent se turnaseră aici 6 600 
de asemenea piese.

— N-ați putea produceți 14 000 ?
Sigur că ei ar fi vrut să producă 

mal mult Dar cum ? Capacitatea 
era limitată și prin aceea că ramele 
de formare nu puteau să fie mai 
multe. O ramă — o formă pentru o 
piesă. Atit. Tocmai întrebarea asta 
și-au pus-o atunci clțiva formatori 
din brigada lui Gheorghe Vaslle : 
de ce n-am puiea să turnăm intr-o 
asemenea ramă două cadre de bo
ghiu și nu doar una ? Ideea. in cele 
din urmă, s-a dovedit foarte bună, 
încercările au reușit Părea că fusese 
găsit răspunsul la întrebarea dacă nu 
s-ar putea produce 14 000 de cadre 
pentru boghiuri. Abia de aici încolo 
începea insă dificultatea. Dificultatea 
ac^ta. cum avea să se dovedească, 
nu era de natură tehnică. Ea ținea 
de mentalitatea unora dintre oameni, 
de faptul că noua metodă răsturna 
obișnuințele, cerea efortul unei re
adaptări.

S-au găsit și voci care încercau un 
compromis :

— De ce 14 000 ? Să facem 10 000—
II 000...

Metoda a intimpinat așadar, o 
oarecare rezistență. între cauze era 
și gindul, nu tocmai generos, al 
citorva, că zece piese pe zi in plus 
înseamnă și un efort in plus, că 
orice schimbare atrage după sine o 
complicație. Și unii nu erau deloc 
amatori de complicații.

Cei care veniseră cu ideea șl care 
o verificaseră și o propuneau între
gii secții s-au văzut atunci nevoi ți 
să ducă mai departe ofensiva nu pe 
planul tehnicii — aici nu mai era 
nimic de demonstrat — ci împotriva 
felului de a gindi al celor care, sub 
pretextul neîncrederii in reușita noii 
metode, își apărau comoditatea.

— A fost o înfruntare strinsă — își 
amintește Ștefan Bolea, secretarul 
comitetului de partid al secției. Cei 
mai mulți dintre comuniști s-au îm
potrivit mentalității ce ținea in loc 
aplicarea unei metode de lucru prin 
care aveau de ciștigat economia țării, 
uzina, colectivul secției... Au fost și 
destule ședințe, dar au fost și discu
ții spontane, in atelier, in pauze, in 
drum spre casă.

în toată această înfruntare, sursa 
principală a limpezirilor, a răsturnă
rilor care s-au produs in conștiința 
celor ce se situaseră pe poziții con
servatoare, a fost COMBATIVITA
TEA comunistă, manifestata deschis 
în sprijinul ideii de progres. Comba-

tivitate care, in cazul de față, odală 
cu efectul moral, a avut șl un efect 
economic, de producție, substanțial : 
turnătoria de oțel a uzinei 'va în
cheia anul 1973, la capitolul cadre de 
boghiu pentru vagoane, cu o pro
ducție de 14 300 de bucăți. Mai mult 
decit dublul cifrei planificate. 
combativității comuniștilor ar avea 
de mulțumit și cel cărora, in urma 
acestui fapt, le-a crescut substanțial 
cișligul. Sint printre aceștia și unii

Tot

ai secției, Ion Hogea, a vorbit des
pre ceva care il neliniștea pe el, 
personal : faptul că atelierul de 
debitare a oțelului furniza defec
tuos materialul. A fost de ajuns atit 
pentru ca să se constate că și 
sufereau din aceeași pricină, 
descoperit astfel că, în atelierul _ 
pectiv, maistrului Nicolae Viscol i se 
atrăsese atenția și de către alții 
asupra acestor neajunsuri, că el se 
angajase mai demult 6ă rezolve si

alțli 
S-a 
res-

alții

cepția plenară a cuvîntulu! — în
seamnă acțiune. Acțiune cu un scop 
major, bine determinat, desfășurată 
intens, pină la reușită, antrenând 
toate conștiințele șl capacitățile șl 
neocolind nici un obstacol.

Pentru că obstacole sint. Și nu pu
ține. Și nu derizorii.

Citeva cazuri intilnite chiar aici, 
la uzinele „23 August", dovedesc în
deajuns de limpede că printre cele 
mal importante dintre aceste obsta-

COMBATIVITATEA
cea „bună de ședințe

...și cea cu adevărat
folositoare

dintre cei ce s-au împotrivit, atunci, 
la început...

Combativitatea comunistă, înțeleasă 
ca necesitate de fiecare clipă, a 
perfecționării raporturilor dintre oa
meni șl a raporturilor dintre om și 
activitatea sa socială, funcționind ca 
anticorp împotriva a tot ce este 
străin eticii comuniste, este aici, 13 
uzinele ,.23 August" (ca să ne măr
ginim doar la această ocazională in
cursiune de reporter), un fapt co
mun. ceva de la sine înțeles. Nu e 
nevoie de prilejuri speciale pentru 
ca spiritul unei critici constructive 
(ea implicind sine qua non combati
vitatea) să intre in acțiune și să re
zolve cine știe ce situație care ne
mulțumește un colectiv.

Mi s-a povestit cum, într-o aduna
re generală a unei organizații de 
bază de partid din secția motoare, 
unul dintre cei mai buni strungari

tuația, dar că nu făcuse încă nimic. 
De aici lucrurile au mers și mai de
parte. S-a declanșat, în zilele urmă
toare, o acțiune de depistare a tu
turor factorilor ce împiedicau, acolo, 
la debitare, bunul mers al muncii. 
A fost astfel criticată conducerea 
secției, pentru sistemul nerațional de 
organizare a muncii la distribuția de 
scule, unde exista un număr prea 
mare de lucrători, In timp ce unele 
mașini, strict necesare, rămăseseră 
fără oameni... Șl analiza a continuat. 
Comuniștii secției n-au cedat nici o 
clipă, nu’ și-au încetat investigațiile 
pină cind nu s-a dezvăluit întregul 
..lanț al slăbiciunilor" și pină cind nu 
s-au asigurat că lucrurile au apu
cat pe drumul cel bun.

Combativitatea înseamnă, prin ur
mare, nu doar să critici, o dată sau 
de ' două’ ori, în ședință,’uri aspect’ 
sau altul. Combativitatea — în ac-

cole se numără chiar felul cum înțe
leg unii... combativitatea (să-i spu
nem, in acest caz, critica și autocri
tica).

Tot la turnătoria de oțel s-a vor
bit mult, la timpul respectiv, despre 
distribuitorul de scule, devenit, in 
colectivul lui, proverbial pentru mo
dul abil de a se „strecura printre 
critici". Lucrurile s-au declanșat din 
clipa cind la conducerea secției, la 
maiștri și ' chiar la comitetul de 
partid, au început să se adune re- 

. clamați! despre modul defectuos în 
care se făceau distribuția -și aprovi
zionarea cu scule. A fost chemat și 
i s-a atras atenția să-și facă datoria 
cum trebuie. Dar n-a fost de ajuns, 
în prima adunare de partid el a de
venit ținta unor critici vehemente și, 
firește, îndreptățite. Luind cuvîptul, 
a procedat după un anunțe,i .tipic,;, 
a clădit, cu multă sîrguință,: Un zid 
de justificări, în spatele căruia pâ-

rea, pentru moment, bine apărat. Că 
nu sint scule în magazia centrală, că 
serviciul de aprovizionare, că servi
ciile tehnologice, că maistrul cutare, 
că mulți, mulți alții ar fi adevărații 
vinovați. Cunoaștem cu toții tehnica 
aceasta. Evltlnd orice răspundere 
pentru neajunsurile proprii, ele sint 
trecute in spinarea altora și. pină la 
aflarea adevărului, „nici usturoi n-ai 
mincat, nici gura nu-țl miroase". 
Ce contează că lipsurile respective se 
vor perpetua și vor continua să pro
ducă daune muncii întregului colec
tiv, ce contează că oamenii care își 
fac datoria se văd încărcați cu vino
vății care nu Ie aparțin ? Tu să nu 
fii deranjat I

Credincios acestui jalnic principiu, 
a continuat să înșele buna credință 
a tovarășilor Iul de muncă. L-au. 
critloat din nou ? El și-a făcut, in 
cuvinte patetice, o „autocritică se
veră". N-a „mers" nici asta ? A ju
cat „mai tare" : a spus că pleacă. 
N-a „ținut" nici așa ? A găsit altă 
placă...

...Pentru că tot timpul n-a făcut 
altceva decit să scoată din raftul 
prăfuit al superficialității mereu cite 
o altă placă cu care spera să adoar
mă combativitatea comuniștilor. Șl 
totul a fost in zadar. A trebuit pină 
la urmă să înțeleagă că autocritica 
nu este o formulă magică, prin care 
să-ți poți conserva comoditatea și să 
escamotezi răspunderile ce-ți revin 
de drept și de fapt Gă autocritica 
autentică înseamnă acțiune concretă 
pentru ridicarea întregului tău fel de 
a munci și de a fi la nivelul cerut 
unui comunist.

Organizația de partid n-a depus 
armele pină cind situația distribu
ției de scule nu s-a așezat pe făga
șul normal și pină cind vinovatul 
nu și-a schimbat fundamental felul 
de a munci.

Cazul acesta este parcă anume fă
cut să ilustreze ideea că un spirit 
combativ autentic presupune, în pri
mul rind, a fi combativ în fapte, 
față de tine însuți. în propriu-Ji uni
vers, prin optica propriei tale vieți, 
se decantează înțelesurile adinei ale 
perfecționării calității de comunist 
Numai privind cu un ochi critic ne
cruțător propriile-ți purtări șl con
cepții poți spune că ai Înțeles com
bativitatea și funcțiile ei fundamen
tale in procesul perfecționării.

Combativitatea nu 
critici cu orice 
preț, să militezi

Înseamnă să 
preț, ci, cu orice 

_ _______ pentru mai bine, 
pentru mai binele de care oamenii, 
incepind cu tine, sint în stare. Ea 
se declanșează în numele finalității 
ei, așa cum sculptorul se apucă de < 
treabă doar in clipa cind are în în
chipuire Întreaga statuie a căței per- 

?/:r’fecțiune il înflăcărează. • _ -
Mihai CARANF1L

Fsier socia
f ... --    ........................... ■
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Să nu uite el, să nu 
uităm noi, să nu uite

generațiile viitoare
„11 decembrie 1972. 

Mare eveniment in 
nos- 

gale- 
a a- 
Cald

„Nu m-a prins nimeni furînd"
— striga ilicitul, fluturînd, 

dintr-unsuperb „Opel Record",
certificatul de complezentă

— Și restul ? Diferența 
de aproape 100 000, chel
tuite peste veniturile dv. 
legale...

— Păi, să vedeți...
...Și omul scoate din 
izunar — calm, tacticos 

Y un teanc de hlrtii, de 
parcă asta așteptase pină 
atunci ; după care conti
nuă, depunîndu-le — una 
cite ,una ! — pe masa in
stanței :

„20 000 sint de la mama 
mea ; 15 000 — de la sora 
mea ; 10 000 — de la un
chiul meu ; 5 000 — de ia 
un coleg de serviciu ;

te sumele provenind din 
moșteniri, donații, Împru
muturi etc. Cu o condi
ție : să se facă dovada 
provenienței lor. după caz.

„Dovezi, s-a zis ? ! A- 
ducem dovezi !". — au 
„decretat" unii dintre 
cercetați ; și. in doi timpi 
și trei mișcări, in instan
ță a început să plouă cu 
„dovezi". Rudele — buni
cii sau părinții, unchii sau 
mătușile. frații sau suro
rile, cumnațil, cumnatele,
— prietenii, cunoscuții și
— nu o dată ! — ...necu- 
noscuții sint tapați — cu

E limpede : cine este 
pus pe căpătuială, pe 
..ciupit" din avutul celor
lalți. din averea publică 
va încerca să ..ciupească" 
și' niște „dovezi" in apă
rare. Ceea ce nedumereș
te este atitudinea celor
lalți, a falșilor „oameni 
de inimă" care sar — ni- 
tam-nisam 1 — in „aju
torul" cercetaților, ^libe
rează la cerere „atestate 
de cinste".

Oameni cu venituri me
dii sau modeste, in ma
joritate sub nivelul celor 
ale impricinaților — unii

5 000 — de la..."
Apoi, la fel de calm și 

tacticos, omul băgă restul 
hirtiilor — cam jumătate 
din cite scosese — în bu
zunar și arborează un 
aer nevinovat : „Vedeți, 
am dovezi!"

Consecință firească a 
promovării consecvente a 
principiilor eticii și echi
tății socialiste, a întăririi 
legalității, in anul 1968 
s-a adoptat Legea nr. 18, 
privind controlul prove
nienței unor bunuri ale 
persoanelor fizice, care nu 
au fost doblndite in mod 
licit Pe baza ei, a modi
ficărilor fi perfecționări
lor ce i-au fost aduse, in 
decursul celor cițiva ani 
de la intrarea in vigoare, 
importante valori sociale 
smulse si tezaurizate prin 
încălcarea — adesea sub
tilă — a normelor noastre 
de muncă și de viață, au 
fost readuse în patrimo
niul obștesc — adică a- 
colo de unde au fost lua
te. In prezent, sumele 
constatate a fi de pro
veniență ilicită devin 
in întregime venit la 
bugetul statului ! Nor
mal, pentru Înlătura
rea oricăror erori, pentru 
ca nimeni să nu aibă de 
suferit pe nedrept, |1 in 
acest act normativ sint 
prevăzute o serie Întrea
gă de dispoziții in apă
rarea intereselor legitime 
ale cetățenilor. Nu sint 
considerate venituri ilid-

anchetă socială

„galanta" lor încuviințare! 
_  de... „dovezi" 1 Nu de 
bani Însoțiți de dovezi, ci 
de... „dovezi" — de hîrtii, 
adică !

— Sint victima unei e- 
rori de calcul ; 25 000 lei 
mi l-a donat mama, 25 000 
lei — soacra. 15 000 lei
— sora mea. (Soții C. S. 
și M. S-, barmani la 
I.H.R. Eforie-Sud — 50 505 
lei venituri ilicite).

— Pe noi nu ne-a prins 
nimeni nici cu cea mai 
mică abatere ; 25 000 sint 
moștenire, 18 000 mi-a dat 
fratele meu (restituirea 
unul împrumut), 10 000 
sint de la o rudă, 15 000
— de la un cunoscut. 
(A. T., gestionar la I.I.L. 
Piscicola *— 50 000 lei ve
nituri ilicite).

— De unde am avea 
banii, dacă nu din împru
muturi ?! 23 000 sint de
la o rudă; alți 10 000 
tot de la o rudă ; 15 000 
lint de la un cunoscut ; in 
plus, am primit și o moș
tenire iar soția mea a lu
crat cu ziua (menaj) la o 
familie. (Cornel Cimpu, 
măcelar — O.C.L. Alimen
tara — 96 790 lei venituri 
ilicite).

dintre ei pensionari — vor 
cu orice preț să ne con
vingă că, in elanul lor 
altruist, au pus mină de 
la mină, au economisit 
leu cu leu să le facă lor, 
cercetaților. cile o „mică" 
bucurie.

Cei care dau asemenea 
„indulgențe" n-au nici 
măcar ,.scuza" că sint 
neamuri, rude apropiate ; 
sint vecini, prieteni, prie
teni ai prietenilor, cunos
cut ai cunoscuților etc. 
care in loc să sprijine so
cietatea in acțiunea sa jus
tițiară, in aplicarea nor
melor eticii și echității so
cialiste, o Împiedică prin 
„umanismul" lor prost 
Înțeles, prin actele lor 
iresponsabile. A-i ajuta 
pe necinstiți să iasă bas
ma curată înseamnă a 
lovi nu nujnai in intere
sele celorlalți, dar și In 
propriile interese. în ca
litatea sa de cetățean, de 
cumpărător, poate nu va 
fi „ciupit" chiar de cel pe 
care l-a „ajutat" — deși 
s-au văzut cazuri 1 Cu 
siguranță se va izbi însă, 
intr-un loc sau in altul, 
de mentalitatea In cauză ! 
Și, la urma urmelor, va

fi păgubit, direct sau in
direct, și el însuși I

— De unde am avea 
banii dacă nu din împru
muturi ?" — s-a întrebat, 
retoric, in fața comisiei 
de cercetare Cornel Cim
pu. „De unde am avea 
banii dacă nu din Împru
muturi ?" — s-a întrebat, 
la fel de retoric, același 
Cornel Cimpu în fața in
stanței. O dată, de două 
ori...

Și, dacă tot a insistat, 
i s-a răspuns. Un control 
inopinat la măcelăria din 
str. Uranus nr. 66, unde 
lucra, a examinat, la în- 
timplare, cinci pachete de 
carne vindute de către 
Cornel C, și a constatat :

Din 2,540 kg, carne ca
litate superioară, cit plă
tise, cetățeanul S.G. a 
primit numai 1,830 kg. — 
restul fiind de calitate in
ferioară (oase, zgirciuri). 
Din 1,500 kg. aceeași car
ne calitate superioară cît 
plătise, cetățeanul G.B. a 
primit numai 1,070 kg. — 
restul fiind de calitate 
inferioară.

Și așa mai departe : 
din 7,430 kg, carne vindu- 
tâ. numai 4,280 kg. carne 
corespundea calității — 
superioare — plătite de 
cumpărători. Restul — din 
care se nimerise. Nu de 
la „binevoitorii de pro
fesie" erau „împrumutu
rile", ci... de la cumpără
tori ! El contribuiseră — 
volens, nolens ! — la O- 
pelul Record din care 
striga... victima. (Judecat 
după procedura de ur
gență, Cornel Cimpu a 
fost condamnat la un an 
și șase luni închisoare. Cu 
dovezi 1).

Dacă in asemenea ca
zuri, in instanță, alături 
de Împricinați nu stau și 
respectivii „oameni 
inimă", 
trebuie să-l ajute să În
țeleagă fi ei prețul so
cial al... certificatelor de 
complezență.

de
opinja publică

Tltus ANDREI

eveniment 
viața șantierului 
txu : terminarea 
riei de deviere 
pclor Someșului 
pe sub munte. A în
ceput excavarea albiei 
de aluviuni pentru a 
se putea începe depu
nerile de anrocamen- 
te. 17 decembrie. Pes
te șantier s-a 
frigul. Diferența 
temperatură între sta
ția de betoane și 1 
cui unde se ridică ba
rajul —7°C ; între sta
ția de sortare si co
lonia de sus 10cC. Mi
nima de azi noapte : 
—12cC. 31 decembrie. 
Revelionul îl petrec 
fiind de serviciu pe 
șantier. 6 ianuarie 1973. 
Ing. Szasz Francisc a 
fost inspector la Ban
ca de investiții Cluj. 
A părăsit biroul și 
acum conduce lucră
rile de săpare a ra
dierului in vechea al
bie a Someșului. L-am 
întrebat „de ce ?". 
Mi-a răspuns că „n-a- 
vea aer". Acum are ! 
Fiecare metru cub de 
rocă este dislocat prin 
forare și explozie. 
Merge greu. Iarna, apa 
devine rocă. 10 martie. 
Dezghețul umflă a- 
pele. Piraiele Ghiduri, 
Valea Rea si Bătrina 
își fac de cap. Pentru 
ocrotirea coloniei de 
locuințe, a atelierelor 
și magaziilor sînt ri
dicate diguri masive 
din upiatrăî Astea nu 
sint prevăzute in plan, 
dar trebuie făcute. 
Se execută de către 
cei ieșiți din schim
buri. în timpul liber. 
Altfel... 14 martie. în
cepe depunerea- de 
anrocamente în corpul 
barajului. A plouat

10-

Apele au crescut din 
nou. (Aici e o înju
rătură — n.r.). Greu
tăți mari în realizarea 
galeriei de injecții. Ah, 
ploaia asta ! (altă în
jurătură). Aprilie. în 
carieră treaba merge 
bine. S-a rămas în 
urmă cu lucrarea de 
bază — betonarea ga
leriei ’2 /■
N-am mai văzut așa 
ceva :
gherilor lui Ion Con- 
durache, brigada de 
fierari-betoniști a lui 
Gheorghe Budușan și 
Ion Prodan au termi
nat cofrajele în cîte- 

‘va zile. N-au dormit 
mai mult de trei ore 
pe noapte ! Iosif En
gel, subinginerul, șeful 
fabricii de betoane, și 
Gheorghe Mutuzău, șef 
de schimb, nu pleacă 
de lingă instalații. A- 
casă merge doar soția 
lui Mutuzău, și ea lu
crătoare in stație. 
Cind vine la schimb, 
ea aduce mincare. 
Mai. Timp favorabil. 
A început cursa de 
urmărire a graficu
lui de execuție. Dacă 
merge așa. in 
luni scăpăm de 
mineri in urmă. No
roc cu avansurile cîș- 
tigate trecut !
Iunie. văzut
timp de o săptămi- 
nă pe ing. Dorin Gă- 
budean, șeful șantie
rului. alături de... șo
fer. înseamnă că-i 
frint.. n-are curaj să 
conducă !• Foarte . in
teresant cuphi ii4 con
ducerea . șantierului : 
Găbudean — om-ex- 
plozie și ing. Ion Mlr- 
zan — calm si răbdare 
de piatră. Culmea e 
că se înțeleg. 17 iulie. 
Ploaie torențială.

de injecții.

brigada dul-

două 
ră-

spele colonia, nu. alta. 
Stare de alarmă la 
lucrările în aer liber. 
Cei de la Valea Rea 
sint izolați de ape. 
Nu au nici curent e- 
Jectric. Lc-a „plecat" 
halda. Trei kilome
tri de. drum sint rupți.

• 21 iulie. Timp fru
mos! In sfirșit... 16 oc
tombrie. Inundație ! 
Buștenii aduși de ape 
au blocat intrarea în 
galeria de deviere... 21 
octombrie. Totu-i nor
mal. Prima zăpadă..."

Rindurile de mai sus 
le-am copiat din caie
tul-jurnal al tovară
șului Ion M.. respon
sabilul clubului de pe 
șantierul I.C.H. Fîn- 
tinele, Munții Apu
seni. De ce tine jur
nalul ? „Să nu uite".

Cu sau fără jurnal, 
sint convins că cei 
care participă la ridi
carea cascadei de hi
drocentrale de pe So
meș nu vor uita nici- 
cind greutățile prin 
care au trecut șl trec 
încă pentru a dărui 
țării partea lor de ki
lowați. Dar noi. cei
lalți, cind consumăm 
cind trebuie și, mai a- 
les, cind nu trebuie 
energia electrică, ne 
gindim oare cit de 
greu, cit de fabulos de 
greu se ridică o hi
drocentrală ? Există, 
desigur, argumente e- 
conomlce mult 
puternice, care 
deazȘ pentru

mai 
ple- 

— ------- econo
mii !' Tilele' din jur
nalul tovarășului I.M. 
sint. totuși, si ele un 
argument. De alt or
din. e adevărat, dar 
argument I Dacă mai 
era, necesar...

Mircea BUNEA

POSTA PAGINII
__________ 8_____ • _____ ■ ' • ■ ■

• EPIGON. Pagini încărcate de tensiunea 
unei îndelungate dispute ne scrie Octavian 
Dădirlat, din Petrești, județul Alba, reven- 
dicindu-și dreptul de a fi epigon. El a citit, 
in această pagină, cursivul „Semnul distinc
tiv", despre tradiția unei meserii, păstrată, 
transmisă și înnobilată din generație în gene
rație pină la dobinejirea caratelor de brățară de 
aur. Pretextul articolului era dat de cei care 
Și-au făcut o faimă națională lucrlnd cu răb
dare și pricepere, cu o înaltă conștiință a ca
lității. pălărioarele ciobănești „Dădirlat" 
Coincidenta de nume nu este intîmplătoare 
autorul scrisorii fiind descendent direct al 
celor care au creat și consolidat faima meș
teșugului. Despre ei ne scrie O.D. rinduri de 
autentică venerație, anticipată, de altfel, prin 
artloolul publicat. Nu Încercăm să repetăm 
nici fiorul amintirii strămoșilor din scrisoare, 
nici căldura pledoariei pentru munca bine 
făcută, pentru treaba temeinică, a articolului. 
Răspundem, in 6chimb, frămlntărilor de alt 
gen, ivite în clanul D. Ce se Intimplă ?

Cu ci ti va ani in urmă a murit ultimul „in
contestabil" Dădirlat. Acesta este simburele 
actualei discordii. Și corespondentul nostru 
se numește Dădirlat, șl cumnata lui se nu
mește Dădirlat, șl frații lui sau copiii acelei 
cumnate se numesc tot așa. Cine este insă 
adevăratul Dădirlat ? Cine este Dădirlat»

Dădirlat, iată zbuciumul impresionant al ur
mașilor contemporani ai vechilor meșteri din 
Săliște. Ei — urmașii — țin cu .tenacitate 
să se facă dreptate, umblă perseverenți prin 
judecăți, se indignează cu bunul lor simț țără
nesc dacă ceva le pare suspect prin sala 
pașilor pierduți; s-au consumat, la trei in
stanțe, multe momente de roman, cu scrisori 
lăsate pe patul de moarte, cu replici in 
limbi străine schimbate de martorii ce aș
teptau strigarea aprodului, cu sulițe oratorl- 
cești zvirlite de mari avocați in pieptul ad
versarilor.

E greu să lămurești juridic, în situația dată, 
cine-i urmaș și cine-i Intrus. Nici autorul 
scrisorii trimise nu ne pretinde aceasta, el 
informindu-ne doar că dosarul de moștenire 
a renumelul meșterilor de pălărioare se află 
din nou la suprema instanță. Nu ne vom 
pronunța, deci. Dar ne imaginăm cum am 
face o judecată a'lui Solomon, fără nici un 
fel de procedură civilă. Iată: i-am strlnge pe 
toți epigonii în față-ne. Le-am da, apoi, cite 
o bucată de postav șl sculele tocite de su
doare și de Împuns ale Înaintașilor. Apoi 
le-am spune: Poftiți, rogu-vă, și Încercați să 
faceți o pălărioară. Iar celui care-ar reușl-o 
i-am zice ; tu, meștere cu mină de aur, ești 
adevăratul Dădirlat 1

• NEÎNCREDERE. Scrisoarea primită din 
Timișoara și semnată Maria Mujdei ne stir- 
nește o totală neîncredere. Nu că nu ne în
chipuim cum o bătrinică, de 84 da.’ani, a- 
proape lipsită de auz și de văz, poate să bată 
corespondența la mașină I Asta ar putea fi o 
dovadă de gentilețe pentru ochii noștri, reali
zată cu sprijinul cuiva. Dar nu ne putem în
chipui cum din doi copii, crescuți fără sot. 
de la primul război mondial încoace, ajunși 
oameni așezați, realizați, chiar meritorii în 
profesiile lor. nu se găsește nici unul să o 
ia din sarcina unei rude mai îndepărtate, mai 
puțin îndatorate la recunoștință. Și neîncre
derea noastră nu s-a sfirșit, pentru că ne 
vine și mai greu să credem că, dacă angre
najul vieții le-a Lmpuș această soluție, ei. 
nu găsesc o vorbă de mîngiiere, de liniștire, 
a bătrinei mame.

• O SECUNDĂ ! Vladimir Acalovachi— 
Timișoara: Pe marginea celor semnalate, aș
teptăm rezultatul verificărilor făcute de Di
recția sanitară; G. Marian—Pitești: Despre 
un soț care și-a părăsit familia, deși aceasta 
îl revendică insistent, dv. scrieți : „Că a lă
sat-o pe soția și tovarășa sa de viață singu
ră cu copiii într-o .locuință cu parter-etaj 
nu este un act de generozitate, ci un act da 
abandon |i de jignire". Aveți dreptate.
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DE CE RAMÎN ANAIE Dl ISTORIF
DATOARE EDITURILE

EXIGENTELOR 
DEBUTULUI LITERAR?

Categoria și statutul debutantului 
sint Îndeosebi astăzi destul de im
precise, motiv de a stabili cîteva 
jaloane înainte de a ne spune pă
rerea lntr-o problemă nu numai de
licată. dar si îndeajuns de contro
versată. Căci, mai Jntii. cine e de
butantul. ce se ascunde sub această 
etichetă ? Este limpede că nu vom 
putea așeza în același comparti
ment pe Rutorul vîrstnic al primu
lui său volum tipărit, cu tinărul a- 
flat efectiv la ..virsta debutului". 
După cum nu vom putea confunda 
emoțiile si așteptările acestuia ■ din 
urmă cu acelea ale profesionistului 
literar, mai mult sau mai puțin a- 
firmat, ce se Încearcă pentru prima 
oară intr-un gen nou. cazul critici- 
lor-poeti (sau măcar al redactorilor- 
poeți) ti al poeților-critici fiind 
pare-se — ccl mai des întilnlt Altă 
situație. Pentru multi tineri debutul 
editorial e sfirsitul firesc al unei e- 
taDe de-a lungul căreia identitatea 
lor a apucat să se dezvăluie cit de 
cit cititorilor. îndeosebi confraților 
literari, cei de-o generație fiind și 
cei mai sensibili si siguri audienți. 
Dar există si debuturi stranii (in 
poezie mai cu seamă) in care pre
parativele lipsesc cu totul, iar de
butantul — total necunoscut si de 
altfel lăsat de editură pe mai de
parte intr-un fel de anonimat — se 
ivește în fata noastră brusc, ca 
printr-o operație de materializare a 
unui ..duh". Intr-un film de scien
ce-fiction. Cine l-a trimis ? Cum a 
ajuns De planeta noastră ? La ce 
mai e bună nașterea si anevoioasa 
creștere dacă lumea se poate în
mulți si astfel T — iată întrebări nu
mai în formă glumețe, ce se po
trivesc adesea si unor aseme
nea apariții (in îndoitul' sens al 
cuvîntului). Unde mai pui că pentru 
publicarea multora din cărțile a- 
cestea intră in ioc si se extinde de 
Ia sfera școlară la cea editorială si
tuația caragialeană din „Lanțul slă
biciunilor" 1

Nu-i mal puțin adevărat, iarăși, 
că tot in cazul poeților (cei mai nu
meroși dintre debutanti) conditio
narea debutului de prezența frec
ventă în reviste e legată la rindu-i 
de reale dificultăți, născătoare de 
injustiții. Cine nu cunoaște realita
tea unor reviste-fortăreață, cu acces 
rezervat „familiarilor", care asigură 
anumitor poeți debușee ilimitate, 
cu neputință de realizat altfel de
cit după practica lui „do ut des", 
ceea ce. In situația dată, se poate 
tălmăci mai exact cu „primeste-mă 
ca să te primesc". O practică păgu
bitoare stimulării creației autentice, 
asupra căreia ar merita și ar trebui 
să se mediteze mai atent

Să recunoaștem totuși că tinărul 
de real talent infringe si astfel de 
bariere, că in genere publicațiile si 
editurile noastre nu sint refractare, 
ba dimpotrivă, ideii de a lansa 
nume noi. Dar cum se face aceas
ta ? într-o devălmășie in care 
proaspătul intrat se pierde cu desă- 
virsire. căci ceea ce ar trebui să 
marcheze unicitatea momentului e 
tratat cu un fel de nepăsare ..gene
roasă". cu totul jignitoare pentru a- 
devăratul talent, confundat cu me
diocritatea. Cu o nepăsare pe care 
un Ibrăileanu (la Viata românească) 
sau E. Lovinescu (la Sburătorul) nu 
si-ar fi ingăduit-o niciodată, bucu
ria si mindria lor cea mai mare fiind 
chiar lansarea de noi talente si im-

punerea, sprijinirea lor. Lipsește a- 
desea tocmai acel gen de preocu
pare specifică pentru cultura si se
lecționarea talentelor, prin care un 
conducător do revistă sau de edi
tură aduc foarte mult cu horticulto
rul Încercat. Mai precis sdus. atît 
editurile cit șl revistele noastre mai 
rămin datoare in privința modului 
cura înțeleg să asigure cadrul adec
vat apariției talentelor autentice si. 
mal ales, în privința felului cum 
contribuie la edificarea unor cit mai 
ferme si generoase conștiințe scrii
toricești. Aceasta insemnind deopo
trivă griiă Dcntru armonioasa dez
voltare a talentului, exigență ne
diminuată în fata produselor acelei 
spontaneit&ti mecanice care poate 
ucide interesul pentru manifestările 
mai cuprinzătoare ale spiritului.

puncte de vedere

pentru 
gindiri 
pentru 
tacolul ...........
lui zdrobitor si mediocru cu care 
tinărul nume se confruntă din pri
mul ceas si care-i trage pe cei mai 
multi in automatîsmele sale, spre 
mentalitatea lui „merge și așa". Cu 
totul altfel ar fi dacă revistele si 
editurile noastre s-ar preocupa sâ a- 
sigure, în afara răsplătirii colabo
rării (vers și rind editorial), și ca
drul moral. contextul de prestigiu 
al stimulării meritului si seriozității 
unui talent. La aceasta s-ar putea 
ajunge pe o cale, din păcate, prea 
puțin folosită, si anume alternarea 

'rubricilor (de revistă) si a colecții
lor editoriale bazate ne o structură 
asa-zicind „orizontală", cu rubrici 
si colecții dispuse pe un fel de ver
ticală. care să așeze la înălțimea cu
venită valoarea, meritul deosebit. 
Asemenea colecții s-au initiat . la 
noi. dar mai totdeauna destinate 
maeștrilor sau celor consacrat!, si 
ele s-au depreciat uneori — o spu
nem cu regret — într-o nouă uni
formizare. pentru că ambițiile in
trate in ioc au înfrînt bunele inten
ții ale editorilor. (Ne-am pomenit 
astfel cu colecții care, avind să pu
blice „cele mai frumoase" pagini ale 
unui autor, au ajuns cu concesiile 
si relativizarea conceptelor in situa
ția absurdă de a tipări „cele mai 
frumoase" pagini ale unor autori 
ultramediocri...). Cum astfel de 
riscuri sint aproape excluse în cazul 
'celor mai tineri si întrucît. pe de 
altă parte — exigenta — e lucru 
Știut — se educă chiar de la virsta 
debutului (după cum si năravul 
lipsei de exigentă se deprinde tot 
acum), lansarea unor colecții sau a 
unor pagini și rubrici speciale (in 
cazul revistelor) cu acces limitat, re
zervate celor mai buni si celor mai 
bune ale lor producții — ar putea 
constitui un i ' 
competitiv la 
elevată.

în privința 
cațiile noastre, 
fărul", destinată prin chiar rostul ei 
să sprijine creația tinerilor, ar putea 
face infinit mai mult. Realitatea e că
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exprimarea plenară a unei 
evoluate, adevărată hrană 

cititori. Prea adesea spec- 
intilnit e al cantltativu- 

mediocru cu

noi vorbim de debutanți atunci cînd 
ei sint de mult semnatari de volu
me $i ne preocupă prea puțin soarta 
adevăratului debutant, acela care dș 
fapt ar trebui să stea (a stat totdea
una) in atenția redactorilor de pu
blicații. E cel puțin curios că in re
vistele noastre „predebutantul" se 
bucura de o audiență mai largă si 
de un sprijin mai eficace (datorită 
unui sistem de Poșta, redacției care 
funcționează in cîteva cazuri in chip 
optim), în timp ce de talentele care 
au trecut acest prag nu se mai ocupă 
nimeni sau, în orice caz. nu cu acea 
grijă a selecției și orientării ce s-ar 
cere, acum mai ales, cit mai 
sporită. De aceea nu putem decît 
felicita^ editura Eminescu pentru 
inițiativa luată de a tipări volumele 
debutantilor numai In baza unei 
selecții cu premii, hotârită de un 
juriu competent, inițiativă care se 
înscrie de altfel pe firul unor tra
diții editoriale de larg răsunet (a 
se vedea mai vechea colecție a' „O- 
pereldr premiate ale scriitorilor ti
neri").

Bineînțeles, lucrurile n-ar trebui 
să se oprească aici. Inițiative dis
puse pe un fel de șpirală suitoare 
ar putea asigura si consolida in con
tinuare evoluția talentelor auten
tice. ferindu-le de tentatia ieftinu
lui si a grabei, care au compromis 
si compromit multe promisiuni. 
„Poeți la al doilea volum" s-ar pu
tea. de pildă, intitula o colecție edi
torială de riguroasă selecție, ce ar 
răsplăti astfel, cu girul și autorita
tea ei in fata cititorilor, evoluția as
cendentă a unui talent si ar asigura 
un cadru de stabilitate pentru afir
marea de prestigiu. De la sine înțe
les, deci, că în această colecție nu 
și-ar afla locul decit acei poeți care 
prin evoluția lor ar îndreptăți cre
ditul celor ce le-au Înlesnit debu
tul. Am dat doar un exemplu, 
dar desigur modalitățile de a răs
punde (ingeniozitatea n-ar trebui 
să lipsească) cerinței de sporită 
exigență sint nenumărate. Totul 
este de a se combate — prin- 
tr-o preocupare susținută, sustrasă 
capriciilor — întîmplătorul. cu a- 
mestecul lui anarhic de bine si me
diocru. care produce atîtea daune 
raporturilor literaturii (ale poeziei 
în special) cu cititorii. Cu acești 
cititori pentru care se scriu si se e- 
ditează cărțile si revistele și care au 
dreptul la mai multă stimă. Ierar
hizarea meritului literar în forme 
care să convingă si sâ îmbie e calea 
cea mai sigură de a face să fie des
chise volumele tinerilor si. 
odată, un miiloc de afirmare 
adecvat virstei. opus tiraniei 
titativului si opticii nefaste a pripi
tei profesionalizări.

Sumarul cuprinde, la rubrica: 
ARTICOLE ȘI COMUNICĂRI, 
materialele : „Politica de alian
țe a Partidului Comunist Român 
în lupta pentru Instaurarea și 
consolidarea puterii democrat- 
populare (1944—1947)", de Mihai 
Fătu ; „P.C.R. In viața politică 
a României (1934-1940)", de 
Florea Nedelcu ; „Solidaritatea 
forțelor democratice din Româ
nia cu răscoala antifascistă din 
septembrie 1923 a poporului 
bulgar", de Ion Spălățela ; „Din 
cronica tradițiilor’ de solidari
tate a poporului român cu lup
ta de emancipare națională șl 
socială a popoarelor latino-ame- 
ricane". de Constantin Botoran, 
Aurel Harsa ; „Mișcarea de eli
berare națională» a popoarelor 
coloniale și dependente in peri
oada dintre cele două războaie 
mondiale", de Gheorghe Unc.

în cadrul rubricii : ÎN AJU
TORUL CELOR CE STUDIAZĂ 
ISTORIA P.C.R. ȘI A MIȘCĂ
RII MUNCITOREȘTI DIN 
ROMANIA, revista publică : 
„Planul tematic de lecții și con
sultații al revistei «Anale de is
torie* pentru anul de învăță- 
mînt de partid 1973—1974“ și 
lecția „Lupta pentru apărarea 
independenței și a ființei națio
nale a poporului român. Tradi
ții de luptă comună a poporului 
român și a naționalităților con
locuitoare pentru libertate și 
progres social-politic pină la 
1848", de prof. univ. Dumitru 
Almaș.

In continuare, revista publică 
partea a treia a dezbaterii pe 
tema : „Funcția educativ-civică 
a Istoriei". Rubrica de ISTORIE 
LOCALĂ inserează materialele: 
„Contribuții valoroase în lu
crări de istorie-locală", de N. G. 

.Munteanu ; „Aspecte privind 
mișcarea muncitorească și so
cialistă din Oltenia la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începu
tul secolului al XX-lea", de Re
mus Dima.

Revista mai cuprinde rubri
cile : DOCUMENTE, EVOCĂRI, 
CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE 
și FIȘIER BIBLIOGRAFIC,

stimulent 
i creația

LA IAȘI, UN CICLU DE MANIFESTĂRI

„Noua hartă a patriei

Viguros poet
și militant comunist

Se împlinesc în aceste zile 60 de 
ani de la nașterea lui Brassai Victor, 
poet revoluționar, cu verb febril și 
încordat, autor a cărui viață scurtă, 
curmată in împrejurări dramatice, 
constituie un exemplu de abnegație, 
de slujire prin vers a celor mal ge
neroase idealuri de libertate și echi
tate socială.

Născut in 1913, Brassai Victor iși 
face studiile liceale la Brașov, oraș 
in care iși publică primele poezii în 
paginile revistei Brassâl Lapok (File 
brașovene). Cu aceste Încercări (suc
cedate in curind de altele), prefigu
rări ale realizărilor artistice ulteri
oare, poetul obține premiul II la un 
concurs al tinerelor talente, concura 
desfășurat sub auspiciile sus-aihinti- 
tei publicații. în timpul examenelor 
de bacalaureat
se pecetluiește............. —
prietenia de o 
viață cu Salamon /»/> • • t t «Ernb, prietenie QQ (fe fa naȘteM
întemeiată pe o »
profundă afini
tate spirituală, 
pe concepții șl o- 
rizonturi de cul
tură convergente. 
Brassai urmea
ză cursurile Fa
cultății de drept 
din Cluj și. atras 
de ideile de stin
gă, se apropie de mișcarea comu
nistă din ilegalitate. împreună cu 
Salamon Ernd participă la întruniri 
ilegale, la organizarea unor discuții 
literare care adeseori atingeau și 
probleme ale mișcării muncitorești, 
fiind în curind — în anul 1932 — an
chetat de poliție pentru răspindirea 
în incinta bibliotecii universitare a 
unor manifeste cu conținut agitatoric. 
Trei ani mai tîrziu, un grup de ti
neri intelectuali de stingă : Bânyai 
Lâszlo, Korvin Sândor, Salamon Er- 
no. Mâliusz Jâzsef, Csehi Gyula — 
editează revista Jov5 (Viitorul), tipă
ritură interzisă de cenzură după a 
doua apariție. După terminarea fa
cultății, Brassai lucrează în mai multe 
birouri de avocatură, obținind apoi ti
tlul de doctor in drept. O perioadă 
activează în aparatul juridic al parti
dului comunist, aflat in acei ani in 
conspirativitate.

Poezia îl atrage din ce în ce mai 
mult și — în anul 1939 — la îndem
nurile lui Gaăl Gâbor, cunoscutul 
critic și redactor de la revista Ko
ranic, iși stringe versurile in unicul 
volum pe care îl lasă posterității : 
Egyiitt es kulon (împreună și sepa
rat). în stihuri prin care se exprimă 
o conștiință anima’tă de profunde 
convingeri revoluționare este denun
țată mizeria și este evocată cu com
pasiune condiția umilă a celor mulți, 
supuși tuturor vicisitudinilor vieții. 
Poetul nu rămîne însă numai ila to
nul de lamento, ci, temperament de 
combatant, consideră de datoria sa 
să celebreze un viitor luminos, să 
lupte prin scris pentru transpunerea 
acestui vis generos in realitate pal
pabilă. El are încredere in forțele pro
letariatului care, subliniază în poe
zia îndemn din (impui barbariei, unit, 
călăuzit de o^deologie revoluționară, 
va învinge stihiile barbare dezlănțui-

cinema

IAȘI (Coresponden
tul ..Scînteii". Manole 
Corcaci). — La casa 
de cultură a tineretu
lui si studenților din 
Iași s-a deschis, zile
le acestea, un ciclu 
de manifestări pe 
tema „Noua hartă a 
patriei", consacrat ln- 
timpinării celui de-al 
XI-lea congres al

partidului nostru și 
celei de-a XXX-a a- 
niversări a insurecție1 
naționale antifasciste 
armate. Expunerile se 
fac de către lectori ai 
comitetului județean 
de partid, cadre di
dactice, precum si de 
reprezentanți ai dife
ritelor județe ale tă-

• „100 de lei** : SCALA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
• Operațiunea „Atomul marcat" : 
CAPITOL — 9.30; 11,15; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• Ultimele șase minute t PATRIA
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19: 21.15,
BUCUREȘTI - 8.30; 11: 13.30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Bunft seara, doamnă Campbell:
LUCEAFĂRUL - 0: 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, FESTIVAL — 8,45;
ÎL,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta : CENTRAL — 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.
• Ultimul tren din Gun HUI :
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 10;
18,15; 20,30.
• Program de desene animate t 
DOINA — 0.45; 11.
• Neamul Șolmăreștilor : DOINA
— 12,15; 15,45; 19.15.
• Nici un moment de plictisea
lă : LUMINA — 0; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
• Despre o anume fericire : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Mafia albă: EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Dragostea începe vineri : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Doi pe un balansoar : GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18.15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.30.
e Adio, arme ! : TIMPURI NOI
— 9,45—19 in continuare.
• Lupta după victorie : POPU
LAR — 15.30; 19.
• Șapte zile : PROGRESUL — 16;
18; 20.
• Paradisul : BUZEȘTI — 9:11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Albă ca zăpada șl cei șapte
pitici : FLAMURA — 9; 11,lr4 '
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Conspirația : VIITORUL —15,30;
18; 20,15.
• Cu cărțile pe față : VOLGA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
e Valter apără Sarajevo : DACIA
— 9; 12,30; 16; 19,15.
• Efectul razelor gamma asupra 
crăițelor : FLOREASCA — 15,30; 
18; 20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
BUCEGI — 15,30; 18; 20,15.
• Cu toate acestea : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
• Y 17 acționează : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20,15.

te șl va ilumina orizonturile tempo
rar încețoșate de fascism. Uneori, 
precum în poezia îndoială, 11 chinuie 
singurătatea șl teama că nu va mai 
putea să se bucure de instaurarea 
noii lumi, că viața lui trăită in cea 
mai mare parte intr-o epocă sumbră 
ec va sfirși prea devreme. Totuși, 
fire energică, viguroasă, nu se lasă 
copleșit de incertitudini șl nu renunță 
nici un moment la luptă, la slujirea 
Idealurilor proletariatului. în versuri 
pline de patos revoluționar iși afir
mă ferma convingere că din umbra 
fabricilor se vor ridica implacabile 
mulțimile oprimate și „miinilc încă
tușate vor scrie istoria".

Simțind nevoia unui contact nemij
locit cu masele, dornic să le trans- 

înflăcărarea lup
tei, să le dezvă
luie pateticul u- 
rnanism al comu
niștilor, Brassai 
Victor participă 
la numeroase în- 
tîlnirl cu munci
torii din Cluj, O- 
radea, Arad, ln- 
tîlnirl In cadrul 
cărora versul său 
avintat, oratoria 
lui captivantă știu 
să-și găsească fă
ră greș drumul 
spre inimile as

cultătorilor. în anul 1938 se con
stituie — In cadrul Ateneului Mun
citoresc — Grupul Scriitorilor Revo
luționari, sub egida căruia se orga
nizează seri literare menite să vină 
In întimpinarea țelurilor comune ale 
oamenilor de cultură români și ma
ghiari. Niciodată cei care au parti
cipat nu-1 vor uita pe Brassai 
Victor (excelent recitator) declamind 
cu patos poeziile Iui Eminescu, Ady, 
Endre, Coșbuc, Jdzsef Attila...

Râspunzînd chemării partidului, ca 
atiția alți intelectuali comuniști, 
Brassai consideră poezia o eficientă 
armă politică, la care nu renunță nici 
în cele mai grele clipe ale vieții. Cea 
mai elocventă mărturie a încrederii 
sale în forța proletariatului, în viito
rul luminos al acestuia și totodată o 
caracteristică expresie a lirismului 
său tumultuos este poezia Tortdne- 
lem (Istorie) care l-a determinat pe 
Radndtl Mikl6& să afirme despre au
tor că este un „temperament liric cu 
un simț poetic extraordinar, amin
tind [...] de Jdzsef Attila". Inspirat 
de istoria socială, de creșterea și ma
turizarea clasei muncitoare, de glori
oasele tradiții de luptă ale acesteia, 
poemul Istorie afirmă cu o logică de 
nezdruncinat că adîncurile clocotesc 
și că „în zadar bintule vînturi po
trivnice", că norii negri ai dictaturii 
fasciste amenință în van cu distru
gerea. căci : ....Ia orizont strălucește
un soare nou / Și o eră nouă iși în
cearcă aripile / Eră care nici în vîr- 
tejul sălbatic, vijelios, nu cunoaște o 
clipă de răgaz".

Brassai Victor a iubit oamenii și 
idealurile lor, viața și opera lui pro- 
punînd posterității un emoționant e- 
xemplu de conștiință revoluționară șl 
artistică, de Juptățor neînfricat pen- 
tțu triumful cauzei 'clksei muncitoare.

A murit in circumstanțe tragice, la 
31 de ani, împușcat de fasciștii pe 
care îi stigmatizase. A lăsat în urma 
lui o moștenire lirică prețioasă^ do
vadă peremptorie a încrederii lui in 
partid, în viitor, în ceea ce are ome
nirea mai bun și mai frumos : socia
lismul.

mitâ entuziasmul

scriitorului

Brassai Victor

teatre

KILGASZT Eva

toate publi-

tot- 
mai 

can-

cu adevărat 
de ținută

aceasta
dar mai ales „Lucea-

Cornel REGMAN

din Negrești—Oaș

rii. Prima expunere a 
fost dedicată județu
lui Neamț. în conti
nuare urmează jude
țele Iași. Bacău. Bo
toșani etc. Expuneri
le sint însoțite de fil
me documentare, gra
fice. diagrame si alte 
materiale documen
tare.

Imagine din Muzeul etnografic al Școlii generale nr. 1

Expoziție 
comemorativă

Zilele acestea s-au împlinit 
o sută de ani de la nașterea 
sculptorului Dimitrie Paciurea. 
Acest centenar, înscris și în ca
lendarul UNESCO, este mar
cat în țara noastră prin nume
roase manifestări. O expoziție 
comemorativă, cuprinzînd 65 de 
opere reprezentative ce relevă 
pregnant profundele sensuri ale 
creației lui Paciurea, continuă 
să fie deschisă în sălile Muzeu
lui de artă din Capitală. în 
această ambianță, creată de 
sculpturile, lucrările de grafică 
și plastică mică ale artistului, a 
fost organizat, marți, un simpo
zion dedicat marelui sculptor.

■ ■ 0 ■ S ■ ■ H ■ a ■ ■ ■ B B B B B

• A.R.I.A. prezintă (în. sala Tea
trului Giulești) : A treia gardă
— In interpretarea Teatrului 
Mare Academic de Dramă „Maxim 
Gorki" din Leningrad — 20.
• A.R.I.A. prezintă (la Ateneul 
Român) : Concert susținut de Or
chestra de cameră „Musicl Lu- 
censes" (italia) — 20.
• Opera română : Spărgătorul
de nuci — 19,30.
• Teatrul Național .,1. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
a Teatrul „C. I.. Nottara" (sala 
Măgheru)'Y 'Afci a dormit G. Wa
shington — 18,30,' (sală Studio): 
Hotelul astenicilor ?- 20.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Nota 
zero la purtare — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru 
— 13, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 17.
« Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fii cuminte, 
Cristofor ! — 19,30.
• Legenda negrului Charley : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15, COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.

PROGRAMUL I

Un articol recent publicat (vezi 
„Scinteia" nr. 9 663 din 17 octombrie) 
semnala punerea in vinzare a unor 
mirfuri care falsifică autenticitatea 
creației noastre populare, prin în
călcarea flagrantă a trăsăturilor 
tradiționale ale folclorului româ
nesc. Asemenea produse se vind 
prin intermediul zecilor de magazi
ne specializate, aparținind fie comer
țului, fie UCECOM-ul ui, fie celor
lalți mari producători de artizanat 
(CENTROCOOP, U.N.C.A.P.). Care 
este situația in aceste unități ? în 
rafturile lor spațioase coexistă 
obiecte de o mare valoare artistică, 
mostre reprezentative ale unei arte 
de o vitalitate pe care specialiști și 
nespecialiști țin permanent să o 
releve, dar și obiecte care nu 
diferă mult de contrafacerile a- 
mintite ale unor producători in
dividuali, „kitsch-uri" a căror pre
zență a fost de nenumărate ori cri
ticată in presă. Organele comer
ciale șl cele producătoare, aflate in
tr-un moment-cheie al activității 
lor : contractările pentru anul 1974, 
ne-au asigurat insă că actuala imagi
ne a magazinelor de artizanat va ră- 
mine in curind o amintire. Oare așa 
se vor petrece lucrurile ? Vor dis
părea pentru totdeauna idilicii 
ciobănași și ciobănițe, casele, mo
rile și fintinile acoperite cu kilo
grame de lac și colorate ca niște 
sorcove ? Iată întrebările pe care ni 
le-am pus asistind la complexa și 
delicata operație care se numește 
CONTRACTARE.

—. Nu pot sâ ințeleg, tovarăși ! ? 
De ce nu vă plac casele astea de 
lemn pictate atit de frumos ? Dar 
sfeșnicul de colo cu frunze metalice 
răsucite ?

Și reprezentantul Industriei locale 
din Remet (Timiș) invirte pe o par
te și pe alta in fața comisiei de avi
zare ci te va obiecte care aveau apli
cată la vedere ștampila „respins". 
Insistențe inutile pentru că, după ex
plicațiile rostite din nou pentru nu 
știu a cita oară, lntr-o singură zL

comisia rămine fermă în hotărirea 
luată.

— Banatul e o zonă cu folclor ex
trem de bogat. Cum ați ajuns să lu
crați asemenea produse, care nici 
pe departe nu-1 amintesc ? Cine le-a 
creat ?

— Cele mai multe, eu le-am făcut, 
iar oamenii din 
Remet le-au mul
tiplicat.

— Nu vă con
sultați niciodată 
cu specialiștii (et
nografi, folclo
riști) pentru a ști 
ce trebuie să lu
crați ?

— Mă consult ; 
Insă numai cil.. 
vinzătorii de la 
magazinele din 
Timișoara. Văd ce 
merge șt., aia 
producem.

Un asemenea 
stil de lucru a 
condus la rezulta
te cunoscute ; in 
multe unități pro
ducătoare. creația 
noilor modele se 
face prin copie
rea mecanică a 
unor piese artiza
nale nespecifice, 
prin intervenții 
fanteziste și păgubitoare, prin Încăr
carea la maximum a decorului o- 
biectelor, (vezi ceramica IJCOOP 
Suceava, Harghita și Maramu
reș, costumele UJCAP Mureș și 
IJCOOP Caraș-Severin), prin adop
tarea unei cromatici țipătoare, care 
denaturează specificul zonal (ca în 
produsele cooperativei ..Arta popu
lară" Bacău, AGROCOOP Iași etc.).

Iată, așadar, motive suficiente 
pentru ca amintita comisie de avi
zare (compusă din reprezentanți ai 
producătorilor și avind In frunte pe 
unii din cel mai reputați specialiști 
etnografi din țară) să opereze o se

lecție riguroasă. Din cele 14 407 ex
ponate prezentate la contractare, a- 
proape un sfert au fost respinse. 
Unitățile CENTROCOOP-ului.de pil
dă. au avut doar 310 produse accep
tate din 1 050 prezentate, iar cele ale 
U.N.C.A.P. 83 din 321. Procentul de 
obiecte respinse a fost mai mie

folcloriști, care au acordat sprijin 
nemijlocit celor citeva mii de uni
tăți din țară. Iar rezultatele nu au 
intîrziat să se vadă acum, la cîțiva 
ani de la declanșarea inițiativei. Mai 
mult, înainte de a veni cu produsele 
proprii la contractări. UCECOM-ul a 
organizat cîteva preselecții in care

Falsuri folclorice 
nu vor mai exista in magazine 
promit reprezentanții comerțului

(circa 12 la sută) în cadrul unități
lor UCECOM.

— Ni s-a respins marea majori
tate a artizanatului oferit spre contrac
tare — ne spune Rodlca Baltasiu, 
merceolog la întreprinderea de pro
ducții autoutllare și prestări Pitești. 
Cum vom lucra de-acum înainte ?

întrebări similare și-au pus și alți 
pariicipanți, subliniind răspunde
rea ce revine In îndrumarea 
producției de artizanat organe
lor coordonatoare. De cltiva ani 
la UCECOM a luat ființă un 
organism de specialitate pentru în
drumarea și orientarea acestui sec
tor din care fac parte etnografi |i

specialiștii s-au străduit să elimine 
falsurile folclorice, lucrările de prost 
gust. Iată o soluție simplă, ușor de 
realizat, aflată și la indemina celor
lalte organe centrale de specialitate.

A Îndruma, pur și simplu, nu este 
insă totul. Și iată de ce :

— Ultațl-vă dumneavoastră aici, 
ce obiecte frumoase — ne îmbie re
prezentantul AGROCOOP Prahova, 
arătindu-ne un fel de veveriță în 
chip de... lampă și citeva cutii de 
stejar încărcat sculptate. Sint res
pinse. deși au fost aprobate pe plan 
județean...

Și reprezentanții Argeșului și Ara
dului au arătat comisiei centrale da

avizare ștampila organelor culturale 
județene. . Două organe de avizare, 
ambele avind în componență specia
liști, oferă, așadar, două răspunsuri 
diferite ? Competența comisiei centra
le fiind în afara oricărei discuții, 
rămîne ca analiza atentă a aprecie
rilor formulate să fie întreprinsă cu 

răspundere la-ni
vel județean. Și 
nu pentru a afla, 
formal, cine a 
greșit; ci pentru 
că în actuala si
tuație, existind și 
o viză a organe
lor județene, pro
dusele respinse Ia 
contractări iși pot 
găsi „portițe de 
trecere", pentru a 
ajunge totuși In 
rețeaua comercia
lă județeană pro
prie.

— Pe plan local 
noi tot vom vinde 
aceste mărfuri — 
a afirmat de alt
fel Constantin 
Mărculescu, șeful 
secției artizanat 
la I.P.A.P. Pitești. 
Doar avem con
sensul organelor 
culturale jude
țene.

Sau un alt exemplu :
Printre produsele respinse de 

I.J.I.L. Argeș se află și niște vase 
din ceramică, cu flori aplicate In re
lief. în fața noastră, directorul ma
relui șl modernului magazin con- 
stănțean „Tomls" le ia „apărarea" :

— Există numeroase produse fru
moase. solicitate, dar respinse de co
misie. Noi vrem sâ le contractăm.

— Nu vă permit dispozițiile Minis
terului Comerțului.

— Nu-1 nimic.
Și arătîndu-ne vasul despre care 

discutăm continuă :
— 11 vom contracta ca articol de

menaj, nu ca artizanat, si tot 11 vom 
avea in magazin...

Pe căi lăturalnice, eludînd preve
derile riguroase ale comerțului, ase
menea tentative de a introduce, to
tuși, în rețea „tradiționalele" produ
se au început să apară chiar din 
zilele contractării. Iată de ce aceste 
căi trebuie închise din timp, pentru 
ca producția falsurilor •folclorice să 
nu continue în nici un fel.

încheiem aceste însemnări, subli
niind încă o dată inițiativa pozi
tivă amintită care creează condi
țiile barării accesului spre magazi
nele de artizanat a falsurilor folclo
rice : înființarea comisiei de avizare 
care, elimlnind toate lucrările ce se 
îndepărtează de la rigoare și auten
tic, oferă posibilitatea merceologilor 
să încheie contracte numai pentru 
produse cu adevărat valoroase. Per
manentizarea acestei comisii ar oferi 
posibilitatea unor intervenții opera
tive, după criterii unitare, în tot 
cursul anului, în cit mai multe uni
tăți producătoare. Actualele deficien
țe organizatorice ale contractărilor 
(dispersarea sălilor, lipsa spațiului 
suficient pentru unele unități, con
cesiile făcute unor producători etc.) 
pot/ fi în viitor evitate, astfel ca dru
mul pe care s-a pornit să fie conti
nuat consecvent Și un ultim argu
ment la o replică încă frecvent au
zită : „Ce vom mal vinde dacă toc
mai produsele cerute de cumpără- 
tori au fost respinse ?“

O falsă- problemă, deoarece. în ul
timii ani, de cind a început treptat 
înlăturarea falsurilor folclorice din 
magazine, vînzările de artizanat au 
crescut de aproape patru ori. Aceas
ta dovedește adevăratele preferințe 
ale marelui public, faptul că el re
fuză lucrurile urite. lipsite de gust, 
care nu au nimic comun cu tradi
țiile de nobilă spiritualitate ale po
porului român. Creații folclorice 
frumoase, autentice in toate maga
zinele țării : iată ce promit creatorii 
șl comerțul pentru anul 1974. Le aș
teptăm cu încredere 1

Radu CONSTANTINESCU

9,00 Teleșcoală • Album : Tudor 
Vladimirescu (Televiziune 
școlară completivă) • Bio
logie (anul III) : Sistemul 
nervos (Televiziune școlară 
integrată).

în Jurul orei 9,30 — Transmisiu
ne directă de la Mosco
va. Aspecte de la para
da militară și demonstra
ția oamenilor muncii, cu pri
lejul celei de a 56-a aniver
sări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. /

10.30 Balet pe muzică de : Kaem*'" 
pfert, Fl. Bogardo, Taylor.

10.40 Cîntă corul Radiotelevlzlu- 
nii române.

11,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanuluL

11.20 Selecțluni din emisiunea : 
„Album duminical".

12,00 Telejurnal.
14.30 Fotbal : Universitatea Craio

va — Standard Liăge (meci 
retur in Cupa U.E.F.A.). 
Transmisiune directă de la 
Craiova.

16.15 Muzică instrumentală cu or
chestra „Ciocîrlia".

16.30 Seara Televiziunii sovietice
(I) a Poporul sovietic (do
cumentar) • Duet coregra
fic — balet cu Ecaterlna Ma
ximova și Vladimir Vaslliev, 
pe muzică de Minkus, A. 
Haclaturlan, Stravlnskl, Ma-

- tis. • „ilmen" (documentar).
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profeslo-
■ nală.

18,35 „Doină, doină, clntec dul
ce...".' Iosif Pușchiță, inter
pret al doinelor bănățene.

18.50 Terra '73. Știința $1 proble
mele lumii contemporane : 
Alimentația — o problemă la 
scară planetară.

19.15 Publicitate.
19.20 1001 de seri î Meșterul Dre- 

ge-Tot.
19.30 Telejurnal
20,00 Cîntecul săptămlnll s t,La 

noi".
20,05 Teleobiectiv.
20.20 Publicitate.
20.30 Teleclnemateca. Ciclul -„Re

gizori contemporani" : Claude 
Satitet. Filmul „Arma la stin
gă" — producție a studiouri
lor franceze.

22,00 Seara Televiziunii sovietice
(II) . Cintă Muslim Mago- 
maev.

22.40 Telejurnal.
22.50 Fotbal : Atletico Madrid — 

Dlnamo București (meci re
tur In „Cupa campionilor 
europeni"). Repriza a n-a 
Transmisiune directă de la 
Madrid.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee : Vic
tor Babeș (I).

20,30 Formații vocal-lnstrumentale 
dp tineret : „Mondial“-Bucu- 
reștl șl „Flacăra ’73“-Iași.

21,00 Omul de lingă tine. Maistrul 
Nagy Carol — Erou al Mun
cii Socialiste.

21,25 Armonii Intime. Muzică en
gleză veche cu Wlnford 
Evans (tenor) șl Cari Sha- 
vitz (chitară).

21.50 Din lirica universală : „Căci 
noi șl veșnicia vorbim aceeași 
limbă". Emisiune de versuri.

22,03 „O conferință" după L L. 
Caraglale.

ului.de
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PRIMIRI LA C. C. AL P. C. R.
Tovarășul Dumitru Popescu, mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. a primit marți dimineață pe 
G. A. Tovstonogov, artist al poporu
lui al U.R.S.S., laureat al Premiului 
Lenin și al Premiului de stat, con
ducătorul artistic al Teatrului maro 
academic de dramă „Maxim Gorki"

*
Marti tovarășul Cornel Burtică, 

membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Partidului Comu
nist din Belgia, condusă de NoelLa 
Dinant. membru al C.C. «1 P.C.B., 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
efectuat o vizită de studiu in do
meniul sănătății publice.

La primire au participat tovarășii

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Israelului

Marți dimineața. George Macoves- 
vu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. și 
Abba Eban. ministrul afacerilor ex
terne al Israelului, au continuat 
convorbirile consacrate examinării 
relațiilor bilaterale, precum și in le
gătură cu situația din Orientul Apro
piat

Au luat parte persoanele oficiale 
roaj^ae și israeliene prezente la 
precedentele convorbiri

Cronica
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe, a primit, 
marți, la Ministerul Afacerilor Ex
terne. in vizită de prezentare, pe 
B. R. Devarajan. reprezentant în 
România al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. La primire 
a luat parte Fuad K. Mohammed, 
reprezentant ad-interim al Progra
mului la București.

Audiența s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

★

O delegație a Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Petrescu, vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a plecat, marți, la Havana 
pentru a participa la cel de-al XIII- 
lea Congres al Centralei Oamenilor 
Muncii dm Cuba.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Stuparu. vicepre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Paul Nagy. secretar al 
Consiliului Central, de activiști ai . 
sindicatelor.

A fost, de asemenea, prezent am- 
basadorul Cubei la București, Nico
las' Rodriguez Astiazarain.

★
Ministrul sănătății și prevederilor 

sociale al landului Hessen (R.F. 
Germania). Horst Schmidt, care a 
făcut o vizită in țara noastră, a pă
răsit, marți după-amiază. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ge aflau Alexandru Calomfirescu. 
prim-adjunct al ministrului sănătă-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORW-SPORT • SPORT « .SPORȚ

FOTBAL

Astăzi, în cupele europene

ÎN SALA DINAMO DIN CAPITALĂ 

Meciuri spectaculoase și interes 

de public la Dinamoviada de volei
Evenimentul sportiv central in a- 

1 zile, în Capitală. îl constituie 
Lț îoviada internațională de vo
lei la care sint prezente echipe de 
renume din 8 țări. Competiția reu
nește în fapt 16 formații (8 feminine 
ți 8 masculine).

începută luni, Dinamoviada a con
tinuat ieri. Un program bogat, cu 
meciuri interesante, spectaculoase, pe 
măsura experienței și valorii recu
noscute ale multora dintre competi
tori Una dintre partidele cele mai 
atractive au furnizat echipele mas
culine Ruda Hvezda (Cehoslovacia) 
și Levski Spartak (Bulgaria). Volei
baliștii cehoslovaci, considerați prin
cipali favoriți la cucerirea (ca și 
anul trecut) a trofeului au învins cu 
greu — chiar mai greu decit arată 
scorul (3—1). Lipsa de experiență și 
de calm i-a privat pe sportivii bul
gari de un scot mai strlns și chiar 
de victorie.

Echipele clubului Dinamo Bucu
rești — care debutaseră cu victorii 
relativ ușoare — au avut de susți
nui Ieri, în reuniunea de după-

*
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Frații lui Flipper
la Constanța

CONSTANȚA (coresponden
tul „Seinteii", George Mihăescu). 
Pe lingă acvariul din Constanța, 
un punct de mare atracție pen
tru localnici, ca și pentru tu
riștii din țară și de peste hotare, 
a luat ființă, in ultimii ani. un 
adevărat complex muzeistic de 
științele naturii, care mai cu
prinde un planetariu, un delfi- 
nariu. unde sint prezentate 
spectacole cu delfini și o mică 
deltă — un adevărat parc natu
ral, in care pot fi lntilnlte 
fauna și flora celui mai tinfir 
pfimint din nordul Dobrogel

în fotografie : un aspect sur
prins in aceste zile la delfina- 
riu, unde delfinii se antrenează 
pentru o nouă serie de specta
cole. 

din Leningrad, împreună cu alți ar
tiști de frunte al reputatului colectiv.

La primire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, a partici
pat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste.

A fost, de asemenea, prezent 
N. A. Netesov, consilier cultural 
al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești.

♦
Theodor Burghcle. ministrul sănătă
ții, și Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

întilnirea. desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, a prile
juit un schimb de Informații privind 
preocupările actuale ale celor două 
partide In domeniile politic, econo
mic și social.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al 
Israelului. Abba Eban. a sosit, marți 
seara, la Brașov.

în onoarea oaspetelui. Constantin 
Drăgan. președintele Comitetului E- 
xccuLiv al Consiliului popular jude
țean Brașov, a oferit un dineu.

Au participat Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. oficialități locale, precum și 
personalitățile israeliene care-1 în
soțesc pe oaspete in vizita sa in țara 
noastră. (Agerpres)

zilei
ții, precum și Werner Kilian. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.F. Germania la București.

★

Marti a părăsit Capitala delegația' 
Mișcării peruane pentru suverani
tate națională, solidaritate interna
țională si pace in lume, formată din 
Asuncion Caballero Mendes, medic, 
președintele mișcării : Maruja-Rogue 
de Carnero. ziarist, secretară a miș
cării : Francisco Landa, vicepreșe
dinte al Federației ziariștilor din 
Peru, membru al mișcării, care ne-a 
vizitat tara la invitația Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii.

în timpul vizitei, oaspeții au fost 
primiți la Comitetul National pen
tru Apărarea Păcii, la Uniunea zia
riștilor. au vizitat obiective social- 
culturale din București și din ju
dețul Vilcea.

(Agerpres)

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 

DIN 4 NOIEMBRIE 1973
Categoria I : (13 rezultate) 17,60 va

riante a 5 585 lei ; Categoria a II-a : 
(12 rezultate) 350,80 variante a 336 
lei ; Categoria a IlI-a : (11 rezulta
te) 2 980,50 variante a 59 lei.

amiază, partide dificile : la feminin, 
cu Levski-Spartak (Bulgaria), iar la 
masculin cu Amrokan (R.P.D. Co
reeană), formații care, de asemenea, 
au realizat victorii in partidele din 
ajun, lăsind o foarte frumoasă im
presie. Dinamoviștii și-au văzut din 
nou încununate eforturile (scor fi
nal 3—0). In schimb, dinamovistele 
bucureștene au părăsit terenul în
vinse. E drept, după cinci seturi, dar 
aceasta nu-i decit o slabă conso
lare...

Alte rezultate de ieri : feminin : 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) — Uj- 
pesti Dozsa (Ungaria) 3—1, Dinamo 
(U.R.S.S.) — Ruda Hvezda 3—1. Dy
namo (R.D.G.) — Gwardia 3—0 ; 
masculin : Gwardia — Ujpesti Dozsa 
3—1.

Astăzi, din nou program Încărcat : 
opt meciuri, patru de dimineață (de 
la ora 8), iar celelalte patru dupâ- 
amiază. Echipele bucureștene joacă 
„in cuplaj", de la ora 15 ; intii 
băieții, cu Gwardia (Polonia) și apoi 
fetele, cu Dynamo (R.D.G.).

I. D.

Excelenței Sale Domnului FAHRI KORUTVRK
Președintele Republicii Turcia

ANKARA

Vestea încetării din viață a mamei Excelenței voastre m-a întristat 
profund. Vă rog să primiți compasiunea și viile mele condoleanțe pentru 
pierderea suferită.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCLJ 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Exprim Excelenței Voastre profundele mele mulțumiri pentru prie
teneasca și amabila dumneavoastră telegramă de salut șl vă reînnoiesc, 
totodată, sentimentele celei mai înalte considerați uni.

Fără îndoială, vizita dumneavoastră în Ecuador a însemnat o mai 
mare colaborare și prietenie între popoarele noastre șl o dezvoltare a 
bunelor relații dintre cele două țări.

General GUILLERMO RODRIGUEZ LARA
Președintele Republicii Ecuador

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele-Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele a peste trei mii de participanți la Congresul Mondial al 
Forțelor Păcii, reprezentanți ai 143 de țări, ai 120 de organizații interna
ționale și a mai mult de 1 200 organizații naționale avem onoarea de a 
exprima Excelenței Voastre gratitudinea noastră profundă pentru me-- 
sajul dumneavoastră, care a fost o imensă sursă de încurajare pentru 
congresul nostru.

ROMESH CHANDRA
Președinte

0 delegație a Academiei „Ștefan Gheorghiu” 
a plecat la Paris

Marți dimineața a plecat la 
Paris o delegație a Academiei „Ște
fan Gheorghiu", condusă de tovară
șul Leonte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului de condu
cere și rector al academiei, care, la 
Invitația Centrului de studii și cer
cetări marxiste și a Institutului 
„Maurice Thorez" de pe lingă C.C.

Vizitele delegației Grupului brazilian 
din Uniunea interparlamentară, 

condusă de senatorul Paulo Francisco Torres
Marți dimineața, membrii delega

ției Grupului brazilian din Uniunea 
interparlamentară, condusă de sena
torul Paulo Francisco Torres, pre
ședintele Congresului Național’si al 
Senatului' din Brazilia, au făcut - o 
vizită la Consiliul popular al muni
cipiului București unde s-au întil- 
nit cu Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, și cu membri 
ai consiliului popular al muni
cipiului.

în timpul discuției, care a avut loc 
cu acest prilei. oaspeții au luat cu
noștință de activitatea pe care o

Pe stadionul „Central" din 
Craiova, în cadrul „Cupei 
U.E.F.A.", formația Universita
tea Craiova va primi replica 
echipei Standard Liege, in fața 
căreia a pierdut în primul meci 
cu scocul de 0—2. Fotbaliștii 
craioveni, care in ultimul meci 
de campionat au surclasat cu 
5—0 pe C.F.R. Cluj, sint deciși 
să refacă handicapul de două 
goluri, dar sarcina lor este di
ficilă. cunoscută fiind valoarea 
jucătorilor echipei belgiene. Par

In majoritatea comentariilor pe 
tema inflației — apărute cu o frec
vență crescindă in presa occidenta
lă did ultima vreme, datorită am
plificării și implicațiilor acestui fe
nomen — atrage atenția folosirea 
unei terminologii... medicale. Eco
nomiști. oameni politici, specialiști 
în domeniul financiar si monetar 
vorbesc despre : „virusul inflației", 
„leucemie monetară". „febră galo
pantă a prețurilor". „puseu inflațio
nist"... Predilecția comentatorilor 
spre asemenea metafore apare, ca să 
spunem asa, „simptomatică", dat 
fiind că inflația s-a manifestat și se 
manifestă ca o maladie caracteristi
că sistemului capitalist.

însoțind ca o umbră rânduielile 
capitaliste, fenomenul inflației, in 
actualul său stadiu, provoacă o 
vie îngrijorare in țările occidenta
le datorită dimensiunilor, persisten
tei și accelerării ritmului dezvoltării 
sale. Statisticile țărilor capitaliste 
oferă — in limbajul sec, dar 
elocvent, al cifrelor — diagra
me Ia scară mondială ale proce
selor inflaționiste, care isi găsesc 
cea mal flagrantă expresie în curba 
ascendentă a preturilor. Potrivit 
calculelor Institutului national de 
statistică si studii economice de la 
Paris, in perioada august 1972 — au
gust 1973 creșterea medie a pretu
rilor cu amănuntul a depășit cu 
mult ritmurile atinse în anii ante
riori. atingind : 7.6 la sută în Fran
ța. 7.2 la sută în R.F. Germania. 8,9 
la sută in Anglia. 11,8 Ia sută în Ita
lia. 8.3 la sută in Elveția. 7.5 la sută 
in S.U.A. etc. Cele mal marj salturi 
le-au înregistrat prețurile produse
lor alimentare șl, in general, secto
rul bunurilor de consum, determl- 
□ind scumpirea costului vieții în a- 
ceste țări. Un tablou nu mai puțin 
elocvent este conturat in recentul 
raport anual al Comisiei C.E.E. asu
pra situației economice, care con
stată că țările Pieței comune vest- 
europene trăiesc in condiții de in
flație permanentă de cinci ani : rata 
medie de creștere a inflației In aria 

al Partidului Comunist Francez, va 
face o vizită in Franța.

★
, La sosirea pe aeroportul Le Bour
get, delegația a fost intimpinată de 
Jean Buries, membru al C.C. al 
P.C.F., director al Institutului „Mauri
ce Thorez", Nicolas Pasquarelli. se
cretar general al Centrului de studii 
și cercetări marxiste. A fost prezent 
Constantin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris.

desfășoară consiliul popular muni
cipal pentru dezvoltarea economică, 
social-culturală si edilitar-gospodă- 
rească a Bucureștiului.

în aceeași zi, delegația’ pârla- 
mentară braziliană a vizitat Muzeul 
de istorie al Republicii Socialiste 
România. Parlamentarii brazilieni 
au fost însoțiți de Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al M.A.N.. si de Fe
derico Carlos Carnauba, trimis ex
traordinar și ministru plenipotențiar 
al Braziliei la București.

(Agerpres)

tida începe la ora 14,30 și va fi 
transmisă de posturile noastre 
de radio și televiziune.

în „Cupa campionilor euro
peni", echipa Dinamo Bucu
rești va juca la Madrid, în noc
turnă, cu formația locală Atle
tico, una dintre fruntașele cam
pionatului spaniol; învingătoare 
in primul joc cu 2—0. formația 
Atletico Madrid păstrează pri
ma șansă pentru calificarea in 
turul următor al competiției.

geografică a „celor nouă" a urcat, 
in ultimul an. între 5 si 11 la sută.

„Pentru prima oară, in ultimii 20 
de ani — scrie revista „ENTREPRI- 
SE" — întreaga lume (occidentală) 
plonjează simultan intr-o asemenea 
inflație. Produsele agricole $i-au du
blat $1 chiar triplat prețurile in 12 
luni. La bumbac cursurile la bursă 
au crescut cu 50 la sută in 60 de 
zile... Niciodată, de la războiul din

PROBLEME ALE VIEȚII SOCIAL-ECONOMICE OCCIDENTALE

„MALADIA INFLAȚIONISTĂ" 
CREȘTE ÎN VIRULENTĂ

1914 pe piața creditelor, dobînzite 
nu au fost atit de ridicate. De ase
menea — cu excepția perioadelor de 
război sau a marii depresiuni — nu 
s-au mai petrecut lucruri atit de bi
zare ca dispariția brutală, in plină 
lună august, a cărnii în magazinele 
americane... Înseși Statele Unite au 
fost nevoite să ia in considerare ipo
teza raționalizării anumitor produse 
alimentare și să caute, pe toate căile 
să realizeze economii in domeniul 
consumului de energie. Toate aces
tea demonstrează că inflația record 
pe care o trăim de citeva luni este 
insolită de o dereglare fără prece
dent a principalelor mecanisme eco
nomice...". In acest context este les
ne de înțeles de ce comentatorii de 
presă au început să vorbească des
pre o „saperinflație" sau despre o 
^inflație a inflației".

FUNERALIILE TOVARĂȘULUI CONSTANTIN DONCEA
Marți au avut loc în Capitală 

funeraliile tovarășului Constantin 
Doncea. vechi militant al mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră, care, prin activitatea sa în
delungată, neobosită șl devotată in 
rindurile Partidului Comunist Ro
mân, a adus o contribuție de sea
mă Ia triumful ideilor socialiste, la 
opera de făurire a noii orindulrl pe 
pămintul României.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Constantin Doncea a 
fost depus pe un catafalc la clubul 
C.F.R. „Grivlța roșie".

Pe un panou îndoliat se afla por
tretul defunctului. Pe perne de ca
tifea vișinie erau rinduite ordinele 
și medaliile românești și străine cu 
care a fost distins, ca semn al Înal
tei aprecieri a activității desfășura
te timp de mulți ani. a meritelor sale 
în lupta împotriva asupririi și ex
ploatării capitaliste.

în jurul catafalcului au fost, de
puse coroane de flori din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stal din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Miniștri, Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetului 
municipal București al P.C.R. șl Co
mitetului Executiv al Consiliului 
popular al municipiului București, 
Comitetului foștilor luptători an
tifasciști, Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul 
antifascisl Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și A- 
pelor, Uniunii scriitorilor, întreprin
derii mecanice de material rulant și 
uzinei de utilaj chimic „Grivița ro
șie", locuitorilor comunei natale — 
Cocu și a altor Întreprinderi și in
stituții din întreaga țară.

In cursul dimineții, numeroși ce
tățeni au adus un ultim omagiu de
functului.

La catafalc au făcut de gardă 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat. Consiliului de Mi
niștri si Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste, vechi 
militanti ai partidului, ai mișcării 
muncitorești din tara noastră, acti
viști de partid și de stat și ai orga
nizațiilor obștești, reprezentanți al 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori.

In fata catafalcului au păstrat un 
moment de reculegere tovarășii 
Emil Bodnaraș, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Gheorghe Stoica, Chivu Stoica, Mi
ron Constantinescu, Ion Popescu- 
Puțuri.

Conducătorii de partid si de stat 
au prezentat condoleanțe familiei 
celui dispărut.

Sicriul a fost scos din clubul 
C.F.R. „Grivița roșie" și depus pe un 
catafalc aflat pe platoul din fața 
clădirii. O companie militară cu 
drapel îndoliat a prezentat onorul. 
Fanfara militară a intonat marșul 
funebru.

La mitingul de doliu tare a avut 
loc au luat parte membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat si a« 
guvernului, deputati. vechi militanti

i

FONDUL FUNCIAR 
BINE GOSPODĂRIT

TÎRGOVIȘTE (Co
respondentul „Scîn- 
teii", Constantin Soci). 
— In acest an. in ju
dețul Dîmbovița pier
derile de recoltă cau
zate de necultivarea 
întregii suprafețe a- 
grlcole însumează, 
după aprecierile spe
cialiștilor, peste 100 
milioane lei. Anali- 
zind această situație, 
consiliul județean al 
F.U.S., într-o recentă 
plenară, a lansat că
tre toate consiliile lo
cale ale F.U.S.. către 
toți locuitorii județu
lui chemarea de a-și 
intensifica eforturile

și a cultiva complet și 
rațional fiecare palmă 
de pămint In baza u- 
nui amplu program de 
măsuri, cetățenii ju
dețului Dîmbovița 
și-au propus ca, in 
toamna acestui an, și 
în perioada viitorilor 
doi ani, să continue 
lucrările de desecări 
pe 3 Q00 ha și să com
bată eroziunea solu
lui pe 5 000 ha. Pro
gramul prevede ame
najarea. pentru irigații 
a 20 300 ha. In 
scopul dezvoltării po
micultură — ocupație 
cu vechi tradiții pe 
aceste meleaguri —

Rădăcinile reale si profunde ale 
Inflației actuale din Occident tre
buie, căutate in mecanismul intern 
a! capitalismului monopolist de 
stat. In forma ei „clasică", inflația 
reprezintă, după cum se știe, mani
festarea flagrantă a unui accentuat 
dezechilibru între masa monetară si 
Volumul mărfurilor in circulație, dez
echilibru generat de o serie de fac
tori, ca emisiunile monetare lipsite 

de rațiuni economice, creditele ban
care excesive. împovărarea bugete
lor cu cheltuieli militare sl alte 
cheltuieli în scopuri neproductive. 
Sub acțiunea corozlvă a inflației, 
banii intră intr-un proces de de
preciere continuă, puterea lor de 
cumpărare scade. Teama că „mîine 
totul va fi mai scump" este, la un 
moment dat. de natură să sporeas
că cererea de mărfuri pe piață. In
flația a apărut, de aceea, in concep
ția unor economiști, drept un „cata
lizator" al activității economice. 
Numai că. treptat, așa-zisul „pana
ceu". administrat in doze tot mai 
mari a scăpat de sub control, per- 
turbind tot mai serios funcționa
rea întregului organism economic. 
Pentru a-și salva și chiar mări 
profiturile, monopolurile dictează 
preturi arbitrare, mult mai ridicate 

ai mișcării muncitorești din tara 
noastră, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă șl 
obștești, un mare număr de cetă
țeni al Capitalei.

A luat cuvlntul tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Comisiei Cen
trale de Revizie a Partidului Comu
nist Român, care a spus intre al
tele : Cu Inimile îndurerate condu
cem pe ultimul său drum Pe tova
rășul Constantin Doncea. Figură 
luminoasă de muncitor înaintat, el 
s-a legat prin toate fibrele flintei 
sale de năzuințele si lupta clasei 
muncitoare. Din fragedă tinerețe, ca 
muncitor la Depoul C.F.R. Pitești, 
sl apoi la Atelierele C.F.R. ..Gri
vlța" din București, uzină cu 
vii si puternice tradiții revoluțio
nare. el si-a contopit viata cu cauza 
nobilă a eliberării oamenilor mun
cii de exploatare si asuprire, cu 
lupta aprigă împotriva pericolului 
fascist si a Infeudării tării monopo
lurilor străine. însușirile lui de 
luptător neînfricat pentru interesele 
muncitorimii s-au reliefat in chin 
deosebit în timpul marilor bătălii de 
clasă din anii 1929—1933. cind a par
ticipat activ la organizarea si con
ducerea luptei ceferiștilor din Capi
tală. în focul acestor lupte s-au că
lit trăsăturile sale înaintate de ac
tivist al partidului — încrederea sa 
in forțele revoluționare ale poporu
lui român, curajul și neinfricarea 
in lupta pentru cauza dreaptă a 
clasei noastre muncitoare. în con
tinuare, vorbitorul s-a referit la 
anii de luptă revoluționară. La 
activitatea antifascistă depusă de 
militantul comunist Constantin 
Doncea, ca luptător în brigă
zile internaționale pentru apărarea 
Spaniei republicane In anii 1936— 
1939, precum și în lupta de partizani 
pe care a organizat-o in munții Gor- 
jului, din însărcinarea partidului 
nostru, pentru alungarea ocupanților 
hitleriști. în anii revoluției popu
lare, cind Partidul Comunist Român 
a desfășurat o clocotitoare activitate 
pentru făurirea noii orinduiri. Con
stantin Doncea a îndeplinit, cu 
aceeași hotărire și pasiune care II 
caracterizau, diferite sarcini în ca
drul organelor de partid și de stat. 
Pretutindeni a pus cu abnegație ap
titudinile sale organizatorice, price
perea și bogata sa experiență în 
slujba partidului, a construirit socia
lismului în patria noastră. Constan
tin Doncea — a spus în încheiere 
vorbitorul — pleacă dintre noi în 
momentele în care poporul român se 
află pe treptele unor împliniri că
rora el le-a închinat întreaga sa via
ță. în aceste clipe de adincă durere, 
cind ne luăm un ultim rămas bun, 
urmind pilda dăruirii tale, ne expri
măm încă o dată hotărirea noastră 
nestrămutată de a pune și mai de
parte forțele și capacitățile noastre 
in slujba idealurilor revoluționare, 
cărora tu le-ai închinat întreaga via
ță. Adio, scumpul nostru tovarăș de 
muncă și de’ luptă 1

Viața tovarășului Constantin Don
cea, a arătat general-colonel Ion 
Coman, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., ca și a celorlalți militanți 
comuniști, educați de partid în spi
ritul înaltelor idealuri ale patriotis
mului fierbinte, ale umanismului, a 
fost un permanent exemplu de înțe
legere a comandamentelor Înaintate 

se prevăd reorgani
zarea și modernizarea 
acestui sector prin 
extinderea plantațiilor 
intensive și superin- 
tensive în bazinele 
valea Ialomiței, va
lea Dîmboviței, Hu- 
lubești și Moreni. In 
această toamnă se vor 
planta 50 de hectare 
in masiv și 150 000 de 
pomi completări în 
suprafețele existente, 
în următorii doi ani 
se vor planta 100 ha 
în masiv și 300 000 
pomi completări in li
vezile existente și în 
gospodăriile popu
lației.

decît valoarea reală a mărfurilor. 
Astfel, sporirea preturilor reprezintă 
nu numai un efect al inflației, ci de
vine tot mai mult o cauză a aceste
ia. Originea fenomenului este lega
tă, așadar, de interesele politiciL 
monopoliste și nicidecum de re
vendicările maselor pentru crește
rea salariilor, cum Încearcă să „ar
gumenteze" unii economiști burghezi.

în momentul de fată, pretutindeni 

în Occident, obsesia Inflației Înso
țește pe consumatori, datorită „ex
ploziei" preturilor produselor ali
mentare șl materiilor prime. Ampu- 
tind puterea de cumpărare a popu
lației si. in primul rind, a catego
riilor de oameni ou venituri mici, 
inflația actuală are. potrivit expre
siei cunoscutului economist ameri
can Paul A. Samuelson un pronun
țat „caracter traumatizant", repre- 
zentlnd, de fapt, o nouă cale de re
distribuire a venitului național în 
favoarea marilor monopoluri, un 
factor de adincire a inegalităților e- 
conomlce si, deci, a conflictelor so
ciale. De aceea, procesul inflationist 
actual intensifică bătăliile sociale. 
S-au amplificat acțiunile revendi
cative și demonstrațiile de protest 
ale oamenilor muncii dintr-o serie 
de tari capitalista Împotriva spira- 

ale epocii. Pătruns de înalt spirit re
voluționar, Constantin Doncea, pen
tru care Înfăptuirea Ideilor de elibe
rare socială, împotriva asupririi și 
exploatării, se împletea organic — ca 
in întreaga politică a partidului nos
tru — cu sentimentele solidarității 
frățești față de oamenii muncii din 
alte țări, cu lupta împotriva fascis
mului șl războiului, s-a înrolat ală
turi de alți comuniști și antifasciști 
români în brigăzile internaționale, 
luptind pe Ebru șl in Cathlonia, pen
tru apărarea Spaniei republicane. în 
timpul celui de-al doilea război 
mondial a îndeplinit o serie de mi
siuni cu caracter politic și militar. 
Constantin Doncea și-a servit patria 
și in înaltele funcții deținute in ca
drul armatei. Ca general, coman
dant al apărării antiaeriene a terito
riului, el a probat pretutindeni mă
sura pasiunii și devotamentului său, 
capacitatea de a sluji patria, de a o 
apăra. Viata lui dăruită poporului, 
ca viața atitor militanți ai partidu
lui. exprimă virtuțile cele mai înalte 
ale comuniștilor puse in slujba cla
sei muncitoare, progresului și înflo
ririi patriei socialiste.

Activitatea revoluționară desfășu
rată de tovarășul Constantin Doncea, 
a arătat intre altele Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de stu
dii istorice și soclal-politlce de pe 
lingă C.C. al P.C.R., i-a atras ura 
claselor dominante, represiunea or
ganelor de stat burgheze. Cuvintul 
lui Înflăcărat a răsunat cu dirzenie 
in sălile tribunalelor militare din 
București și Craiova, unde a apărat 
cu mult curaj nd numai cauza to
varășilor săi feroviari, ci pe a între
gului popor muncitor. El a Îndeplinit 
in continuare noi sarcini încredințate 
de partid, partbcipind la luptele in
ternaționaliste de pe cîmpiile Spaniei 
insingerate. Continuind lupta împo
triva fascismului, in anii celui de-al 
doilea război mondial 11 găsim înde- 
plinindu-șl cu aceeași abnegație și 
devotament sarcina încredințată de 
partid ca luptător pentru eliberarea 
patriei de sub jugul fascist. După 
23 August 1944, cu același patos și 
hotărire, tovarășul Constantin Doncea 
îndeplinește sarcini de mare răspun
dere, aducînd o Importantă con
tribuție la democratizarea aparatului 
de stat, la Întărirea puterii clasei 
muncitoare In alianță cu țărănimea. 
Visurile sale Înaripate și-au găsit în
truchiparea in marile izbinzi dobin- 
dite de poporul român în efortul său 
constructiv de edificare a orânduirii, 
socialiste pe pămintul României. Fi
gura luminoasă de comunist înflăcă
rai activitatea ta neobosită vor ră- 
mine, tovarășe Doncea, pe veci înti
părite In inimile noastre îndurerate.

Mitingul de doliu ia sfirșit. Carul 
mortuar, însoțit de conducătorii de 
partid și de stat prezenți lâ ceremo
nie, de membrii familiei defunctului, 
de numeroși cetățeni, se îndreaptă 
spre Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism. Aici, o gardă mi
litară prezintă onoruL Este intonată 
„Internaționala". Se trag salve de 
arme. După un moment de recule
gere, sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Constantin Doncea este 
coborât în criptă.

(Agerpres)

vremea
Ieri tn țară : Vremea a continuat să 

se Încălzească In toate regiunile țării. 
Cerul a prezentat înnorări., mai accen
tuate in cursul dimineții în Crișana, 
Maramureș și nord-vestul Transilvaniei 
unde a plouat slab. In Munții Apu
seni, izolat, a nins. In celelalte regiuni, 
cerul a fost variabil, mal mult senin. 
Vintul a suflat slab pînă la potrivit, 
cu unele intensificări in zona de mun
te. Temperatura aerului la ora 14 os
cila' Intre 7 grade la Cluj și Joseni și 
19 grade la Slnnicolau-Mare șl Lugoj, 
în București : Vremea a fost frumoa
să și a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost mai mult senin. Vintul a 
suflat In general slab. Temperatura 
maximă a atins 16 grade.

Timpul probabil pentru 8, 9 șl 10 
noiembrie. In țară : Cerul va fi va
riabil, mal mult noros. Vor cădea ploi 
locale. Vintul va prezenta intensificări 
de scurtă durată. Temperatura In scă
dere ușoară In a doua parte a inter
valului Minimele vor fi cuprinse Intre 
zero și 10 grade, izolat mai coborite, 
iar maximele intre 8 șl 16 grade. In 
București i Cerul va fi schimbător. 
Temporar va ploua. Vlnt slab plnă 
la potrivii Temperatura ușor variabilă.

lei preturilor, pentru majorarea co
respunzătoare a salariilor.

îngrijorate de tendința degeneră
rii progresive a Inflației intr-un fac
tor de dezechilibre economice si fi
nanciare tot mai grave și sub pre
siunea unui climat social tot 
mai încins, guvernele țărilor’ oc
cidentale s-au văzut silite de 
mai multă vreme să treacă la 
acțiune. Măsurile antlinflationiste 
se înscriu astăzi intre preocupările 
economice prioritare ale autorități
lor respective. Numeroasele acțiuni 
întreprinse plnă acum in cadrul cu
noscutelor „programe de austeritate" 
bugetară au urmărit, in esență, re
ducerea acelor cheltuieli care nu au 
afectaț decit puțin sau deloc mersul 
afacerilor (cheltuieli sociale, învăță
mânt, asistență medicală, asigurări 
sociale), precum și „inghețarea" 
concomitentă a salariilor și prețuri
lor (ceea ce a dăunat considerabil in
tereselor oamenilor muncii, respectiv 
costului vieții, lntrucît prețurile nu au 
putut fi ținute prea mult timp sub 
control) ș^.m.d. Cert este că toate 
aceste măsuri s-au dovedii deocam
dată, simple paleative, cadența in
flației continuind să se accelereze. 
Mai mult chiar, o asemenea tera-' 
peutică trezește, in momentul de 
față, un scepticism tot mai larg îm
părtășit. Intr-un articol semnificativ, 
Intitulat „Fatalitatea inflației?", ziarul 
„LE MONDE" scria recent : „Se 
răspindește sentimentul că da acum 
înainte va țrebui să ne resemnăm 
să trăim inr condițiile unei puternice 
inflații".

Transformarea inflației lntr-dn 
mod de existență a economiei capi
taliste. odată cu proliferarea Între
gului său cortegiu de consecințe ne
gative pe plan social șl politic, con
stitute, in ultimă analiză, o nouă do
vadă a Incapacității acestei orinduiri 
de a asigura un cadru economic-so
cial stabil, armonios, echitabil, re
prezintă o nouă manifestare a con
tradicțiilor sale complexe și ireduc
tibile.

Viorel POPESCU



viața internațională
Sesiunea Adunării Generale a O.N.U ORIENTUL APROPIAT Adunarea solemnă

Sînt necesare măsuri efective
de dezarmare

IN COMITETUL 
PENTRU PROBLEMELE 

ECONOMICE

• Intensă activitate diplomatică • Declarația purtătorului 
de cuvînt al guvernului egiptean • Conferința de presă 
a ministrului de externe al Siriei • Purtătorul de cuvînt 
al armatei Israeliene despre schimbul de prizonieri • Poziția 

adoptată de țările membre ale C.E.E.

de la Moscova

DEZBATERILE DIN COMITETUL POLITIC
NEW YORK 6 — Corespondentul 

nostru. C. Alexandroaie. transmite : 
Problemele dezarmării continuă să 
rețină atenția Comitetului politic al 
Adunării Generale, reprezentanții 
multor state exprimindu-și îngrijo
rarea față de lipsa de rezultate a 
negocierilor din cadrul conferinței 
Comitetului pentru dezarmare de la 
Geneva si insistind asupra adoptă
rii unor măsuri eficiente de înceta
re a cursei înarmărilor, de dezar
mare nucleară.

Risipirea a sute de miliarde de 
dolari in scopuri militare alarmează 
popoarele lumii, in special in acele 
state unde foamea și analfabetismul 
nu pot fi eliminate, ca urmare a 
lipsea, mijloacelor financiare, subli
nia reprezentantul Cehoslovaciei, 
Milos Vejvoda.

F. E. Boaten. reprezentantul Gha- 
nei. s-a pronunțat pentru scoaterea 
negocierilor de dezarmare din im
pas și trecerea la abordarea cu cea 
mai mare seriozitate a prevenirii pe
ricolului unui război nuclear, prin 
adoptarea de măsuri eficiente de 
dezarmare nucleară. Vorbitorul a a- 
râtat că acordurile încheiate pină in 
prezent de marile puteri nu consti
tuie măsuri de dezarmare, fapt de
monstrat de creșterea cheltuielilor 
militare, de menținerea stocurilor de 
arme, de escaladarea cursei înarmă
rilor.

Aceeași problemă a fost abordată 
de ambasadorul Mexicului, Alfonso 
Garcia Robles, care arăta că Trata
tul de neproliferare a armelor nu
cleare și cel vizind interzicerea ex
periențelor nucleare în trei medii nu 
au avut consecințe pe planul dezar
mării.

Antonio Elias, reprezentantul Spa-

nlei, s-a pronunțai în favoarea li
chidării tuturor bazelor militare, a- 
rătind că menținerea prin forță a 
acestora pe teritoriile altor state 
constituie o încălcare a prevederi
lor Cartei O.N.U., o amenințare la 
adresa păcii și securității, un a- 
mestec in treburile interne ale sta
telor. Vorbitorul a declarat că Spa
nia sprijină denuclearizarea Ameri- 
cii Latine și propunerea României de 
transformare a Balcanilor intr-o 
zonă a păcii, lipsită de arme nu
cleare.

Dosumu-Johnson. reprezentantul 
Liberiei, aprecia că actualele difi
cultăți in identificarea căilor si mij
loacelor spre angajarea unor nego
cieri serioase de dezarmare se dato- 
resc lipsei voinței politice a anumi
tor țări de a răspunde cerințelor A- 
dunării Generale a O.N.U.. apeluri
lor opiniei publice mondiale pentru 
dezarmarea lumii contemporane.

Walter Gehlohff. reprezentantul 
R. F. Germania, sublinia necesita
tea eliminării cauzelor accelerării 
cursei înarmărilor prin promovarea 
în relațiile internaționale a înțele
gerii și încrederii intre popoare, a 
renunțării la amenințarea cu forța 
sau folosirea forței, pentru a se pu
tea trece de la confruntare la co
operare.

Reprezentantul Italiei, Eugenîo 
Plaia. s-a pronunțat în favoarea re- 
activizărli programelor de dezarma
re generală si totală care. în dece
niul trecut, au trezit atitea speran
țe in rindurile popoarelor lumii. 
Aceste programe — a spus el — au 
fost si rămin obiectivele fundamen
tale către care întreaga comunitate 
internațională trebuie să-si îndrep-r 
te toate eforturile.

NAȚIUNILE UNITE 8. (Corespon
dentul nostru transmite). — Dezbate
rile din Comitetul pentru proble
mele economice al Adunării Ge
nerale asupra raportului.de activita
te al Consiliului Conferinței Națiuni
lor Unite pentru Comerț $i Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) s-au încheiat prin 
intervenția secretarului general al 
conferinței, Manuel Perez Guerrero. 
Vorbitorul a evidențiat locul impor
tant pe care-1 ocupă acest organism, 
după aproape 10 ani de la crearea 
sa, in cadrul eforturilor generale de 
dezvoltare a relațiilor comercjale in
ternaționale, de revizuire radicală a 
programului strategiei mondiale a 
dezvoltării, in așa fel incit acesta să 
poată contribui mai eficient la faci
litarea progresului material și social 
al statelor in curs de dezvoltare, la 
reducerea decalajelor economice ce 
le separă de țările puternic indus
trializate. In prezent, a subliniat el, 
conferința U.N.C.T.A.D. este o orga
nizație universală în cadrul căreia nu 
trebuie să prevaleze interesele unui 
grup sau altuia de state. Toate efori 
turile trebuie concentrate pentru în
deplinirea scopurilor acestei organi
zații, între care cele ale restructură
rii comerțului mondial și revizuirii 
sistemului monetar, sprijinirii efor
turilor de dezvoltare ale țărilor lu
mii a treia și extinderii cooperării 
internaționale.

RABAT 6 (Agerpres). — La Rabat 
au continuat marți convorbirile asu
pra situației din Orientul Apropiat 
dintre regele Hassan al II-lea al Ma
rocului și secretarul de stat ameri
can, Henry Kissinger.

★
LONDRA 6 (Agerpres). — Consi

lierul special al președintelui Repu
blicii Arabe Egipt. Mohamed Has
san El Zayyat, a sosit, marți după- 
amiază, la Londra, venind de la Pa
ris.

★
RIAD 6 (Agerpres). — Președintele 

Algeriei, Houari Boumediene, și-a 
încheiat, marți, vizita întreprinsă la 
Riad, unde a conferit cu regele Fei- 
sal al Arabici Saudite.

— Ministrul 
externe, Is- 

luni seara, la

VIENA

lucrările Conferinței
$i cooperare

pentru securitate 
tu Europa

și armamentelor 
în Europa centrală

__ la 
conti-

GENEVA 6 (Agerpres). — Comisiile 
pentru problemele politice și pentru 
cooperare economică ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa au audiat, marți, in ședințe 
speciale, intervențiile reprezentanți
lor Republicii Arabe Egipt. In con
formitate cu hotărirea Comitetului 
de coordonare a conferinței, pină 
în prezent au exprimat punctele lor 
de vedere asupra problemelor secu
rității și cooperării reprezentanții 
Algeriei. Tunisiei și Israelului.

In intervenția sa, delegatul R. A. 
Egipt, ambasadorul Hussein Khallaf, 
a subliniat interesul țării sale pen
tru lucrările conferinței, avind in 
vedere că, in conformitate cu re
comandările finale ale consultărilor 
de la Helsinki, „întărirea securității 
in Europa nu este îndreptată împo
triva nici unui stat sau continent 
și că ea va trebui să constituie o 
contribuție importantă la pacea și

securitatea mondială". El a subliniat 
necesitatea dezvoltării relațiilor pe 
multiple planuri intre țările de pe 
continentul european și țările arabe 
riverane Meditexanei pe baza res
pectării principiilor și normelor de 
drept internațional, pentru statornici
rea unui climat de pace, care să 
permită dezvoltarea și propășirea 
fiecărei națiuni.

în intervenția făcută in Comisia 
pentru problemele economice, repre
zentantul R.A.E., reamintind legătu
rile economice tradiționale între ța
ra sa și continentul european, a ex
pus principalele preocupări econo
mice ale R.A. Egipt și a subliniat 
necesitatea dezvoltării și diversifi
cării relațiilor de cooperare econo
mică, comercială și tehnico-științi- 
fică cu țările europene.

Au continuat, de asemenea, dezba
terile în subcomisiile conferinței.

VIENA 6 — (Corespondentă de 
C. Vlad). La Kongresshaus 
nuă negocierile referitoare la re
ducerea trupelor și armamentelor 
și măsuri adiacente în Europa cen
trală. la care participă delegații din 
19 state, între care și Româ
nia. în ședința plenară de marți di
mineață, reprezentanții diferitelor 
state participante au început deta
lierea punctelor de vedere ale gu
vernelor lor privind problemele care 
fac obiectul negocierilor.

în intervențiile lor, șefii delegații
lor Olandei și Greciei s-au referit 
îndeosebi la principiul nediminuării 
securității statelor, subliniind că in 
examinarea și adoptarea preconiza
telor măsuri de reducere a trupelor 
și armamentelor în Europa centrală 
este necesar să se tină seama de 
respectarea intereselor de securitate 
ale tuturor statdlor participante la 
reuniune, ale tuturor statelor conti
nentului. '

O nouă ședință plenară a reuniunii 
urmează să aibă loc în cursul zilei 
de joi.

CAIRO 6 (Agerpres). 
egiptean al afacerilor 
mail Fahmy, a revenit,___
Cairo, după consultările pe care le-a 
avut în S.U.A. în drum spre Cairo, 
Ismail Fahmy a făcut o escală de 
trei ore la Roma, unde l-a întâlnit 
pe omologul său italian, Alcfo Moro.

CAIRO 6 (Agerpres). — „Prin a- 
cuzațiile despre încălcările încetării 
focului de către Egipt, Israelul ur
mărește să justifice noi operațiuni 
militare împotriva noastră" — a de
clarat purtătorul de cuvînt al guver
nului egiptean, Ahmed Anis. El a 
subliniat, de asemenea, „obligația, 
pentru Israel, de a se retrage la li
niile existente la 22 octombrie a.c., 
data intrării în vigoare a primei în
cetări a focului în zona Canalului 
Suez, și de a aplica rezoluțiile adop
tate recent de Consiliul de Secu
ritate".

Ahmed Anis a subliniat că țara sa 
va respecta acordurile încheiate, 
înainte de începerea ostilităților, cu 
o serie de companii americane, pen
tru efectuarea de prospecțiuni pe
troliere sau pentru construirea con
ductei Suez — Alexandria.

La pndul său, purtătorul de cu
vint militar egiptean, generalul Iz- 
zeddin Mokhtar. s-a referit la pozi
țiile deținute de trupele egiptene la 
22 octombrie, data intrării in vigoa
re a primei încetări a focului în re
giune. „Nu încape nici o îndoială, 
a spus el, că fiecare parte cunoaște 
liniile pe care le ocupa în acel mo
ment". Totodată, purtătorul de cu
vint militar a declarat că „numai o 
parte a armatei a treia egiptene se 
află pe malul oriental al Canalului 
Suez, grosul aflindu-se pe malul de 
vest". „Forțele israeliene. a adăugat 
Izzeddin Mokhtar. au violat perma
nent încetarea focului, infiltrîndu-se 
și ocupînd anumite poziții, ceea ce 
a avut consecințe asupra alimentării 
și evacuării armat.ei a trdia".

Purtătorul de cuvint militar a de
clarat că, in conformitate cu acor
dul realizat prin intermediul Cru
cii Roșii Internaționale, „Egiptul a 
început predarea prizonierilor de 
război israelieni răniți", adăugind că 
Israelul nu a procedat la fel.

★
DAMASC 6 (Agerpres). — Abdel 

Halim Khaddam. vicepremier si mi
nistru de externe al Siriei, a decla-

rat, la o conferință de presă, că sînt 
In curs eforturi serioase pentru con
vocarea unei reuniuni arabe la nivel 
inalt. Totodată, ministrul de externe 
sirian, care s-a adresat ziariștilor la 
încheierea convorbirilor cu omologul 
său libanez, Fouad Noffah, a decla
rat că cele două părți sint gata să 
participe la o reuniune a miniștrilor 
arabi de externe.

După cum relevă agențiile inter
naționale de presă, ministrul de ex
terne sirian a arătat că recenta în- 
tilnire dintre secretarul de stat a- 
merican. Henry Kissinger, si adiunc-' 
tul său, Mohamed Zakaria Ismail, a 
avut loc la cererea pârtii americane 
și că scopul ei a fost ..de a se pro
ceda la un schimb de vederi asupra 
situației din Orientul Apropiat". 
Totodată, potrivit agenției Associa
ted Press, el a lăsat deschisă posi
bilitatea unei vizite la Damasc a se
cretarului de stat american, sau a 
adjunctului acestuia, Joseph Sisco.

★

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al armatei israe- 
liene. a arătat, in cadrul unei confe
rințe de presă, că Israelul este gata 
să-i pună in libertate pe toti prizo
nierii de război egipteni răniți. De 
asemenea, a spus el. „sintem gata 
să procedăm la un schimb total de 
prizonieri".

In legătură cu aceasta, purtătorul 
de cuvint a precizat că nu există 
nici o legătură între cererea egip
teană ca trupele israeliene să se 
reîntoarcă la liniile de încetare a 
focului existente la 22 octombrie și 
schimbul de prizonieri.

Pe de altă parte, el a declarat că 
trupele egiptene dislocate pe_ frontul 
de la Canalul Suez 
comis, duminică și 
violări ale încetării

și din Sinai au 
luni, mai multe 
focului.

★
BRUXELLES 6 ___

Miniștrii afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Pieței comune. întruniți 
luni șl marți la Bruxelles, au adop
tat o declarație politică cu privire 
la situația din Orientul Apropiat

Guvernele țărilor membre ale 
C.E.E. speră că, în urma adoptării 
rezoluției 338, din 22 octombrie, a 
Consiliului de Securitate, negocierile 
în vederea restabilirii in Orientul 
Apropiat a unei păci juste și dura
bile, prin aplicarea integrală a rezo
luției nr. 242 a Consiliului de Secu
ritate, din noiembrie 1967, vor putea 
începe, în sfirșit.

Guvernele „celor nouă" opinează 
că un acord de pace trebuie să fie 
bazat, in special, pe următoarele 
puncte : inadmisibilitatea dobindirii 
de teritorii prin forță ; necesitatea 
ca Israelul să pună capăt ocupării 
teritoriilor pe care le menține din 
timpul conflictului din iunie 1967 ; 
respectarea suveranității, integrității 
teritoriale și independenței tuturor 
statelor din regiune și a dreptului 
lor de a trăi în pace ; respectarea, 
de asemenea, a drepturilor legitime 
ale populației palestinene.

(Agerpres).

r
LONDRA

între 10 și 12 noiembrie, la Lon
dra se vor desfășura lucrările ce
lui de-al 33-lea Congres al Parti
dului Comunist din Marea Brita- 
nie. important eveniment în lupta 
comuniștilor și a oamenilor muncii 
britanici pentru o viață mai bună, 
pentru pace și progres social.

In Intimpinarea congresului, in 
organizațiile locale și districtuale 
ale partidului au avut loc ample 
dezbateri pe marginea proiectelor 
de rezoluție care vor fi supuse a- 
probării celui mai inalt for al co
muniștilor britanici. Ca expresie 
concretă a participării masive la 
discutarea documentelor au fost 
prezentate peste 1 700 propuneri de 
completare și îmbunătățire a pro
iectelor.

Trecind în revistă activitatea 
desfășurată de organizațiile de 
partid in perioada de la congresul 
anterior, comuniștii au dezbătut 
aspecte importante, ca acelea lega
te de creșterea influentei partidu
lui în rindurile muncitorimii in
dustriale, ale sindicatelor. ținind 
seama de necesitatea ca in acțiu
nile de luptă ale celor ce muncesc, 
pentru condiții mai bune de viață, 
pentru apărarea drepturilor demo
cratice, comuniștii să se situeze în
totdeauna in primele rinduri. Așa 
se și explică, dealtfel, faptul că in 
conducerea unor sindicate au fost 
aleși și comuniști, apreciat! ca mi
litant i fermi și consecvenți ai 
drepturilor și intereselor vitale ale 
oamenilor muncii. Presa de partid 
informează despre muncitori care 
se alătură partidului, despre crea
rea unor noi organizații de partid 
în rindurile studenților și femeilor. 
Este considerat ca edificator fap
tul că în alegerile municipale din 
primăvara acestui an candidații co
muniști au obținut un număr mai 
mare de voturi decit In alegerile 
trecute. Astfel, in prezent, in con
siliile locale activează circa 30 de 
consilieri comuniști. Pentru prima 
dată In istoria Marii Britanii un 
comunist a devenit primarul unei 
localități — Fife.

O amplă activitate propagandis
tică a fost desfășurată prin ziarul 
..Morning Star", ca și prin publica
țiile periodice, „Comment", „Mar
xism-Today" șl „Chalenge", ale că
ror tiraje au crescut, ca o expresie a 
interesului sporit față de ideile so
cialismului. Broșurile publicate, 
care exprimă punctul de vedere al 
partidului in principalele probleme

ointerne și externe, au cunoscut 
largă răspindire.

Un succes deosebit au înregistrat 
cursurile „Universității comuniste" 
din vara acestui an, care au atras 
peste 200 de participant. Cu acest 
prilej, cunoscuți profesori și oa
meni de știință comuniști șl-au 
adus contribuția activă, ținind pre
legeri din domeniile științei, artei, 
filozofiei, economiei politice și an- 
trenind interesante discuții.

„Lucrările congresului, ne-a 
spus Tony Chater, membru al Co
mitetului Politic al partidului, vor 
fi axate pe ideea necesității de a 
întări și consolida unitatea forțelor 
de stingă". Principala rezoluție, 
cave urmează a fi propusă spre a-

doptare congresului, subliniază ne
cesitatea creării „unei largi alianțe 
a tuturor forțelor antimonopoliste 
în jurul clasei muncitoare". Pe a- 
ceastă cale — arăta el — s-au și 
obținut unele rezultate. In nume
roase acțiuni de luptă ale oame
nilor muncii au acționat in comun 
comuniști, laburiști, diferite perso
nalități progresiste, asigurînd suc
cesul acțiunilor respective. Un fac
tor important al vieții politice îl 
constituie faptul că, sub influența 
membrilor de rind, Congresul Sin- 
dictatelor Britanice (T.U.C.), ca și 
Conferința națională a partidului 
laburist au marcat vizibile tendin
țe spre stingă. în proiectul de re
zoluție referitor la unitatea forțe
lor de stingă se relevă în mod deo
sebit necesitatea „întăririi partidu
lui comunist și măririi tirajului 
ziarului „Morning Star". „O miș
care muncitorească puternică cere 
un partid puternic", se subliniază 
în proiect.

La congres urmează să participe 
peste 500 de delegați, reprezentind 
toate organizațiile partidului.

cu prilejul celei de-a 56-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

MOSCOVA (De Ia corespondentul 
nostru, L. Duță) : La Palatul Con
greselor din Kremlin a avut loc, 
marți seara, o adunare solemnă în
chinată celei de-a 56-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. în prezidiu au luat loc 
Leonid Brejnev, Alexei Kosighin, 
Nikolai Podgornîi și alți conducă
tori de partid și de stat sovietici.

în sală se aflau, de asemenea, de
legații de peste hotare invitate la 
festivități, printre care și o delegație 
a Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de Gheorghe Matei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R.

Luind cuvîntul, Andrei Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., a relevat că anul 
1973 va intra in istoria celui de-al 
IX-lea cincinal ca anul unor mari 
realizări in muncă. Potrivit datelor 
preliminare, în acest an, in U.R.S.S. 
vor fi produse 915 miliarde kWh 
energie electrică, se vor extrage 420 
milioane tone de țiței, se vor pro
duce 131 milioane tone de oțel și 72 
milioane tone de îngrășăminte chi
mice. în cei trei ani ai cincinalului, 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a cincinalului trecut, volu
mul producției industriale va crește 
de 1,5 ori, iar venitul național — de 
1,3 ori.

După cum a relevat vorbitorul, tn 
acest an s-a obținut cea mai mare 
recoltă globală de cereale din istoria 
țării, adică peste 215 milioane tone. 
Toate republicile unionale și-au în
deplinit planul și angajamentele în 
ce privește vinzarea de cereale către 
stat

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la necesitatea desfășurării conti
nue a luptei pentru o înaltă eficiență 
a economiei sovietice, pentru perfec
ționarea metodelor de conducere. 
Considerind drept țel suprem al acti
vității sale bunăstarea poporului, 
partidul acordă, desigur, o impor
tanță de prim ordin creșterii nivelu
lui material de trai al oamenilor so
vietici — a declarat A. Kirilenko.

în legătură cu situația interna
țională. vorbitorul s-a referit la 
principiile leniniste ale politicii ex
terne sovietice. A 56-a aniversare a 
lui Octombrie — a spus el — este 
marcată prin importante succese ale 
țărilor frățești în construirea unei 
vieți noi, consolidarea pozițiilor in
ternaționale ale socialismului. Acest 
lucru si-a găsit expresia în victoria 
Istorică a eroicului popor vietnamez, 
in lichidarea blocadei politice împo
triva Republicii Democrate Germa
ne. în întărirea continuă a unității 
țărilor socialiste, partidelor lor co
muniste si muncitorești.

Evenimentele din acest an sînt o 
mărturie a dezvoltării relațiilor de 
coexistentă pașnică a statelor cu o- 
rinduiri sociale diferite, a cotiturii 
de la „război rece" spre destinderea 
încordării și colaborarea reciproc a- 
vantajoasă.

Referindu-se la situația din Euro
pa, Andrei Kirilenko a relevat că 
Conferința europeană pentru securi
tate si cooperare este chemată < «S 
pună temelii si mai solide pefittu 
transformarea Europei într-o zonă a 
păcii stabile, bunei-vecinătăti si co
laborării.

Vorbitorul a relevat dezvoltarea 
relațiilor U.R.S.S. cu Franța, R.F.G., 
Italia. Finlanda, țările scandinave și 
a subliniat că. într-o anumită mă
sură. se îmbunătățește atmosfera 
si in relațiile dintre U.R.S.S. si An
glia. El a evidențiat, de asemenea, 
faptul că Uniunea Sovietică va res
pecta acordurile sovieto-americane* 
avînd certitudinea că aceasta cores- 
7' " și
păcii în lume. Desigur, partea so- 

că

purtde intereselor ambelor țări

vietică pornește de la premisa 
cea americană va acționa, de ase
menea, în conformitate cu spiritul 
și litera acordurilor încheiate.

Extinzînd relațiile reciproc a- 
vantaloase cu țările capitaliste, in
clusiv cu cele mai mari — a spus 
A. Kirilenko — Uniunea Sovietică 
pornește de la principiul că colabo
rarea unor state nu poate si nu tre
buie să prejudicieze securitatea șl 
Interesele legitime ale altor state.

agențiile
de presă transmit:

Delegația de partid și gu
vernamentală a R.D. Viet- 
UIMI, condusă de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din. Viet
nam, primul ministru al R. D. Viet
nam, care s-a aflat in vizită în mai 
multe țări, s-a oprit, în drum spre 
patrie, la Pekin, unde a fost întâm
pinată la aeroport de Ciu En-lai, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și de alți conducă
tori chinezi. •

Ministrul turismului al 
României, Ion Cosma> care se 
află într-o vizită oficială în Uniu
nea Sovietică, a fost primit, la 6 
noiembrie. ,de M. A. Leseciko. vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. Au fost prezenți Gheor
ghe Badrus. ambasadorul tării noas
tre Ia Moscova, și S.' S. Nikitin, di
rectorul Direcției generale 
turism internațional de 
Consiliul de Miniștri al 
Convorbirea, care a avut 
acest prilej, s-a desfășurat 
atmosferă prietenească.

In R.P. Bulgaria 8 fost săr- 
bătorită, marți, darea în exploatare 
a nodului hidroenergetic „Dospat- 
Tesel" din cadrul „cascadei" Vicea, 
compus din barajul lacului Dospatși 
hidrocentralele Tesel și1 Kricim. La 
inaugurare a participat Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria. Cu acest prilej aa- 
vut loc un mare miting la care a 
vorbit Todor Jivkov.

C. C. al P.C. din Belgia 
a transmis spre dezbaterea organi
zațiilor partidului principalele docu
mente care vor constitui baza dis
cuțiilor la apropiatul congres, al 
XXl-lea, al partidului. Documentele 
se referă la situația internă din Bel
gia. sarcinile ce revin comuniștilor, 
precum și la unele probleme ale si
tuației internaționale.

Delegația guvernamen
tală a R.P.D. Coreene, con
dusă de Țoi Jai U, vicepremier al

Consiliului Administrativ, și-a în
cheiat vizita efectuată în R. S. Ceho
slovacă. A fost semnat. cu acest pri
lej, un acord cu privire la crearea 
Comisiei interguvernamentale con
sultative cehoslovaoo-coreene pen
tru colaborare economică, tehnică șl 
științifică.

Comitetul ministerial pen
tru coordonare economică 
și socială al Belgiei,reunit' 
luni seara, sub președinția primului 
ministru, Edmond Leburton. a stabi
lit o serie de măsuri in vederea li
mitării consumului de petrol și pro
duse petroliere. Astfel, s-a hotărît 
limitarea consumului de combustibil 
necesar încălzirii, necesarul fiind a- 
sigurat integral numai pentru o serie 
de servicii publice.

Majorarea prețurilor Ia 
benzină, motorlnă șl la alte pro- 
duse petroliere a fost hotărîtă de 
guvernul olandez.

Primul ministru al 7 
gliei, WTOnl Heath, a răspuns po
zitiv la propunerea președintelui 
Franței, Georges Pompidou, privind 
convocarea, pînă la sfirșitul acestui 
an. a unei conferințe la nivel Înalt 
a țărilor membre ale C.E.E.

ȘEDINȚA PREZIDIULUI 
UNIUNII COMUNIȘTILOR

DIN IUGOSLAVIAau dominat dezbaterile reuni
unii consultative din capitala pe
ruană. Rezoluția cu privire la în
ființarea Organizației latino-ame
ricane a energiei (O.L.A.D.E.) a- 
doptată la reuniune stabilește ast
fel obiectivele organizației : „Pro
movarea solidarității, pentru apă
rarea resurselor naturale ale țări
lor membre și ale regiunii în an
samblul ei ; utilizarea acestor re
surse — Prin exercitarea dreptu
rilor suverane indiscutabile — în 
forma pe care fiecare țară o con
sideră cea mal corespunzătoare 
pentru interesele naționale, pentru 
apărarea individuală sau colectivă, 
în fata oricărei acțiuni de con- 
Btrîngere ce s-ar produce în urma 
măsurilor adoptate de oricare 
tară pentru protejarea acestor re
surse si punerea lor in slujba pla
nurilor de dezvoltare economică si 
socială". Presa latino-âmericană 
subliniază însemnătatea De Plan 
continental a acestor obiective din 
statutul O.L.A.D.E. Relatind des
pre lucrările ședinței de încheiere 
a reuniunii, ziarul ..EL COMER- 
CIO“ din Lima sublinia intr-un 
articol că ..O.L.A.D.E. va acționa 
în mod colectiv cînd s-ar aplica 
sancțiuni împotriva măsurilor 
apărare a resurselor naturale", 

între prevederile statutare 
organizației se numără si cea 
feritoare la „Unirea eforturilor 
pentru a favoriza o dezvoltare in
dependentă a resurselor si capaci
tăților energetice de care dispun 
țările membre". Din concluziile a- 
suora temelor abordate se des
prinde. de asemenea, ideea că gri
ja pentru ocrotirea șl valorificarea 
cit mai eficientă a resurselor 
nergetice trebuie să se îmbine cu 
preocuparea pentru 
producției naționale în ansamblul 
ei. ca unul din factorii principali 
ai independentei economice. Mi
nistrul peruan al minelor si ener
giei, Fernandez Maldonado, subli
nia că ..resursele energetice nu 
trebuie să fie exploatate fără o 
dezvoltare adecvată industrială de- 
sine-stătătoare". Statutul O.L.A.D.E. 
cuprinde, în același timp, numeroa
se prevederi menite să faciliteze 
cooperarea latino-americană in ce 
privește diferitele aspecte ale ex
ploatării resurselor energetice, ale 
modernizării ei. ca si ale comer
țului regional cu Drodusele aces
tei ramuri.

Principiile pe baza cărora a fost 
creată organizația și măsurile sta
bilite in vederea cooperării latino- 
americane pentru dezvoltarea pro
ducției energetice au fost aprecia
te. in concluziile conferinței, ca o 
nouă expresie, la scară continen
tală. a consensurilor privind apă
rarea drepturilor suverane asupra 
resurselor naturale, ca o amplifi
care a eforturilor comune în ve
derea progresului economic.

Eugen POP

CONGRESUL AL X-LEA 
AL U.C.I. CONVOCAT 

PENTRU LUNA MAI 1974
BELGRAD 6. (Corespondență de la 

S. Morcovescu). întrunit în cea de-a 
44-a ședință, Prezidiul Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia a hotărît 
să convoace Congresul al X-lea al 
U.C.I. in luna mai a anului viitor, 
la Belgrad, data exactă urmînd să 
fie stabilită ulterior. De asemenea, 
a fost luată hotărîrea cu privire la 
modul de alegere a delegaților la 
congres, in baza căreia va fi ales, un 
.delegat la o mie de membri de 
partid.

nentru 
Pe lingă 

U.R.S.S. 
loc cu 

într-o

Adunare de protest
LIMA

le

a
e-

diversificarea

resurselor

de 
se 

lucră- 
de

energetice

autorităților sud-coreene
SEUL 6 (Agerpres). — La Seul —

N. PLOPEANU
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres). — Agențiile internaționale de 
presă anunță că în Chile au avut loc 
în ultimele zile noi execuții în rîn- 
dul adepților Unității Populare. în 
orașul-port Iquique, din provincia 
Tarapaca, fostul secretar regional al 
partidului socialist. Fredy Gallegos, 
a fost executat, împreună cu alți trei 
militanțl de stînga. sub acuzația de 
„înaltă trădare", infracțiune care, 
in codul justiției militare chiliene, 
privește doar persoanele care pe 
timp de război colaborează cu tru
pele inamice.

împotriva politicii 
antidemocratice

Stimularea diferitelor forme de 
colaborare regională și coordona
rea preocupărilor comune privind 
solutionarea unor probleme ale 
îndeplinirii programelor naționale 
de dezvoltare au constituit. In ul
tima vreme, obiectul a numeroase 
întilniri latino-americane. Un ase
menea caracter a avut și cea de-a 
treia reuniune consultativă a mi
niștrilor energiei din țările latino- 
americane. desfășurată săptămlna 
trecută la Lima.

Prin hotărîrile el. reuniunea a 
marcat un pas însemnat De linia 
colaborării, în acest domeniu, pri
lejuind o nouă expresie a solida
rității statelor latino-americane in 
afirmarea suveranității depline a- 
supra resurselor lor naționale. Mu
tațiile profunde din țările Ameri- 
cii Latine, afirmarea tot mai ho- 
tărită a voinței lor de a-si conso
lida independenta economică și de 
a colabora intre ele In acest scop 
si-au găsit astfel o nouă si suges
tivă manifestare.

Necesitățile crescînde de _ petrol 
si de alte resurse energetice*— in
dispensabile pentru intensificarea 
dezvoltării — preocupă toate țări
le latino-americane. Este vorba 
atît de cele exportatoare de țiței, 
ca Venezuela și Ecuador — in ca
zul cărora preocupările vizează 
sfera comercializării și a prelu
crării superioare cu mijloace pro
prii — cit si de celelalte țări care 
iși asigură din import o mare 
parte a țițeiului necesar.

Acestea din urmă, serios afecta
te de criza internațională în apro
vizionarea cu petrol, inclusiv 
problemele prețului acestuia, 
oreocupă de intensificarea 1 
rilor proprii de explorare si 
exDloatare a noi zăcăminte.

Grija pentru dezvoltarea indus
triilor naționale in domeniul ener
getic. ca si pentru protejarea re
surselor naturale de rapacitatea 
unor consorții internaționale sint 
probleme arzătoare pentru nume
roase țări latino-americane și ele

In apropierea localității Guntershausen (R.F.G.) a avut loc, zilele aces
tea, un grav accident de cale ferată. Ca urmare a ciocnirii dintre două 
trenuri și-au pierdut viața cinci călători, iar numeroși alții au fost 

răniți. In fotografie : echipe de salvare la locul accidentului

relatează agenția A.C.T.C. — a avut 
loc o adunare, ai cărei participanți. 

, reprezentind cercuri ziaristice, cul
turale si religioase din Coreea de 
sud au denunțat regimul dictatorial 
de la Seul si au dat citire unei de
clarații care cere acordarea de drep
turi si libertăți democratice popu
lației sud-coreene. Printre partici
panta la adunare s-au aflat mai 
multi membri ai organizației intitu
late „Consiliul național pentru apă
rarea democrației", care grupează 
forțe democratice, ce se bucură dea- 
deziunea unor largi cercuri ale popu
lației sud-coreene.

Semnată de 15 reprezentant! cu
noscut! ai opiniei publice sud-co
reene. declarația citită in cursul a- 
dunăril relevă că regimul dictatorial 
de la Seul a încălcat principiile gu
vernării constituționale, bazindu-se 
pe forță, delațiune si corupție, În
treaga sa activitate ducind la adin- 
cirea discrepantelor sociale. Decla
rația arată că, prin seria de măsuri 
adoptate din momentul proclamării 
In octombrie 1972 a legii marțiale 
extraordinare, regimul sud-coreean 
oprimă parlamentarii, presa, cultele 
și lupta pentru libertăți democrati
ce a studentimii.

Intervenind cu brutalitate, poliția 
sud-coreeană a arestat pe toti par- 
tlcipanții la această, adunare.
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