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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Răspunzind chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
locuitorii satelor, cu sprijinul elevilor, studenților, al 
oamenilor muncii de la orașe, dau fără preget bătălia 
pentru încheierea grabnică, în bune condiții, a lucrărilor 

agricole de toamnă

In aceste zile hotărîtoare pentru, stri'ngerea . . grabnică și in bune condiții a recoltei, scrisoarea a- dresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu organelor și organizațiilor de partid, de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură a declanșat un vibrant și puternic ecou în toate satele și orașele țării. Veștile pe care le primim la redacție din toate colțurile țării, faptele de muncă înregistrate atestă din plin faptul că țăranii cooperatori, mecanizatorii, lucrătorii din I.A.S., specialiștii, elevii și studenții, oameni ai muncii de la orașe, militari etc. s-au angajat cu toată energia in bătălia stringerii recoltei acestui an, în pregătirea recoltei viitoare. Organele și organizațiile de partid de pe întreg cuprinsul țării dau, și cu acest prilej, un adevărat examen al capacității lor organizatorice, de mobilizare a întregului potențial de forțe la realizarea exemplară, în cel mai scurt timp, a tuturor lucrărilor din agricultură.Din această amplă bătălie consemnăm cîteva fapte de muncă revelatoare. în județul Ialomița, de pildă, organizarea recoltatului flo- rii-soarelui in două faze a avut drept efect executarea acestei lucrări pe 79 la sută din cele 45 000 hectare cit se cultivă în cooperativele agricole. în județul Suceava, 39 000 de tineri iau parte la lucrările ce se desfășoară pe ogoarele unităților agricole. Organizați pe brigăzi de muncă patriotică, ei muncesc la recoltatul și sortatul cartofilor și sfeclei de zahăr, la culesul fructelor și al legumelor tîrzii. Elevii au recoltat pînâ acum

circa 600 hectare cultivate cu cartofi și au sortat peste 2 000 tone, în județul Constanța, măsurile luate de biroul comitetului județean de partid urmăresc recoltarea cu prioritate a culturilor Urzii de pe terenurile destinate însămînțărilor de toamnă și executarea, în sistemele de irigații, a udărilor de a- provizionare. Pină la această dată au fost făcute udări de aprovizionare pe o suprafață de 17 000, iar în această săptămină se vor iriga alto 10 000 hectare.Chemarea insuflețitoare adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu a stîrnit un puternic ecou și în județul Tulcea, unde concomitent cu recoltatul se lucrează intens la semănatul griului. Fiecare mecanizator insămințează zilnic circa 20 hectare. Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au organizat schimburi prelungite și au adaptat tractoarele- pentru a putea lucra și în timpul nopții. în numeroase județe au fost organizate acțiuni care vizează folosirea judicioasă a mijloacelor de transport, controale sistematice în lanuri pentru ca nimic din recolta acestui an să nu se piardă.Potrivit datelor centralizate ieri la nunister, a mai rămas de strîns recolta de porumb de pe o suprafață de 1 660 000 hectare in cooperativele agricole și 337 000 hectare în întreprinderile agricole de stat. Culesul strugurilor s-a făcut în proporție de numai 9 la sută in cooperativele agricole și 17 la sută în întreprinderile de stat. Mari cantități de legume așteaptă să fie recoltate. Iată așadar, pe scurt, imaginea imensului volum

de lucrări ce trebuie realizate în aceste zile. Așa cum se arată și in scrisoarea secretarului general al partidului, printr-o organizare temeinică a muncii, printr-o largă participare la muncă roadele acestei toamne pot ajunge la timp fără nici o pierdere în hambare, in cămări. Este o sarcină patriotică. de cea mai mare importantă, o cauză a întregului popor, a întregii națiuni.O deosebită atenție se acordă asigurării viitoarei recolte : executarea arăturilor, pregătirea patului germinativ și încheierea, semănatului pină Ia 10 octombrie. In- trucit în cooperativele agricole mai trebuie arate circa un milion de hectare este necesar ca peste tot să se inițieze ample acțiuni in vederea recoltării cu prioritate a culturilor de pe terenurile care urmează să se însămînțeze cu grîu și cu alte cereale de toamnă.Stă in puterea organelor și organizațiilor de partid, a consiliilor populare, a specialiștilor și oamenilor muncii din agricultură, a tuturor celor ce le vin în ajutor să acționeze cu hotărire și abnegație în vederea înfăptuirii sarcinilor cuprinse in scrisoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, să facă din a- caste zile adevărate zile record pentru strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei, pentru obținerea unei producții sporite în anul viitor.în pagina a II-a publicăm vești din munca de pe ogoare, rezultate și inițiative ale acestor zile de vîrf, acțiuni inițiate în județele țării în vederea grăbirii lucrărilor agricole de toamnă.
DOUĂ MARI OBIECTIVE ALE ACESTEI LUNI „DE VÎRF":

1. Nici o restanță pe șantiere!
2. Nici un bob nerecoltat,
nici o palmă de pămînt neînsămînțată!
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întrevederi ale președintelui Consiliului de Stat
al României cu membri ai guvernului peruan

Cea de-a doua zi a vizitei ofici
ale a președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cuprins un intens program de 
convorbiri consacrate examinării 
posibilităților de dezvoltare, pe 
multiple planuri, a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Peru.

După convorbirile purtate cu 
Edgardo Mercado Jarrin, președin
tele Consiliului de Miniștri și mi
nistru al apărării al Republicii 
Peru, președintele Consiliului de 
Stat al României s-a întîlnit, la 
hotelul „Sheraton", din Lima, în

Oaspeți
ai orașului Trujillo

Marți dimineața, președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a plecat 
cu avionul spre Trujillo — al doi
lea oraș ca importanță al Republi
cii Peru, situat Ia 490 km nord de 
Lima.

Capitala provinciei cu aielași 
nume, Trujillo, este primul oraș 
din Peru care s-a proclamat liber 
de puterea colonială spaniolă, în 
1320, și tot aci, patru ani mai tîr- 
ziu, Simon Bolivar, „El .libert ador", 
și-a stabilit cartierul său general, 
pregătind și dirijînd luptele care 
au dus la înfrîngerea definitivă a 
colonizatorilor. Astăzi, orașul cu
noaște o dezvoltare susținută. A- 
lături de vechile monumente ce 
amintesc de marile evenimente ale 
unei istorii frămîntate se ridică 
edificii modeme, cartiere reziden
țiale noi, cu bulevarde largi, sime
tric dispuse, într-o’ revărsare de 
vegetație luxuriantă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. este 
salutat cu căldură pe aeroportul 
din Trujillo de reprezentanți ai 
autorităților locale. Un batalion de 
gardă dă onorurile militare.

In continuare, conducătorul sfă
tuim român este invitat în sala de 
onoare a Consiliului municipal 
Trujillo, care, to semn de înaltă 

cursul după-amiezii de luni, cu 
ministrul agriculturii, Enrique 
Valdes Angulo, ministrul energiei 
și minelor, Jorge Fernandez Mal
donado, ministrul industriei și co
merțului, Alberto Jimenez de Lu
cio, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Raul Meneses 
Arata, și șeful grupului de consi
lieri ai președintelui republicii, 
Jose Graham Hurtado.

La întilnire au participat tova
rășii Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, și Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul României la Lima.

stimă și considerație deosebită, îl 
declară oaspete ilustru al orașului.

Se vizitează, apoi, marea coope
rativă agricolă „Casa Grande", si
tuată la circa 60 km nord de Tru
jillo și considerată a fi cea mai 
mare întreprindere producătoare 
de zahăr din America Latină. 
După lichidarea proprietății lati
fundiare, ca urmare a măsurilor 
progresiste întreprinse în ultimii 
ani de către guvernul președintelui 
Velasco Alvarado, „Casa Grande" 
a devenit unul din pilonii dezvol
tării economiei agrare a țării.

Primiți cu bucurie de reprezen
tanții conducerii întreprinderii, de 
către cooperatori, oaspeții români 
sînt puși la curent cu principalele 
date care definesc profilul „Casei 
Grande" ca unul din exemplele 
cele mai concludente a ceea ce se 
denumește, în mod curent, „expe
riența peruană", luînd, totodată, 
cunoștință cu diferitele aspecte ale 
activității cooperativei.

Autoritățile departamentale și 
conducerea cooperativei „Casa 
Grande" oferă un prinz în cinstea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu — în 
curs de desfășurare în momentul 
în care se transmit aceste rînduri.

Au fost examinate, în acest ca
dru, posibilitățile concrete de dez
voltare a colaborării și cooperării 
dintre România și Peru în dome
niile industrial, agrar și al trans
porturilor ; au fost stabilite de 
comun acord obiectivele de per
spectivă ale colaborării româno- 
peruane în sferele de activitate 
menționate.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o con
vorbire cu ministrul muncii, Pe
dro Sala Orozco, și cu șeful siste
mului național de mobilizare so
cială, Rodriguez Siqueroa.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
Bujor Almășan și Mircea Nico
laescu.

A avut loc un amplu schimb de 
informații în legătură cu partici
parea muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor, militarilor, tineretu

In timpul întîlnirii tovarășului Nicolae Ceaușescu cu ministrul muncii, Pedro Sala Orozco, și cu șeful siste
mului najional de mobilizare socială, Rodriguez Siqueroa

1N ZIARUL DE AZI:
• Pentru cetățeanul care dorește sâ-și construiască 
ori să-și cumpere locuință. întrebări și răspunsuri în 
legătură cu aplicarea legilor 4 și 5 • închiderea celeț 
de-a Vl-a ediții a Festivalului internațional „George 

Enescu" • Rubricile noastre : faptul divers, sport

lui și femeilor, tuturor categoriilor 
sociale la procesul de transformare 
economico-socială a țărilor respec
tive, în diferitele etape ale dezvol
tării lor. Totodată, au fost aborda
te probleme privind rolul și contri
buția sindicatelor din cele două 
țări în stabilirea sistemului de sa
larizare și asigurări sociale, în per
fecționarea legislației muncii.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de caldă cordiali
tate și prietenie.

Această suită de întrevederi con
firmă caracterul de lucru al vizi
tei, obiectivele ei ferme de explo
rare și de identificare a celor mai 
potrivite căi și mijloace pentru 
dezvoltarea în continuare a ra
porturilor de colaborare dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Peru, în interesul celor 
două țări, al cauzei păcii și pro
gresului în lume.

Vom traduce în viață 
hotărîrile plenarei 
C.C. al P. C. R. 

privind 
perfecționarea 

și modernizarea 
învățămîntului

Telegrame adresate
C. C. al P. C. R., 

tovarășului
Nicolae Ceaușescu

în pagina a V-a

MENIREA ARTEI 
sâ îmbogățească 

și să înfrumusețeze 
viața omuluiNu cred că există sentiment mai tonic și mai fecund pentru un artist — chiar dacă din modestie n-o recunoaște deschis — decit acela al utilității creației sale. Util nu este poate cu- vintul cel mai adecvat ; de multe ori el vrind să desemneze o relație directă, casnică, prozaică. Dar el poate, tot atît de exact și de cuprinzător, să însemne, referindu-se la artă, o calitate, o valoare spirituală sesizabilă în planul ideilor și al conștiinței umane cu care își propune — manifest sau nu — să se întrepătrundă. Nimic, cred, nu poate fi mai stimulativ pentru un artist decit constatarea permanentă că opera sa este așteptată, este privită cu interes, cu dorința reală de înțelegere, de receptare plenară, nu numai de specialiști, ci și de către un public larg, de întreaga societate în care trăiește. Căci, oricît ar vrea să pară că nu-1 interesează decit opinia celor avizați sau chiar nu-1 interesează nici o opinie a „contemporanilor". orice creator, în forul lui intim, nu rămîne indiferent la ecoul pe care operele sale îl produc dincolo de pe

reții atelierului său de lucru. Cum se explică atunci că, uneori, dialogul artist-public nu are cursivitatea cuvenită, cele două „tabere" negăsind limbajul comun de înțelegere, de convingere, de interferență spirituală ? Voi încerca să răspund referindu-mă la situația artistului din societatea noastră socialistă și, îndeosebi, a artistului grafician, domeniu în care mă exprim eu însumi.Avem in grafică tradiții cu care, pe drept cuvînt, putem să ne mindrim. Nu puținiau fO3t acei artișticare, în condițiile dure ale existenței într-osocietate bazată pe exploatare, în condițiile cînd arta în general și grafica in particular erau privite cu dispreț și suspiciune de autorități, au găsit formele și mijloacele artistice pentru a exprima frământările și năzuințele poporului, sentimentele profund umane ale contemporanilor lor. pentru a se face înțeleși. Prin intermediul afișelor, al caricaturii, al lozincii mobilizatoare, artiștii graficieni au dezvăluit racilele societății capitaliste, exploatarea și asuprirea celor mulți și necăjiți, au demas

cat flagele care amenințau omenirea — exploatarea, războiul, înjosirea ființei umane de către opresori — au susținut simbolic dreptul tuturor oamenilor la o viață demnă, la fericire. Deși umiliți și exploatați, preocupați de problemele complexe și grave ale existenței lor mizere, plină de lipsuri materiale, lipsită de prea multe bucurii spirituale, cei mulți i-au înțeles pe artiștii care li s-au devotat. Utilitatea artei lor : o rază de speranță, de căldură, de încredere in viitorul luptei împotriva asupritorilor și exploatatorilor, pentru o viață mai bună, mai demnă, pe care mai toți au dorit-o și de care au fost mîndri. Cu arma artei lor, graficienii și-au adus o contribuție demnă, patriotică, cetățenească la lupta de eliberare națională și socială a poporului. Ia instaurarea unei noi orînduiri, socialiste, si- tuîndu-se la înălțimea imperativelor majore ale timpului lor. Au fost desigur și crea-
Paul ERDOS

(Continuare 
in pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - miercuri 19 septembrie 1973

Două mari obiective ale acestei luni „de vîrf“:

Muncitori din fabricile de ciment! Constructorii vă întreabă:

CÎT CIMENT VEȚI DA PESTE PLAN? 
ClND VOM PRIMI COMENZILE RESTANTE?
Publicam astăzi răspunsurile primite de la conducători ai unor mari combinate„Ciment — cit mai mult ciment șantierelor !“. Aceasta este chemarea pe care constructorii o adresează colectivelor din fabricile producătoare de ciment pentru ca în cursul lunii septembrie, ca și în cele următoare, să accelereze ritmul lucrărilor pe șantiere, în vederea realizării integrale, la toate prevederile, a planului de investiții pe anul 1973. Care sînt realizările obținute pînă in prezent de fabricile de ciment și cum sint ele pregătite pentru a răspunde cu promptitudine solicitărilor suplimentare ale șantierelor de investiții ? La aceste întrebări ne răspund cadre de conducere și secretari de partid din cinci mari unități producătoare de cimentIng. ALEXANDRU COSTESCU, director tehnic la Combinatul de lianți și azbociment din Fieni : Planul pe 8 luni, ca și în prima decadă a lunii septembrie, a fost îndeplinit și depășit de colectivul nostru. De la începutul anului și pînă în prezent, cimentiștii din Fieni au produs și livrat suplimentar 4 800 tone de ciment (din care 1 800 tone numai în luna august), precum șl 35 000 mp plăci, 17 km tuburi din azbociment și 4 000 tone de var. Intrarea unul cuptor in reparație și pregătirile ce se fac utilajelor pentru sezonul rece au dus la apariția în această lună a unor cereri neono- rate. Este vorba de cele 1200 tone de ciment destinate șantierelor Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor și de alte 400 tone pentru Consiliul popular municipal București. Aplicarea măsurilor stabilite într-o recentă ședință a comitetului de partid din fabrică permite însă ca pînă la 20 și, respectiv, 30 septembrie a.c. ambele contracte să fie realizate integral. în acest scop, în secțiile de producție s-a întărit a- sistența tehnică, iar „locurile-cheie” sînt încadrate cu specialiști de înaltă calificare — ceea ce garantează buna funcționare a instalațiilor.Ing. VASILE MANOLACHE, directorul Combinatului de lianți și azbociment Bicaz : Acționînd cu toate forțele, sub impulsul mobilizatoa- ,rei inițiative „.productivitate . orară., maximă cu consumuri minime”, cimentiștii din fabrica noastră au depășit planul la producția de ciment, în 8 luni, cu 13 600 tone. Sîntem ferm

hotărîți și dispunem de toate condițiile pentru ca și în această lună să menținem același ritm înalt al producției. Realizările din 18 zile ale lunii septembrie — cînd planul a fost depășit cu 1 400 tone, ceea ce înseamnă că de la începutul anului și pînă în prezent noi am livrat suplimentar 15 000 tone ciment — confirmă perseverența cu care muncește colectivul nostru pentru a asigura șantierelor cantități tot mai mari de ciment. Pînă la sfîrșitul acestei luni vom realiza suplimentar alte cantități de ciment, care — desigur — în cea mai mare parte vor fi livrate șantierelor. Colectivul fabricii este ferm hotărît să producă și să livreze economiei în plus, peste plan, 19 000 tone ciment, față de 8 000 tone cit prevedea angajamentul anual asumat inițial.Ce se întimplă în unitățile restan- țiere in domeniul livrărilor cimentului 7 Iată, mai întli, răspunsurile primite de la :IOAN PETREA, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de lianți și azbociment din Cîmpu- lung Muscel : în opt luni din acest an, restanțele la producția de ciment înregistrate de unitatea noastră s-au ridicat la mai multe zeci de mii de tone. Nici în luna august și nici în prima decadă a lunii septembrie planul nu a fost îndeplinit integral. Cauza principală : nerespeotarea termenelor de punere în funcțiune a unor noi linii de ciment, de mare, capacitate. Cu toate aceste evidente greutăți, colectivul nostru și, alături de el, constructorii T.C.I.-Argeș depun în aceste zile eforturi susținute pentru grăbirea intrării în funcțiune a unor noi linii și mori de ciment. Așa, de pildă, la cuptorul nr. 5 de clincher s-a aprins focul, urmînd ca în curînd să se obțină primele șarje. Scontăm astfel, pentru început, pe realizarea unei producții de peste 200 tone pe zi, urmînd ca treptat să atingem capacitatea finală prevăzută. Tot în cursul acestei săptămîni va produce și moara de ciment nr. 3 la care, în prezent, se face încărcarea cu corpuri de măcinare. Rit-) mul înalt de lucru de pe șantier, ca și sprijinul intens acordat de echipele noastre de constructori . dau garanția că, pînă la 20 septembrid 

a.c., atît linia nr. 6, cit și moara nr. 6 de ciment vor fi puse în funcțiune. Știm cit de necesar este cimentul pentru șantierele de investiții. Tocmai de aceea vom face tot ce ne stă în putere pentru a diminua restanțele mari acumulate.Ing. ION TOMESCU, directorul Combinatului de lianți și azbociment Tg. Jiu : Restanta la producția de ciment acumulată în 8 luni ale a- nului se datorează nerespectării termenului de 1 iunie a.c. prevăzut pentru punerea în funcțiune a liniei nr. 7 de ciment Din aceleași motive, în prima decadă a acestei luni s-a înregistrat o restanță de 16 250 tone ciment. Evident, aceasta a făcut ca multe comenzi ale beneficiarilor să nu poată fi onorate. Intîrzierile mari existente la linia a 7-a, ca și la liniile nr. 8 și 9 de ciment — datorate Ministerului Construcțiilor Industriale — nu ne pot permite să facem o precizare asupra termenului și posibilităților de recuperară sau diminuare a restanțelor.TEODOR VANDICI, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de lianți și azbociment din Aieșd : După ce lună de lună planul nu a fost realizat. începînd cu iulie și august. sarcinile de producție au fost îndeplinite ritmic. Ca urmare, în luna august a fost posibil să livrăm în plus, față de cît era prevăzut, șantierelor Ministerului Construcțiilor Industriale 800 tone de ciment. In ce privește luna septembrie, trebuie spus că am înregistrat o serioasă ră- mînere în urmă, ca urmare a unor defecțiuni în funcționarea anumitor instalații. Datorită efortului susținut din partea muncitorilor noștri, ca și sprijinului centralei cimentului, care ne-a trimis 20 de electricieni, am reușit să înlăturăm într-un timp record neajunsurile și să repunem în funcțiune cuptoarele de ciment. Toate forțele noastre sînt acum concentrate asupra recuperării rămînerilor în urmă din această lună și îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan.După cum se vede, într-o serie de fabrici de ciment există reale- preocupări pentru suplimentarea' producției, pentru satisfacerea necesităților sporite de ciment ale șan-, tierelor de investiții. Nu pretutin

deni însă se acționează ferm în vederea recuperării restanțelor, evitării oricărei întreruperi în funcționarea utilajelor care, în fapt, echivalează cu o reducere a producției de ciment. In asemenea unități se impun aplicarea operativă a unor măsuri cu caracter tehnic și organizatoric, întărirea spiritului de răspundere și disciplină în utilizarea cu maximă grijă, continuu și la întreaga capacitate, a instalațiilor. Nu mai puțin adevărat este că o mare răspundere revine și constructorilor, mult rămași în urmă la realizarea unor instalații producătoare de ciment. Intensificarea ritmului de lucru pe aceste șantiere constituie o cerință majoră a economiei naționale. Noile linii de ciment, ale căror termene au expirat, trebuie grabnic date în funcțiune !
Constantin DUMITRU 
Constantin SOCI 
Mihai DUMITRESCU------ - PATRU EXEMPLE --------
care atestă decizia constructorilor de a îndeplini planul integral

Rezultate pe măsura hărniciei oamenilorConstructorii de pe șantierul întreprinderii de rulmenți din Alexandria au realizat pînă acum peste 80 la sută din sarcinile anuale de plan la con- strucții-montaj. în a- cest fel, s-au creat condiții ca prima capacitate de producție să fie dată in funcțiune in trimestrul IV al anului. Concomitent, constructorii au reușit să pună la dispoziția

se în planul anual de investiții. Pe șantierele Turceni și Rovi- nari-Rogojelu a fost realizat un volum de lucrări a cărui valoare însumează peste 2 800 000 lei.• In primele 15 zile ale lunii septembrie, unitățile Ministerului Construcțiilor Industriale au sporit ritmul de execuție a lucrărilor, ridicînd, astfel, cota de Îndeplinire a planului anual ce revine acestui minister la aproape 75 la sută. în această perioadă au fost montate mai mult de 9 000 tone utilaje tehnologice, fiind puse in funcțiune numeroase capacități productive la Bacău, Zalău, Timișoara, Zim- nicea, Șercaia. Este de semnalat faptul că, de la începutul lunii august și pînă acum, au fost recuperate mai mult de 60 la sută din restanțe.

montorilor, cu un a- vans de trei luni, secțiile tratament termic, de rectificare a bilelor și strungărie-rectifi- care. Toate aceste rezultate au la bază, intre altele, preocuparea permanentă a colectivului de constructori pentru mai buna organizare a muncii pe șantier, folosirea rațională și deplină a timpului de lucru și a mijloacelor tehnice de

care dispun, pîrg'nil sigure de accelerare a ritmului de lucru. Iată cîteva aspecte de muncă de pe acest șantier. în fotografia din stingă vă prezentăm echipa de fierari- betoniști condusă de Ilie Pastramagiu, situată în permanență printre formațiile de lucru fruntașe. Cu rezultate bune lucrează și brigada de montori

• Constructorii din județul Bacău au atins, in luna august și in prima decadă a lunii septembrie, cel mai înalt ritm de lueru din acest an, depășind. sarcinile de plan cu 13 la sută. Succese importante au obținut constructorii și montorii de la Combinatul petrolului din Moi- nești. Combinatul de prelucrare a lemnului din Comănești și de Ia Fabrica de mașini-unelte din Bacău, care au reușit să realizeze între 70 și 82 la sută din sarcinile prevăzute pe anul in curs.• „Luna septembrie — luna recordurilor”, aceasta este deviza sub care se desfășoară activitatea pe șantierele de construcții ale județului Iași. Bilanțul primelor 8 luni ale anului s-a concretizat in realizarea 

condusă de Pavel Pripas — fotografia din mijloc. în „eșalonul” echipelor fruntașe în muncă se situează și echipa de dulgheri condusă de Ilie Buga (fotografia din dreapta), care nu precupețește nici un efort pentru a realiza lucrări de bună calitate.Foto text: S. Cristian

unul volum de lucrări care reprezintă aproape 68 la sută din planul de investiții și 70,2 la sută la construcții-montaj. Au fost puse in funcțiune integral șase capacități de producție in cadrul combinatului de fibre sintetice, Întreprinderii de antibiotice și la „Nicolina” Iași, iar parțial — alte două capacități. Se prevede ca la sfirșitul acestei luni să fie puse in funcțiune alte 10 capacități. în acest scop, pe baza unei recente analize a situației fiecărui obiectiv din planul de investiții a fost Întocmit un program de măsuri și a-a trecut operativ la aplicarea lor. Alături de constructori și montori, sint mobilizate echipe ale beneficiarilor, care participă la montajul utilajelor in schimburi prelungite.

NICI O
Recoltarea 
cartofilorîn acest an s-au cultivat aproape 100 000 hectare cu cartofi de toamnă. Potrivit datelor centralizate la minister, pînă marți, 18 septembrie a.c., în cooperativele agricole s-a recoltat 66 la sută din suprafața cultivată, iar în I.A.S. — 53 la sută. în cooperativele agricole din județul Suceava, care au cultivat peste 19 200 ha cu cartofi, recolta a fost strînsă de po 83 la sută din suprafață. Lucrările sînt avansate în județele Sibiu. Covas- na. Alba, Iași și altele. Important este ca, în aceste zile, în toate unitățile cartofii să fie recoltați și transportați fără întîrziere din cîmp la bazele de recepție, expedierea lor să se facă cu maximă operativitate.Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul în care au fost recoltați cartofii în cooperativele agricole.
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Arături pentru 
insămînțăriPînă la data de 18 septembrie a.c. _s-au făcut arături pentru în- sămînțări de toamnă pe 412 600 ha in I.A.S. și. 1 542 000 ha în cooperativele agricole, ceea ce reprezintă 66 și, respectiv, 62 la sută din prevederi. Din aceste suprafețe, peste 1 260 000 ha sînt deja pregătite pentru însămințările de toamnă. Așa cum rezultă și din harta alăturată, lucrările sint mai avansate în județele Tulcea, Galați, Ialomița, Constanța, Satu-Mare, Vrancea și altele. Mari suprafețe pe care urmează să se facă arături pentru însămînțarea griului sînt încă ocupate cu porumb, soia, sfeclă de zahăr și alte culturi de toamnă. Iată de ce, în special în județele Buzău, Gorj, Caraș-Seve- rin, Sălaj, Mureș, Bistrița-Năsăud, Maramureș etc. trebuie să se ia măsuri pentru eliberarea cu prioritate a acestor terenuri.Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul în care au fost executate arăturile pentru însămin- țări în cooperativele agricole.
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înainte de arat, terenul 
ESTE BINE DISCUIT. Așa se procedează în numeroase cooperative din județul Dolj. în acest caz, nu numai că se mărunțesc resturile vegetale, ci se formează un strat afinat la suprafața solului. Acest strat, împiedicind evaporarea apei, contribuie la umezirea solului și apoi se poate face o arătură de bună calitate, brazdele se sfarmă ușor. Numai că, în unele locuri, nu s-au înțeles avantajele acestui procedeu. La cooperativa agricolă din Cerăt, de pildă, unitate fruntașă la recoltat, pe măsură ce terenul se recoltează se trece imediat la arat în vederea însămînțării cerealelor de toamnă. Munca la arat este bine organizată : tractoarele au fost grupate pe cîte o tarla. Dar aci nu s-a respectat indicația dată de specialiști de a se discui în prealabil terenul. Timpul menținîndu-se uscat. se cere să se aplice peste tot unde este nevoie discuirea prealabilă a terenului. Ieri, Comitetul județean Dolj al P.C.R. a organizat o ședință de lucru cu activul de partid în care, după ce s-a dat citire scrisorii adresate de către tovarășul Nicolae Ceaușescu organelor și organizațiilor de partid, de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, s-a făcut o analiză a situației în campania agricolă de toamnă și s-au prevăzut măsurile necesare impulsionării tuturor lucrărilor agricole. Printre altele, s-a prevăzut ca în toate 

unitățile agricole de pe întreg cuprinsul județului însămînțatul griului să fie realizat în proporție de 50—60 la sută pină la 1 octombrie.
O METODĂ BUNĂ PENTRU 

GRĂBIREA RECOLTĂRII PO
RUMBULUI este folosită în multe unități din județul Olt. Aici, culesul porumbului a fost declanșat mai devreme, cind boabele aveau o umiditate de circa 30 la sută (cu obligația ca acesta să fie uscat înainte de depozitare). Această metodă prezintă un dublu avantaj : permite eliberarea terenului mai devreme pentru semănatul griului, iar din plantele încă verzi, prin însilozare, rezultă un furaj deosebit de bun pentru hrana animalelor. La aceste măsuri se mai adaugă și altele care vizează păstrarea în cele mai bune condiții a întregii producții. Astfel, recolta este cîntărită direct în cîmp de către o comisie formată dintr-un membru al comisiei de revizie, un delegat al magazionerului și economistul fermei. In a- cest fel se cunoaște exact recolta obținută de fiecare formație de lucru, ceea ce permite aplicarea corectă a retribuirii în acord global și evitarea oricărei înstrăinări a produselor.Pînă la 18 septembrie porumbul a fost recoltat de pe 15 000 hectare din cele 84 300 hectare rămase în cultură, iar floa- rea-soarelui — de pe 11 500 ha din cele 

21126 hectare cultivate. Uneori însă ritmul bun înregistrat la recoltat este încetinit de lipsa carburanților pentru mijloacele de transport. La Frunzaru, Spi- neni, Obirșia, Redea, Rotunda etc., o parte din autocamioane stau din lipsă de benzină. Se solicită fie suplimentarea repartițiilor de carburanți, fie devansarea acestora din trimestrul IV în luna septembrie a. c.
RECOLTAREA CARTOFILOR 

ÎN JUDEJUL SIBIU se va încheia, în 3—4 zile bune de lucru, pe întreaga suprafață cultivată de 8 928 hectare. Este răspunsul dat prin fapte chemării a- dresate de secretarul general al partidului pentru executarea la timp șl în bune condiții a lucrărilor agricole — ne spunea directorul general adjunct al direcției agricole județene, inginer Ion Năstase. Există suficiente date care vin în sprijinul acestei îmbucurătoare aprecieri. Pînă luni, 17 septembrie, recoltarea cartofilor era terminată în proporție de 92 la sută la nivelul întregului județ, pînă la aceeași dată anun- țînd Încheierea campaniei de recoltare 53 de cooperative. De subliniat, de asemenea, faptul că transportul din cîmp al tuberculilor s-a efectuat în proporție de 65 la sută.In urma unei analize a mersului lucră

rilor, organizată de biroul comitetului județean de partid, membrilor cooperatori și forțelor mecanice aflate la recoltat Ii s-au alăturat zi de zi, chiar și în zilele de duminică, salariați din întreprinderile din Sibiu, Mediaș, Agnita, precum și elevi ai școlilor din comunele respective, numărul acestora trecind zilnic de 2 000. Aplicarea acordului global pe întreaga suprafață planificată cu cartofi a dat, de asemenea, impuls atît recoltării, cît și transportului de tuberculi din cîmp.
IN INSULA MARE A BRĂILEI 

S-A ÎNCHEIAT CULESUL FLO- 
RII-SOARELUI. Combinele „Gloria” rămase disponibile dau, în aceste zile, a- jutor altor întreprinderi agricole de stat și unor cooperative agricole. Marea bătălie se desfășoară acum la porumb. Pină acum a fost strînsă recolta de pe 5100 hectare. Din multitudinea Inițiativelor menite să ducă la strîngerea în timp scurt și fără pierderi a recoltei, două ni s-au părut mai interesante. Prima se referă la prelungirea lucrului cu combinele pînă la orele 21 și asigurarea echipelor de depanare la fața locului pentru ca tractoarele și celelalte utilaje să nu fie duse la ateliere. Pînă acum s-a lucrat neîntrerupt, staționările din cauza defecțiunilor fiind mici. A doua se referă la evitarea risipei. Combinele mai lasă un știulete ici, altul colo. La un hectar se 

adună pe puțin 20 kg. La prima vedere n-ar fi mult, dar la cele 37 870 hectare ar însemna peste 750 tone, adică recolta de pe 150 hectare. Nu se va pierde nici un bob ! Au fost organizate echipe speciale care adună toți știuleții rămași pe teren. întreaga recoltă din „insulă” va fi în curînd la adăpost.
NOAPTEA LA ARAT, ZIUA LA 

SEMĂNAT. Scrisoarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu organelor și organizațiilor de partid și de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, constituie un puternic îndemn în muncă pentru strîngerea în bune condiții a recoltei acestui an, pentru pregătirea recoltei anului viitor. Hotărîți să dea viață indicațiilor primite, oamenii muncii de pe ogoarele județului Neamț au intensificat lucrările Ia eliberarea și pregătirea terenului, folosesc intens parcul de *rac-  toare și mașini. Lucrlndu-se în schimburi prelungite, pînă acum au fost însămânțate cu grîu peste 5 000 ha. Una din măsuri se referă la recoltatul cartofilor, lucrare care s-a executat pe 67 la sută din suprafață, creîndu-se astfel un front de lucru pentru efectuarea arăturilor. De altfel, organizarea muncii în schimburi prelungite a făcut posibil ca majoritatea tractoarelor să fie utilizate noaptea la arat, iar ziua la Insămînțări. Ca urmare, în ffrezent se lucrează cu un avans de 

• Peste 3 800 muncitori constructori, montori și instalatori, din județele Dolj, Mehedinți și Gorj, au fost prezenți duminica trecută la lucru. S-a muncit, cu forțe sporite, pe șantierele filaturii și țesătoriei de bumbac din Calafat, pe platforma unității de îngrășăminte complexe de la Craiova, pe șantierele noilor u- nități ale Combinatului de lianți și azbociment de Ia Bir- sești-Tg. Jiu, Combinatului de celuloză și hîrtic din municipiul Drobeta Turnu-Severin, centralelor termoelectrice de la Rogo- jelu și Tureeni-Gorj și ale altor obiective. Muncitorii și maiștrii Trustului de construcții industriale Craiova, de exemplu, au fost prezenți, ca în zilele normale de lucru, pe toate șantierele celor 50 de obiective înscri

10 000 ha la pregătirea terenului. La cooperativele agricole din Borlești, Bo- zieni, Dragomirești s-a reușit să se în- sămînțeze cîte 150-200 ha cu griu.
CONCENTRAREA MIJLOA

CELOR DE TRANSPORT IN 
PUNCTELE-CHEIE. In aceste zile, în cooperativele agricole de producție din județul Vaslui sînt utilizate 406 autocamioane, 75 remorci și peste 2 600 atelaje, restul de pînă la 7 600 fiind destinate transportului furajelor tn interiorul sectoarelor zootehnice. In afară de aceste mijloace proprii, unitățile agricole au închiriat direct de la autobazele Vaslui, Birlad și Huși peste 100 de autocamioane. Toate aceste mijloace, bine folosite, încărcate la capacitatea maximă, concentrate acolo unde nevoia e mai acută, satisfac pe deplin cerințele de transport a produselor agricole.La C.A.P. Oltenești, de pildă, ieri, 18 septembrie, Cele două autocamioane și o remorcă tractată de tractor au transportat, încadrîndu-se în grafic, ultimele cantități de sfeclă de zahăr la baza Cras- na.In cele mai multe unități agricole, transportul se efectuează cu toate forțele în acele puncte unde e nevoie mai acută, prioritatea avind-o produsele ușor perisabile (strugurii, legumele etc.).
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Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Peru
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Prezenta in Peru a președintelui Ceausescu 
- primul sef al unui stat socialist european 

care vizitează tara noastră - 
are o semnificație deosebită

- a declarat primul ministru Edgardo Mercado Jarrin
ziariștilor români

ÎNTÎLNIRI DE LUCRU

Primul ministru al Republicii 
Peru, Edgardo Mercado Jarrin, a 
avut o convorbire cu trimișii spe
ciali Ion Cârje și Eugen Pop în le
gătură cu vizita întreprinsă de 
președintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, în 
I ru.

Solicitat să-și expună opiniile 
cu privire la evoluția relațiilor 
dintre România și Peru și perspec
tivele de care ele beneficiază prin 
vizita președintelui Ceaușescu, 
premierul peruan a spus :

— Vizita președintelui Ceaușescu 
marchează un moment foarte im
portant al relațiilor dintre Româ
nia și Peru. în perioada cînd eu 
eram ministru de externe au fost 
stabilite relații diplomatice între 
cele două țări. Și tot mie mi-a 
revenit sarcina să semnez un acord 
comercial cu România.

Premierul Jarrin a citat, în con
tinuarea discuției, numeroase date 
care atestă cursul ascendent al re
lațiilor de colaborare și cooperare 
dintre România și Peru.

— Tratativele care au loc 
cu prilejul vizitei președintelui 
Ceaușescu vor contribui la concre
tizarea unor noi acțiuni de coope
rare, cum ar fi cele prevăzute 
pentru industria minieră și petro
lieră. în acest cadru de preocu
pări, Edgardo Mercado Jarrin s-a 
referit la construirea unei fabrici 
de mașini-unelte- în Peru, la asis
tența tehnică românească pentru 
agricultura peruană. Sînt multi
ple posibilitățile de amplificare a 
schimburilor și a colaborării, a 
spus domnia sa, în acest scop fiin
țează Comisia mixtă româno-pe- 

ruană, a cărei primă sesiune are 
loc acum cu prilejul vizitei pre
ședintelui Ceaușescu în Peru.

Oprindu-se asupra importanței 
convorbirilor oficiale cu președin
tele Nicolae Ceaușescu, primul mi
nistru peruan a spus :

— Personal, acum l-am cunoscut 
pentru prima oară pe președintele 
țării dumneavoastră. Este un om 
de stat cu mare clarviziune, care 
cunoaște pînă în detalii probleme
le și soluțiile date acestor proble
me în România. Are o putere de 
pătrundere deosebită în esența 
realităților cu care ia contact pe 
continentul latino-american. în 
discuțiile cu domnia sa, am avut 
convingerea că există o sinceră 
dorință de a se stabili cu Peru o 
amplă și fructuoasă colaborare.

în convorbirea cu ziariștii ro
mâni, primul ministru peruan a 
subliniat deosebita semnificație 
a vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Peru și alte țări la- 
tino-americane. Expunînd rațiuni
le acestei aprecieri, Edgardo Mer
cado Jarrin a spus :

— în relațiile dintre țările so
cialiste și cele ale Americii Latine 
trebuie căutate noi mijloace de 
comunicare, pentru ca ele să poa
tă da roadele așteptate. Eu cred 
că intensificarea lor cere — din
colo de relațiile de la guvern la 
guvern — o cunoaștere reciprocă 
tot mai bună. Vizita președintelui 
Ceaușescu răspunde acestei necesi
tăți. Domnia sa este primul șef al 
unui stat socialist din Europa 
care vizitează Peru. Și toc
mai această prezență dă vi
zitei și perspectivei relațiilor 

noastre acea semnificație aparte la 
care ne-am referit. Prezența pre
ședintelui Ceaușescu, personal, re
levă interesul profund pentru cu
noașterea problemelor Americii La
tine, pentru stabilirea unor relații 
de cooperare mai eficiente pe baza 
contactului direct cu realitățile.

Răspunzînd la o întrebare în le
gătură cu normele călăuzitoare ale 
politicii internaționale promovate 
de Peru, Edgardo Mercado Jarrin 
a declarat:

— Acționăm pentru universali
zarea relațiilor, deci pentru rapor
turi cu toate țările lumii. Practi
căm. în acest sens, principiul plu
ralismului ideologic în relațiile din
tre state. Adică ceea ce dumnea
voastră numiți coexistența pașni
că. Pot și trebuie să se dezvolte 
relații între țări cu sisteme so
ciale diferite. Totodată, respec
tăm principiul nonintervenției, al 
neamestecului in treburile interne. 
Susținem principiul autodetermi
nării popoarelor, dreptul lor Ia a- 
părarea resurselor naturale. Prac
ticăm o politică de independență 
și credem în mod fundamental în 
unitatea Americii Latine si a lu
mii a treia. Aceasta ne poate aju
ta să obținem o poziție competi
tivă mai bună, prețuri mai rezo
nabile pentru produsele noastre pe 
piața internațională și condiții 
mai avantajoase în privința trans
ferului de tehnologie.

în încheiere, primul ministru 
Edgardo Mercado Jarrin a transmis 
poporului român urări de noi 
succese în împlinirea năzuințelor 
sale.

Tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a 
avut, în cursul zilei de luni, întîl- 
niri succesive cu ministrul indus
triei și comerțului al Republicii 
Peru, Alberto Jimenez de Lucio, 
ministrul economiei și finanțelor, 
Francisco Morales Bermudcs Cer
ruti, și ministrul agriculturii, En
rique Valdes Angulo.

Au. fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea colaborării și 
cooperării dintre cele două țări.

★
Luni după-amiază, tovarășul 

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al României, a avut 
o întrevedere cu omologul său pe

Satisfacție fată de modul
5 9

în care se desfășoară 
convorbirile româno-peruane

REVISTA PRESEI DIN LIMA

Ptesa din Lima publică informații, articole și fotografii, ilus- trind vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în Peru. Numeroase ziare relevă importanța convorbirilor oficiale care au avut loc luni între președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru al Republicii Peru, Edgardo Mercado Jarrin. Sînt reproduse, de asemenea, declarațiile făcute presei de premierul peruan — după prima zi a convorbirilor — în care se exprimă satisfacția față de modul în care se desfășoară discuțiile oficiale. Presa citează declarația lui Jarrin care sublinia că, în cursul convorbirilor, au fost a- bordate o serie de probleme legate de încheierea unor acorduri care vor permite amplificarea relațiilor economice și culturale dintre cele două țări.Ziarele „El Peruano". „La Nueva Cronica", „L’Expresso". ..El Co- mercio" acordă, spații .largi vizitei. „La Nueva Cronica" publică, marți, două pagini speciale cu informații1 și fotografii în legătură cu convorbirile oficiale și perspectivele noului stadiu al colaborării economice dintre România și Peru. Ziarul dă unuia din grupajele pe aceste teme următorul titlu semnificativ : „Amplu plan de cooperare". într-un articol intitulat ..Marea importanță a vizitei lui Ceaușescu", același ziar 

ruan, Miguel Angel de la Flor 
Valle, cu care a discutat probleme 
privind relațiile politice dintre 
cețe două țări și unele probleme 
internaționale actuale, inclusiv 
apropiata sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite.

★

Tot în cursul zilei de luni, tova
rășul Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și 
Jorge Fernandez Maldonado, mi
nistrul energiei și minelor, au avut 
o întrevedere de lucru, în cadrul 
căreia au examinat unele măsuri 
concrete privind cooperarea în do
meniile petrolier și minier.

aduce elogii politicii externe independente a României și Republicii Peru, notîpd că dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări se bazează pe principiile acestei politici.Colaborarea dintre România și Peru, scrie ziarul, nu numai că „va ridica mult nivelul prieteniei și al colaborării economice dintre ele, dar va dovedi, cu certitudine, cum — în cadrul respectului reciproc și al neintervenției în treburile interne — este posibilă și reciproc avantajoasă colaborarea economică diversificată între o țară socialistă ca România și o țară în curs de dezvoltare, cum este Peru. In aceasta constă semnificația cu totul deosebită a vizitei președintelui Ceaușescu in Peru, prima, de altfel, pe care o efectuează in America Latină un conducător al unei țări socialiste europene. Acest fapt este, prin el însuși, simbolic pentru actualul climat de destindere internațională".Ziarul „El Comercio" scrie, în- tr-Un articol de fond, că sub auspiciile vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu se desfășoară consolidarea relațiilor peruano-române în industrie și în alte sectoare economice. care vor trebui să se cristalizeze in acorduri ce vor fi. fără îndoială, semnificative și folositoare pentru ambele țări.

Simbol al prieteniei 
și apropierii 
între popoare

A trece de la un meridian la al
tul ori dintr-o emisferă in alta 
capătă, tocmai pentru că nu sint 
mișcări de fiecare zi, o calitate 
simbolică, dar, pentru un om po
litic, frecventa unor asemenea acte 
este de fapt cea normală, fără ca, 
cu toate acestea, să-și piardă ca
pacitatea de semnificație.

Incepindu-și călătoria la tropice, 
in Cuba, prima țară socialistă a 
continentului american, solii po
porului român au parcurs mii de 
kilometri, au fost oaspeții unei țări 
..de la miezul lumii" și ai capita
lei ei situate chiar pe ecuator, au 
coborit in emisfera australă și vi
teza cu care a fost străbătută a- 
ceastă gigantică geografie a con
densat pină la esență națiuni, cul
turi, mentalități specifice, peisaje. 
Trecerea de la arșița tropicelor la 
aerul rar al Anzilor, de la toamna 
boreală la primăvara australă, 
măsurarea unei săptămini în sute 
de kilometri, întoarcerea neînceta
tă a ceasurilor și toate detaliile 
colorate și pitorești care se pot a- 
dăuga sînt in fond partea exte
rioară, metaforică, a unei misiuni 
extrem de importante, de serioase 
și de apreciate ca atare, de a a- 
propia popoare, de a pune in evi
dență ceea ce unește oamenii de 
pe toate meridianele, de a pro
mova un climat luminos al omeni
rii. Găsirea de căi noi de colabo
rare. descoperirea punctelor co
mune, schimbul de idei, dfe valori 
micșorează distantele, înfrățesc 
popoare, ..string" intr-un cuvint 
globul și ii dau o atmosferă paș
nică, firească. aceea a familiei 
umane, a semenilor egali in natură 
și in aspirații.

Simbolul acesta, al eliminării 
distanțelor, al apropierii peste 
vastitatea naturii. îl înțelege opinia 
publică din toată lumea. El este 
hrana presei scrise, vorbite si vi
zuale de toate genurile.

In țările Americii Latine, pe 
toate meridianele lumii, vizita a- 
ceasta s-a făcut instrumentul unui 
interes și al unui entuziasm popu
lar care — pe drumurile pavoazate 
cu drapele înfrățite și urări de bun 
venit scrise in românește. prin 
coridoarele vii de oameni suriză- 
tori. aplaudînd, agitînd tricolorul 
— ne-au convins că politica exter
nă a statului nostru a intuit aspi
rațiile vitale ale acestui continent-, 
de care sîntem legați prin afinități 
de limbă, de mentalitate și chiar 
de dezvoltare istorică. Peste tot 
ani fost martorii simpatiei și res
pectului pentru țara noastră, do
rinței vii ca aceste legături de 
prietenie, uneori confirmate prin 
tradiție, alteori aflate la început, să 
se adincească mai mult, să con
tinue. La toate nivelurile sociale, 
participarea la acest eveniment, ca
lificat unanim ca istoric, a fost 
maximă. Țărani, muncitori, intelec

tuali, tineri și virstnici. oameni po
litici. reprezentanți de profesiuni 
și asociații, studenți. conducători 
de organizații ale tineretului, șefi 
de guverne și de cult au adus ex
plicit și implicit un omagiu Româ
niei, efortului ei neobosit si ge
neros, pornit dintr-o adincă și bo
gată experiență istorică, de a par
ticipa la destinderea climatului 
mondial, pentru înfăptuirea celor 
mai nobile idealuri ale epocii pe 
care o trăim. Căci a descoperi 
sensul devenirii istorice intr-un 
continent înseamnă de fapt a-l 
descoperi in întreaga omenire care 
e principial legată, peste frontiere 
și diferențe, de aceleași necesități, 
probleme și speranțe. După cum a 
înțelege omenirea înseamnă a te 
fi înțeles mai intii pe tine însuți. 
Confirmată larg aici, pe aceste în
depărtate meleaguri, politica ex
ternă a României izvorăște din 
procesul istoric intern de făurire a 
unei societăți noi, de progres fără 
precedent al civilizației românești.

Cum e firesc în asemenea îm
prejurări. personalitatea președin
telui Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a fost ținta unui viu in
teres și a unui bogat comentariu. 
Reacția publică, politică și intelec
tuală, aprecierea șefilor de state Și 
a cetățenilor simpli au desenat un 
portret de om politic dăruit mase
lor, sinteza semnificativă a națiu
nii care l-a dat. Descris ca un 
neobosit promotor al dialogului, ca 
Un veritabil „om al mișcării", opus 
principial stagnării, dotat cu o cu
riozitate de explorator și cu o pu
ternică vocație pentru nou, el a 
fost primit pe meleagurile unor 
popoare ce trăiesc clipe de renaș
tere națională ca mesagerul cor
dial al unui popor latin și euro
pean clădind o nouă societate. Lu
ciditatea politică. înțelegerea nu
anțată a epocii de transformări pe 
care o trăim, atitudinea umanistă 
de cunoaștere, ingeniozitatea în 
găsirea unor soluții politice gene
ral acceptabile, patriotismul izvorît 
dintr-o analiză științifică a evolu
ției internaționale — toate au fost 
interpretate ca trăsături esențiale 
ale unui întreg popor ce căuta o 
alianță morală cu toate popoarele.

In aceste clipe de succes al prin
cipiilor sănătoase și al gîndirii 
umaniste, stropul de nostalgie ce 
se' strecoară e acela al dorului de' 
patrie. In străinătate ești mai. idbn-J 
știent aa oricind că mai. mult re
prezinți decît exiști, că ești Piuit 
mult tara decît tu însuți. Iar de 
țară se asociază gîndul constant la 
viitorul ei. Căci o asemenea călă
torie, ca efort de destindere și a- 
prjopiere, e o garanție a viitorului 
tuturor. Poporul român, încrezător 
in viitorul său, participă conștient 
la modelarea viitorului umanității.

Petru POPESCU

Vizite ale tovarășei 

Elena Ceaușescu
Luni după-amiază, tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat, la Lima, 
Muzeul de artă veche precolum- 
biană „Amano", cuprinzînd colec
ții de mare valoare, cea mai mare 
parte descoperite în regiunea văii 
Chancai, ceramică, obiecte de uz 
casnic și de podoabă, veșminte din 
țesături remarcabil păstrate, toate 
datînd dintr-o perioadă care se în
tinde de la aproximativ anul 1200 
e.n. și pînă la venirea colonizatori
lor spanioli în 1531. Muzeul repre
zintă cea mai concludentă mărtu
rie a civilizațiilor care s-au succe
dat de-a lungul vremurilor pe 
aceste meleaguri, culminînd cu ci
vilizația incașilor distrusă cu bru
talitate de cuceritorii veniți din 
Peninsula Iberică. Dintre expona
te se detașează complicatele răbo
juri din sfori de diferite culori și 
cu noduri de diferite mărimi, care 

Reportajul vizitei a fost realizat de :
Ion CÂRJE, Romulus CAPLESCU, Eugen POPTelefotografii : Radu Cristescu, Ion Dumitru

constituiau sistemul de numărare 
și de ținere a contabilității, o do
vadă în plus a profundei originali
tăți a modului de viață a băștina
șilor amerindieni.

Tovarășa Elena Ceaușescu a dat 
o înaltă apreciere colecțiilor cu 
care este dmat muzeul și a felici
tat călduros pe organizatori pentru 
migala și pasiunea puse în slujba 
reconstituirii unui trecut plin de 
strălucire, cu care astăzi peruanii, 
pe bună dreptate, se mîndresc.

în continuare, a fost vizitat lito
ralul Pacificului, în apropierea 
orașului Lima — o regiune deose
bit de pitorească, ce dezvăluie o 
altă fațetă a țării : marile sale fru
museți turistice, în prezent puse în 
valoare, ca și celelalte resurse na
turale, în folosul unor categorii 
sociale din cele mai largi.

ImagtFti noi din localității* țării : Centrele orașelor Ploiești (stingă) și Alexandria (dreapta)

*

INITIATIVE ALE CHIMISTILOR 
DIN BORZEȘTI

*

*

Inițiativa „Din aceeași cantitate de materie primă mai multe produse finite" a găsit un teren fertil și în rîndul chimiștilor de pe platforma industrială Bor- zești. Chiar de la începutul anului, în toate secțiile de producție din cele trei mari uzine s-a pornit o largă acțiune de mobilizare a tuturor forțelor în vederea diminuării consumurilor specifice de materii prime. Sub conducerea organizațiilor de partid, în instalații, secții și sectoare au fost constituite colective alcătuite din peste 500 de specialiști care au studiat la fața locului posibilitățile de economisire a materiilor prime și materialelor, propunind măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare. Pentru atragerea tutu

ror muncitorilor la această acțiune a fost inițiată o testare- concurs la care au luat parte circa 10 000 chimiști, care au făcut propuneri și sugestii vizind îmbunătățirea și perfecționarea tehnologiilor de fabricație. Marea majoritate a acestora au și fost traduse în fapte. Astfel, prin îmbunătățirea procesului de polimerizare la instalația de cauciuc sintetie"'s-a asigurat o mai bună omogenizare a produsului cu neozon, ceea ce a dus la obținerea unei economii a- nuale de neozon în valoare de 1,2 milioane lei. Tot aici, au fost aduse o serie de îmbunătățiri la rectificarea alfametilstirenului și butadienei, care au asigurat mărirea gradului de conversie la monomer, măsuri care s-au ma

terializat într-o economie de 72 tone monomer. De asemenea, prin montarea unor utilaje suplimentare la instalațiile de fabricație a izopropilbenzenului s-a reușit să se obțină un coeficient mărit dc recuperare a po- lialchilbenzenului, realizîndu-se prin aceasta o economie de benzen în valoare de 800 000 lei. Ca urmare a montării unor răcitori suplimentari și îmbuntățirii sistemului de colectare a benzenului, și la instalația de fabricare a hexacloranului s-a obținut o economie de benzen în valoare de 300 000 lei. Perfecționări și îmbunătățiri asemănătoare au fost aduse și instalațiilor pentru fabricarea perclorvinilului, a a- cidului monocloracetic, a polisti- renului etc. Toate acestea s-au

soldat cu obținerea, de la începutul anului și pînă acum, a u- nor economii în valoare de peste 5 milioane lei.Intrucit în unele secții de producție, cum ar fi P.V.C. emulsie și suspensie, fenol, consumurile specifice sînt încă mari față de cele prevăzute în proiecte, comitetul de partid din cadrul combinatului și-a propus să treacă la o consultare largă a tuturor muncitorilor și specialiștilor din aceste secții în vederea stabilirii măsurilor ce trebuie luate pentru încadrarea instalațiilor respective în parametrii planificați.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"
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StavileUna din activitățile de bază desfășurate pe șantierele Trustului de construcții pentru economia forestieră și materiale de construcții din Brașov este și aceea de executare a lucrărilor de corectare a torenților. De altfel, TCEFMC este singura unitate din țara noastră care execută asemenea lucrări, șantierele sale fiind răspîndite de la Dunăre pînă în nordul Maramureșului. din Suceava și pînă în Banat.După cum se știe, în țara noastră s-au desfășurat, mai ales în ultimii 10 ani, importante lucrări hidroenergetice, cum sînt cele de pe Bistrița, Argeș. Dunăre etc.Lucrări similare continuă și astăzi pe Olt. Someș, etc. Prezența TCEFMC a fost și fie nelipsită pe aceste șantiere ale țării, ei precedînd lucrările care s-au desfășurat sau se desfășoară acum prin executarea unor vaste acțiuni de corec-
Sebeș, Lotru, constructorilor continuă să mari

în calea torențilortare a torenților din zonele respective, în scopul reținerii aluviunilor transportate, preîntâmpinării, colmatării lacurilor de acumulare, protejării căilor de circulație. în aceste zile, mai multe formații de lucru ridică stavile în calea toren- ților în zonele lacurilor de acumulare Zigoneni I și II, din județul Argeș, pe Doftana etc.De o deosebită atenție se bucură, de asemenea, lucrările de corectare a torenților care amenință căile de acces, localitățile, unitățile economice, bunurile materiale. Asemenea lucrări s-au desfășurat mai recent pe Valea lui Ecle, unde s-au executat 7 baraje de tipul filtrant, care au menirea să rețină aluviunile mari aduse de ape și care au amenințat nu o dată drumul național Cîmpulung—Pitești. O lucrare similară s-a executat și in zona comunei Rucăr, de-a lungul pîrîului care, ieșind adesea din matcă, amenința cu inundația numeroase gospodării. Pe rîul care

tre.ee prin comuna Retevoiești, localitate aflată in apropiere, au fost ridicate în același scop un număr de 7 baraje, iar al optulea este in curs de execuție, el avînd și un caracter experimental.O contribuție de seamă o aduc constructorii șantierelor TCEFMC pentru combaterea și lichidarea urmărilor unor calamități naturale, în asemenea cazuri, formațiile de lucru ale constructorilor acționează ca adevărate echipe de șoc, apă- rînd de stihiile naturii localități, căi de comunicații, bunuri materiale de preț.Ample lucrări de corectare a torenților se prevăd și în anii ce vin. Volumul cel mai mare se va efectua, cum e și firesc, în zonele viitoarelor lacuri de acumulare aflate în construcție sau pe planșetele proiectanților și al căror număr se află în continuă creștere.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"
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FAPTUL|
DIVERS!
Păstrăvii I 
și-au mutat I 
„casa" I

Valea Frumoasei se află în I 
plină prefacere. iMcrările care | 
se execută aici, pe valea Oașei . 
și a riului Sebeș, in vederea I 
unei noi hidrocentrale, vor I 
schimba mult înfățișarea locu- ’ 
rilor. Pină atunci insă, pisci- I 
cultorii din partea locului n-au I 
rămas cu miinile in sin. Dato- » 
rită faptului că lucrările de ex- | 
cavație sau schimbarea cursu- I 
lui apei puteau duce la distru- | 
gerea peștilor, din inițiativa o- , 
colului silvic Sebeș (Alba) a I 
fost organizată o partidă de I 
pescuit inedită. O echipă de lu- ■ 
crători a prins toți peștii din I 
zonele periclitate, transferin- I 
du-i in păstrăvăria Oașa. Aici, • 
in noua lor „casă", reproducă- | 
torii și puieții obținuți se vor I 
dezvolta pină ce lucrările vor | 
fi terminate, după care vor fi 
deversați in viitorul lac de a- I 
cumulare. |

Curățenie
cu foc

Pornind, împreună cu mai I 
mulți cooperatori, să curețe o I 
pășune, Ferenc Arpad, briga- | 
dier la C.A.P. Toplița Ciuc , 
(Harghita), a dat foc ierburilor I 
și crengilor uscate. Dar tocmai I 
in toiul acestei „curățenii" s-a • 
stirnit un vînt puternic. In ci- I 
teva minute, focul a cuprins I 
pădurea din apropiere, produ- I 
cînd mari pagube materiale. ■ 
Acum, cei vinovați sint buni de I 
plată. |

Cinci frați | 
„bine
dispuși"...Intr-una din seri, frații Ion, I Anton, Florea, Petre și Marin I Pietricică, din comuna Giarma- I ta, județul Timiș, au descins la ■ restaurantul din localitate. Au I ciocnit împreună citeva paha- | re și au pornit apoi, bine dis- . puși, prin sat. La un moment I dat s-au întîlnit cu Matei Petz, I care se ducea spre casă. Nici • una, nici două, cei cinci frați | au tăbărît pe el cu pumnii. I Scăpat de alți săteni veniți in | ajutor, M. P., din cauza unor , leziuni grave, a fost internat I in spital. în ce-i privește pe I cei cinci frați, deocamdată ei 1 au fost amendați de către or- I ganele de miliție cu cite 1 000 I lei fiecare. Cit despre ce va > mai urma, încă de pe acum ■ pot să fie siguri că vor plăti I tot așa : frățește !
Sold
și dobîndă |

Cum-necum, Vasile Cotic, sa- I 
lariat al stației C.F.R. Bacău, I a făcut rost de buletinul de « 
identitate al lui Cornelia Chiș- ■ 
că, din Roman. A schimbat fo- I 
tografia de pe act, aplicind-o | 
pe a sa și apoi, in numele lui . 
Chișcă, a început să facă tot I 
felul de afaceri. Printre altele, I a scos un libret C.E.C. și a in- * ceput „să depună" diverse su- I 
me din condei. După aceea, I cind soldul i s-a părut că este I 
îndeajuns de mare, s-a gindit g 
să mai retragă din el. Azi-așa, I 
miine-așa, pină cind, la Roz- I 
nov, a fost prins cu falsul. In ’ 
urma cercetărilor ulterioare, I s-a stabilit că dumnealui iși I 
însușise, prin citeva operații de I 
acest soi, 11 575 lei. Arestat, g 
acum așteaptă... lichidarea. Cu I 
dobinda legală I ;

Feriți linia!Bucuros că a cumpărat o I garnitură de mobilă faină, pe I care și-o dorea cit mai grabnic • acasă, Iosif Varga, din Satu- | Mare, a intrat cu căruța pro- I prie in depozit, a tras-o lingă | platforma de descărcare din . vagoane, la numai... 15 cm de I calea ferată și a început să o I încarce. Dar cînd să zică hop, * o locomotivă aflată în mane- I vră a agățat căruța, răsturnînd I și deteriorînd o bună parte din I piesele garniturii. Puțin a lip- g sit ca întîmplarea să nu se I soldeze și cu consecințe grave. | Scăpat teafăr, I. V. s-a ales numai cu o amendă, iar cei I de la depozitul de mobilă al I I.C.L.S. mărfuri industriale ■(gestionar Vasile Stan), care | vinduseră mobilă... pe linia fe- I rată, s-au văzut obligați să re- | condiționeze garnitura pusă la . „încercare" de locomotivă.
Plasa fatală i

Lucia Dalea, în virstă de 20 ' 
de ani, din comuna Ucea, ju- I 
dețul Brașov, circula zilele tre- I 
cute cu bicicleta pe drumul care | 
trece prin comună. La un mo- . 
ment dat. observind că i-a că- I 
zut plasa cu lină de pe port- I 
bagajul bicicletei, s-a intors 
spre a o ridica, fără a se asi- I 
gura insă. In acel moment, ea I 
a fost lovită de o autoutilitară. I 
tn drum spre spital a decedat. .

Rubrică redactată de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scînteii" j

Pentru cetățeanul care dorește 
să-și construiască ori să-și cumpere locuință 
ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI ÎN LEGĂTURĂ 

CU APLICAREA LEGILOR 4 Șl 5In vederea clarificării multiplelor aspecte legate de condițiile tn care cetățenii pot să-și construiască locuințe sau să-și cumpere locuința pe care o dețin din fondul de stat am adresat unor specialiști ai direcției de resort din Comitetul pentru problemele consiliilor populare citeva întrebări.Publicăm răspunsurile primite.1. ÎNTREBARE : In cit timp 
de la depunerea cererii pentru 
cumpărarea locuinței, pe care 
un cetățean o deține cu chirie, 
se face evaluarea acesteia ?RĂSPUNS : S-a Indicat comitetelor executive ale consiliilor populare să ia măsuri ca imediat după depunerea cererii pentru cumpărare să treacă la efectuarea operațiilor de evaluare a locuințelor și de afișare a prețului.2. ÎNTREBARE : Cetățenii
care dețin in proprietate cote 
părți dintr-o locuință pot be
neficia de sprijinul statului in 
credite și execuție 7RĂSPUNS : Da, cetățenii care au în proprietate o cotă indiviză dintr-o locuință pot beneficia de sprijinul statului în credite și execuție, în condițiile prevăzute de lege, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.3. ÎNTREBARE : Cum pot 
proceda militarii și pensionarii 
care doresc să cumpere locuin
ța ocupată în calitate de chi
riași pentru a obține credite 7

RĂSPUNS i în condițiile stabilite de lege, la cererea lor, militarii pot beneficia de credite pentru cumpărarea locuinței pe care o ocupă în calitate de chiriași, cu condiția să fie propuși de unitățile militare respective (fiind considerați salariați) ; pentru pensionari, propunerile se vor face, după caz, de către comitetele executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului București sau ale orașelor și comunelor pe teritoriul cărora domiciliază.4. ÎNTREBARE : Dacă din- 
tr-un bloc proprietate de stat — 
avind mai multe apartamente 
— se pot vinde, la cerere, nu
mai o parte din acestea 7RĂSPUNS : Precizăm că dintr-un bloc se pot vinde apartamente celor care le solicită și le dețin cu chirie, fără condiționarea vinderii tuturor apartamentelor din blocul respectiv. Se recomandă comitetelor executive ale consiliilor populare să desfășoare în continuare o activitate susținută de respectare a prevederilor Legii nr. 4/1973 și H.C.M. nr. 880/1973

pentru o informare concretă a chiriașilor asupra condițiilor și avantajelor pe care le acordă statul tn vederea cumpărării apartamentelor proprietate de stat pe care cetățenii le ocupă în calitate de chiriași.5. ÎNTREBARE : Locuințele 
din fondul locativ de stat care 
sint ocupate de mai multi loca
tari principali se pot pune în 
vinzare, și cum 7RĂSPUNS : Cererile pentru cumpărarea unor astfel de locuințe urmează a fi soluționate, de la caz la caz, de către comitetele executive ale consiliilor populare și numai dacă se asigură o altă locuință chiriașului care nu dorește să cumpere, și dacă acesta acceptă locuința oferită. în cazul în care locatarii principali solicită, prin înțelegere între ei, să cumpere locuința împreună (în coproprietate), cererea acestora poate fi satisfăcută, fiind în deplin acord cu prevederile legale.«. ÎNTREBARE : Casele din 
fondul de stat situate in me
diul rural se pot vinde 7RĂSPUNS : Da, casele din fondul de stat pot fi vîndute, indiferent dacă sînt situate în mediul urban sau rural, în condițiile stabilite de lege și de H.C.M. nr. 880/1973.

închiderea celei 

de-a Vl-a ediții 

a Festivalului internațional 

„George Enescu"

Pledoarii pentru permanențele
— Există, fără îndoială, o magie a muzicii perfecte...
— Da, este magia muzicii lui 

Bach, Mozart, cea a lui Enescu, 
Bartok — iată magia in muzică, 
iată magia muzicii perfecte — spunea Yehudi Menuhin. Nu se poate schimba nici o notă, totul 
este dăltuit in marmură, fiecare 
incrustație devine simbol. Cum 
transmiți insă mesajul acestui sim
bol pentru a se bucura toată lumea 
de frumusețe ? De aici incepe, fără 
a exista graniță intre actul creator 
și cel interpretativ, misiunea inter
pretului, marea sa misiune. Este 
menirea de a dezvălui un ideal 
estetic, uman.— Maestre, arcușul dv. uluiește atunci cînd atingeți paginile lui Bach, Mozart, Haydn, Enescu...— Este limbajul copilăriei mele 
și cuvintele pe care le înveți pri
ma dată le ții minte toată viața. 
Despre Enescu 7 La Enescu gene
rozitatea nu era in sensul obișnuit 
al cuvintului ; bunătatea, căldura 
nu se puteau asemăna cu cele de 
care dă dovadă un om obișnuit. 
Generozitatea, bunătatea, căldura, 
umanismul la Enescu erau scri
se cu majuscule. Și toate la un loc 
dăruite de un om cu o aleasă cul
tură, cu mult rafinament...

...Recitalul Menuhin a dat cu a- devărat strălucire festivalului. Nu îl ascultăm pentru prima oară pe Yehudi Menuhin. De fiecare dată însă ne arată că nu este numai marele violonist care cunoaște tainele muzicii lui Brahms sau Beethoven. Există in arta sa acea căldură, acea generozitate — calități pe care celebrul muzician le aprecia la profesorul său, Enescu — acea vibrație a bucuriei muzicii care pătrunde în gîndurile, în sentimentele celui care o ascultă. Alături de sora sa, Hephzibah Menu
hin — o distinsă muziciană — creațiile lui Brahms, Beethoven s-au dezvăluit în întreaga lor amplitudine. Interpretarea propusă de marele violonist s-a impus ca o confesiune la care fiecare dintre cei prezenți era chemat să participe, să vibreze. S-a născut astfel 
Dialogul muzicii.în paginile lui Enescu — celebra 
Sonata a IlI-a pentru pian și vioa
ră — Yehudi Menuhin și Hephzibah Menuhin au tălmăcit perfect limbajul rafinat în „caracter popular românesc", eleganța muzicii genialului nostru compozitor.Ieri seara a avut loc, sub bagheta dirijorului Iosif Conta, concertul de închidere al Festivalului inter

• ••

național „George Enescu" — ediția 1973. S-a cintat uvertura „Leonora" ; apoi, Yehudi Menuhin ne-a dăruit „Concertul pentru vioară și 
orchestră" de Beethoven. „Muzica 
clasică — spunea Menuhin — are 
marea capacitate de a exprima cu 
perfecțiune sufletul omului, gîndu- 
rile, ideile lui...". Iar cuvintele sale au fost aidoma exprimate prin muzică.Ca omagiu marelui Enescu — este, de fapt, în tradiția festivalului internațional — Yehudi Menu
hin și Ion Voicu au tălmăcit 
Dublul concert in re minor de 
Bach. încă un moment de încînta- re pentru melomani ! Apoi, Simfo
nia a IlI-a in do major de Enescu, exprimată tonic și viguros, a marcat închiderea manifestărilor.A fost o sărbătoare, un eveniment de prestigiu al muzicii românești care se va păstra puternic în memoria iubitorilor muzicii, a celor prezenți în sălile de concert sau în fața televizoarelor și aparatelor de radio. A fost o impresionantă și edificatoare pledoarie pentru muzica bună, pentru permanențele ei.

Smaranda OȚEANU

P

ț ÎN JUDETUL TIMI$
| Produse noi ale industriei localeîn răstimpul care a trecut din acest an, colectivele întreprinderii de industrie locală din județul Timiș au realizat o producție suplimentară în valoare de 32 milioane lei.— Toate unitățile noastre — ne spune tovarășul inginer Ion Staicu, director general al Grupului întreprinderilor de industrie locală Timiș — au contribuit la acest succes, realizind. peste plan, importante cantități de materiale de construcții, mobilier, articole din metal ți mase plastice și alte produse atît pentru industrie, cît si pentru uz gospodăresc. Concomitent cu

sporirea producției, s-a îmbogățit și nomenclatorul de fabricație cu aproape 50 de produse noi, destinate în special fondului pieței. Este vorba de noi tipuri de dormitoare, camere de lucru, canapele extensibile și scaune, realizate de întreprinderile „Banatul" din Timișoara și „Timișul" din Lugoj, sobe de teracotă cu încălzire electrică și plite electrice cu 1 și 2 ochiuri produse de întreprinderile „Extraccram" și „Electro- metal" din Timișoara.De la același interlocutor am aflat că, în perioada care a mai rămas din acest an, volumul

producției întreprinderilor de industrie locală timișene va spori simțitor, prin intrarea în funcțiune a unor importante capacități. Au început de acum să producă noile linii tehnologice pentru piatră spartă și agregate sortate de balastieră. Se află în curs de dezvoltare Fabrica de cărămizi de la Chlzătău, fabricile de pîine de la Sînnicolau- Mare și Jimbolia, secția „Ape- min" de la Buziaș și Fabrica de făină furajeră din Timișoara.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

* ROMÂNIA-FILM 
prezintă

„Șapte zile“
Producție a Casei de fil
me 1. Scenariul: Nicolae 
Șteiănescu. Regia: Mir
cea Veroiu, Imaginea: 
Călin Ghfbu. Muzica : A- 
drian Enescu. Decoruri și 
costume: Aureliu Iones- 
cu. Cu : Mircea Albulescu, 
Irina Petrescu, Victor Re- 
bengiuc, George Motoi, 
Ferencz Bencze, Aba 
Hartman, Film realizat in 
studiourile Centrului de 
producție cinematografi

că „București"

I

.1

O serie de scrisori primite de la cititori in ultima săptămină ne obligă să adăugăm o continuare la ancheta „Cum a ajuns un C.A.P. proiectant de... căi ferate și «adevărații- proiectanți în boxă..." Sîntem întrebați cum au fost posibile asemenea nereguli. Iată cum :

Prezența muzicii românești 
în programele festivaluluiSe poate aprecia că muzica românească a ultimelor două decenii șl jumătate a fost — în importantă măsură — reprezentată în programele de concert ale manifestărilor prin valorile ei deja cunoscute publicului. Odată cu Enescu au fost, astfel, prezenți ți muzicienii care au înțeles și au urmat nobilul său exemplu de compozitor de școală națională.Opusurile enesciene au fost reprezentate prin creațiile cele mai proeminente, in special în domeniile simfonic și operă. Important rămi- ne faptul că ascultătorii au putut și pot audia creațiile lui Enescu în interpretări de elevat nivel artistic ; mă refer la Simfonia I, rostită cu devoțiune în cînt, cu o reală concizie de către orchestra filarmonicii bucureștene condusă de dirijorul Mircea Cristescu, la Simfonia a III-a, cu cor, construită amplu sub bagheta dirijorului Iosif Conta la pupitrul orchestrei simfonice a Ra'dioteleviziunii române. Printre oaspeți, la pupitrul aceluiași colectiv orchestral, dirijorul iugoslav Samo Hubad și dirijorul sovietic Ghennadi Rojdestvenski, conducînd marea orchestră simfonică a Radio- televiziunii din Moscova, au prezentat versiuni pline de interes ale Rapsodiei a II-a și, respectiv, ale Uverturii de concert. De asemenea, o lucrare de tinerețe a maestrului. Intermezzo pentru ansamblu de coarde, a fost conturată de către Orchestra de cameră București — condusă de violonistul Ion Voicu — in culori delicate de pastel sonor. Au fost audiate, de asemenea, două opusuri majore ale repertoriului cameral contemporan : Cvartetul de coarde nr. 2, lucrare de aleasă spiritualitate, bine înțeleasă și redată cu dorința certă a autodepășirii de către cvartetul Filarmonicii din Cluj ți, în sfîrșit, marele eveniment al actualei ediții a festivalu

lui, Sonata a III-a „în caracter popular românesc", interpretată de violonistul Yehudi Menuhin și pianista Hephzibah Menuhin cu o densitate emoțională ce transcende zonele cele mai elevate ale spiritualității melosului nostru popular. De asemenea, luni seara, la Opera Română, în rolul titular al magistralei creații „Oedip", baritonul David Ohanesian a imaginat un personaj acut tensionat dramatic, condus de dorința acerbă a propriei edificări umane.Pe de altă parte, din repertoriul simfonic românesc contemporan au putut fi urmărite pagini de notorietate. cum sînt „Preludiul simfonic" de Ion Dumitrescu, „Melodie infinită" de Teodor Grigoriu și Concertul pentru orchestră de coarde de Sigismund Toduță, acesta din urmă constituind momentul cel mai realizat al concertului orchestrei filarmonicii de stat „Moldova" din Iași, condusă de un pasionat muzician, dirijorul Ion Baclu.Dintre concertele camerale audiate. remarcabile prin prezenta masivă a repertoriului românesc, dar mai ales prin devoțiunea cu care acesta este slujit de interpret. au apărut cele două programe de cvartete prezentate prin grija formațiilor „Muzica". „Phil- harmonia". „Pro Arte" și cvartetul Filarmonicii din Cluj. Lucrările prezentate în aceste concerte — cvartete aparținînd compozitorilor Mihail Jora, Zeno Vancea, Pascal Bentoiu, Anatol Vieru. Dumitru Capoianu. Mircea Chiriac — au etalat primatul unei spiritualități robuste, stenice, atașate melosului popular românesc, inspirator în muite din paginile de certă valoare artistică. Voi aminti faptul că acestor două manifestări li s-a alăturat, în același spirit, concertul de lieduri românești — reprezentativ pentru creația ultime

lor decenii, concert susținut de un mănunchi de străluciți interprețl, mezzosoprana Martha Kessler, soprana Eugenia Moldoveanu. tenorul Valentin Teodorian si baritonul Eduard Tumageanlan. Un interes artistic de excepție l-a determinat interpretarea — în concertul formației corale „Madrigal", condusă de dirijorul Marin Constantin — a cîtorva lucrări românești, dintre care unele vor deveni, neîndoios. pagini antologice ale repertoriului coral : două prime audiții, „Farmecul pădurii" de George E- nescu și suita „Din lumea copiilor" pentru Madrigal. „Jucării muzicale" de Liviu Glodeanu și „Oblrșii" de Mihai Moldovan sînt creații care au constituit — din punct de vedere componistic si interpretativ — momente de pondere artistică ale programului. La Opera Română, spectacole cu baletul „Primăvara" de Cornel Trăilescu și „Ion Vodă cel Cumplit" de Gheor- ghe Dumitrescu — lucrări evocatoare ale unor cruciale momente din istoria poporului român — împlinesc imaginea muzicii românești. prezente în programele actualei ediții a festivalului.
Dumitru AVAKIAN

MEMENTOAcademia de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, Institutul de istoria artei — centrul de studii „George E- nescu" deschid astăzi, ora 9, în aula Academiei Republicii Socialiste România, sesiunea de comunicări științifice privind personalitatea artistică a Iul George E- nescu.

Ne-am ocupat în ancheta precedentă de rile care avutului duri bănești, ca urmare a executării ilegale a unor proiecte pentru construcții de către secția fantomă a C.A.P. Novaci, la cooperativa Chi- tila, cu antrenarea C.I.C. București, C.I.A. Galați, O.P.C.A. Zalău. In mod firesc, orice om de bună credință a- flînd asemenea nereguli incredibile se întreabă cum s-au putut ele în- tîmpla.Arătam, cu același prilej, că producerea fraudei n-ar fi fost posibilă dacă intențiile infracționale ale indivizilor dornici de cîștiguri mari și cît mai ușoare n-ar fi întîlnit în drumul lor o serie de slăbiciuni și abateri de Ia exigență și responsabilitate, în gospodărirea avutului obștesc. Slăbiciuni și abateri care, dincolo de aspectele penale relevate, circumscriu în cazul de față o serie de carențe ale ETICII PROFESIONALE : ușurință în gospodărirea fondurilor încredințate, rabat nepermis de la îndatoririle proprii funcției de conducere, superficialitate și neglijență.In această idee, ne-am extins investigațiile dincolo de dosarul penal, de faptele în sine, căutînd să aflăm părerea acelora care prin funcțiile deținute erau în măsură și totodată obligați să pună capăt de la bun început oricăror stări de lucruri a- normale. De la bun început trebuie să spunem că în toate cazurile cercetate există o trăsătură comună, pe care am putea-o numi optica mi- crointeresului. Dar să lăsăm termenul să se definească singur, îl interpelăm pe contabilul-șef al Centralei industriei cărnii București, Vasile Beliovski, pe vremea „afacerii" — director economic :— Ați deținut, ca să spunem așa, „pachetul de acțiuni" în afacerea cu proiectele în particular. Atelierul C.I.C.-ului și-a însușit 8 din cele 11 proiecte.— S-o fi emis și părerea că centrala noastră a avut interes să a- capareze și astfel de proiecte din dorința realizării unor beneficii supli-

modalitatea și împrejură- au condus la prejudicierea obștesc cu însemnate fon-
mentare care să conducă printre altele la prime, gratificații... Să știți că nu era cazul, doar lucram cu cifre de miliarde.— Atunci ce explicație dați 7— Păi, le aveam prinse în plan...— Și cele două S.M.A.-uri și tronsonul de cale ferată de la Buzău 7 1 De cînd se ocupă specialiștii industriei cărnii și de calea ferată 7— Nu se ocupă, desigur... Pe a- cestea nu le-am semnat eu, dar cred că intenția de la care s-a plecat a

la asta nu prea dintre semnatari, s-au gîndit, nu-i tele procentuale și raportările valorice (de altminteri fictive I). Restul era dincolo de felioara dumnealor și, chipurile, nu-i mai privea.Am vrut să cunoaștem și părerea măcar a unora dintre beneficiarii păgubași. Iată-ne, deci, la sediul treprinderii de legume și fructe laj, din Zalău.— Este adevărat că proiectul fost întocmit legal, admite ing. viu Marina, directorul întreprinderii.— Dar de ce nu legal 7— Chestiunea mă depășește...— Să tragem concluzia că v-a depășit și atunci 7— Dar de unde să fi știut noi că

s-a gîndit nimeni Sau chiar dacă interesau dealt co — Nici cind țile pe aflat 7— Ei, tîrziu... motivatunci N-am
In- Să-n-a 
Ll-

banca a refuzat plă- de nelegalitate n-ațlam aflat noi, dar era avut încotro. Aveam nevoie de proiect și pentru ca banca să nu mal facă opoziție a trebuit să găsim pe cineva care să și-l Însușească. De altfel, chestiunea era cunoscută pe plan local...— Deci încă o soluție ilegală I— Ce era să facem 7 — fără proiect nu se deschidea finanțarea și riscam ca banii să fie luați îndărăt la buget. Cine știe cînd ne-am mal fi întîlnit cu ocazia asta. Dacă erau dați la alții ?Cu alte cuvinte, să facem ce-om face — după cum s-a văzut, chiar și ilegalități — numai să cheltuim

organele competente și în condițiile precis stabilite de lege și nicidecum în baza unor hîrtii incopciate cine știe pe unde. Optica microinteresu- lui a nesocotit însă respectarea a- cestor deziderate. Motivul 2 Din teama să... nu ia alții banii...— Nici nu ne-a trecut prin cap că ar putea fi vorba de acoperirea vreunei ilegalități — se justifică Vasile Gherman, directorul sucursalei județene Sălaj a Băncii pentru agricultură și industrie alimentară. Cind au venit prima oară și am văzut că proiectul aparține unei cooperative, evident, am refuzat finanțarea. Legea interzicea așa ceva.— Dar a doua oară nu era Ilegal 7— Păi a doua oară se schimbase

Cind pe scaunul deciziei tronează Mină-Spartă,

fost principiul sănătos al încărcării oamenilor și atelierului cu proiecte.— Curios insă, proiectele respective n-au fost realizate nicidecum in atelierul centralei.— Da, dar, preluîndu-le, atelierul se încărca cu valoarea lor, raportîn- du-le ca atare prin centrală...Așa arată una din ipostazele mi- crointeresului. Reprezentanții centralei, fără să stea prea mult pe gîn- duri, au semnat la vremea respectivă contracte trase de păr ca să „a- copere" capacitatea atelierului de proiectare în coloanele de raportări. Că. faptic, proiectele cu pricina s-au făcut aiurea, că nici nu s-ar fi putut face în cadrul C.I.C.-ului — din lipsă de specialiști în domeniul respectiv — și că în spatele acestor tranzacții fictive se comiteau infracțiuni contra fondurilor altor unități — deci contra avutului public 1 —

Ivanciu e un escroc și o să ne vîre în buclucul ăsta 7 Eu de-abia dacă-1 văzusem de vreo două-trei ori...— Cum de v-ați adresat tocmai Iui?— Fiindcă-1 știam inginer la I.S.P.C.H. și tot el ne-a spus că nu prea sînt șanse s-o rezolvăm cu institutul. Altfel, părea om cumsecade, s-a oferit să ne și ajute. Așa am a- juns la o cooperativă de pe la Chi- tila.— Cum ați putut încredința o comandă care angrenează milioane de lei unei cooperative care n-are nici in clin nici în minecă cu proiectarea 7— N-am știut că legea nu-i dă voie să facă proiecte. De altfel, Ivan- ciu a aranjat totul... Noi doar i-am dat comanda. El a venit cu proiectul, ne-a spus cît costă și nu ni s-a părut exagerat...

pe ceva banii statului ! Iată, deci, identificat din nou, interesul îngust, mentalitatea strîmbă a interesului de t'eliuță, cu desconsiderarea celui general. Desigur, înălțarea unor noi o- biective in județul Sălaj era. In sine, un lucru bun, nefiind altceva decît o concretizare a politicii partidului privind dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor țării. Tocmai pentru asta și fuseseră repartizate a- ceste fonduri de investiții. Dar nici o situație, nici un temei nu permit angajarea și cheltuirea de fonduri de dragul cheltuirii. $i nu întîmplător, in acest domeniu, atît documentele de partid, cit și prevederile legale, instituie un regim cit se poate de precis, nesusceptibil de nici o interpretare aproximativă ; pentru că sint angajate fonduri de milioane care trebuie chibzuite cu grijă, pe baza unor documente emanate de la

povestea. Pe hîrtii scria că proiectant e Oficiul de proiectări pentru construcții în agricultură. Am deschis cărticica și m-am uitat: O.P.C.A. are dreptul 7 Are. Nu puteam să mă opun.— Bine, dar era aceeași Mărie, doar cu... altă pălărie.— Nu ne mai interesa din moment ce pe hîrtie apărea O.P.C.A...Așa se face că și această importantă verigă de control, să împiedice o neregulă, a... ______țat-o ! De data aceasta, birocrația jucase rolul nefast. O privire critică, exigentă, dar a cărei lungime n-a depășit marginea hirtiei. Urmările 7 Trăgînd linie și adunînd rodul acestor concepții și mentalități relevate de pozițiile interlocutorilor noștri din Zalău, aflăm că I.L.F. este prejudiciat (după preliminările experților)

foarte în loc finan-

cu aproape 300 000 de lei ! In plus, construcțiile au fost sistate pină la verificarea proiectului de către un institut specializat. Deci, alți bani, altă distracție ! Mai rămine însă de văzut (și sperăm că o vom afla cît mai curind) și cine plătește oalele sparte 1Trecînd peste particularitățile cazului de la Zalău, pe întreaga filieră de nereguli (proiectant, beneficiar, intermediar și bancă) se află lipsa de exigentă, neglijența și superficialitatea. Intr-un cuvînt — NEPĂSARE. Și nu orice fel de nepăsare, ci una extrem de periculoasă, deghizată tocmai în contrariul său : falsa alergătură, falsul interes și agitația făcută pasămite chiar pentru mărirea averii obștești. Dar așa cum s-a văzut, privită mai îndeaproape, această falsă grijă se constată că este păgubitoare nu numai pentru interesul general, ci și pentru propria unitate în numele căreia se petrece toată tevatura ; fiindcă așa se intîmplă întotdeauna cînd în scaunul deciziei tronează MINĂ-SPARTĂ : imediat apare un... Mină-Lungă, ca sfetnic.Nu putem încheia aceste rînduri fără a semnala și o problemă mai aparte •— activitatea secțiilor anexă ale C.A.P. Nu este prima dată cînd se semnalează faptul că unele conduceri de C.A.P. au înlesnit pătrunderea în aceste secții a unor particulari, afaceriști, cărora, punîndu-li-se la dispoziție fondurile și firma cooperativelor, li s-a creat posibilitatea să desfășoare o activitate frauduloasă.
★Am prezentat cititorilor noștri o serie de fapte care vizează abdicarea de la munca cinstită, responsabilitate, datorie, adevărt și legalitate. Nu putem să nu subliniem încă o dată faptul că asemenea stări de lucruri, neajunsurile relatate aici sint în flagrantă contradicție cu principiile eticii și echității, cu normele de muncă și de viață ale comuniștilor. Și tocmai de aceea credem că în analizarea fiecărui caz în parte și în stabilirea măsurilor concrete trebuie să se aibă în vedere în primul rînd acest lucru.

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE
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Vom traduce în viață hotărîrile plenarei 
C. C. al P. C. R. privind perfecționarea

Prezentare de condoleanțe
la Ambasada Suediei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

și modernizarea învățămîntului
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu Miron Constantinescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ilia Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări tin Stătescu, lui de Stat, adjunct al
Naționale, secretarul și Nicolae ministrului

al Ma- Constan- Consiliu- Ghenea, afacerilor

externe, au exprimat, marți după- amiază, condoleanțe ambasadorului Suediei la București, Per Otto Raths- man, în legătură cu încetarea din viață a Maiestății Sale regale Gustaf al VI-lea Adolf.S-a semnat în cartea de condoleanțe și s-a păstrat un moment de reculegere în fața portretului îndoliat al defunctului.

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit 
dumneavoastră, comuniștilor din România și întregului popor român un 
salut cordial și cele mai bune urări de succes în realizarea programului 
de edificare a societății socialiste.

LEONID BREJNEV
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IPe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu au continuat să sosească telegrame din partea a mii de cadre didactice, elevi și studenți, care, cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt, exprimă recunoștința fierbinte pentru condițiile minunate create dezvoltării școlii românești, pregătirii multilaterale și afirmării tinerei generații a patriei noastre. în telegrame sînt exprimate, totodată, angajamentele de a înfăptui consecvent sarcinile și îndemnurile conținute în Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, adresat tineretului studios și cadrelor didactice, precum și hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului.In telegrama cadrelor didactice și studenților Institutului politehnic din București se spune printre altele : Traducind în fapte hotărîrile Congresului al X-lea, ale Conferinței Naționale, Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973 și indicațiile dumneavoastră prețioase cu privire la dezvoltarea și perfecționarea ln- vățămîntului, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a ne însuși noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane și de a le aplica eficient în dezvoltarea eco- nomico-socială a României.Dînd glas sentimentelor de gratitudine pentru grija neobosită pe care secretarul general al partidului o poartă dezvoltării învățămîn- tului, telegrama corpului profesoral și a tineretului studios din U- n’versitatea București arată : „Creș- t« “ea aportului învățămîntului su- p .or la ridicarea nivelului spiri- ti .1 al întregului popor constituie obiective fundamentale ale activității noastre. Vom perfecționa activitatea de educație a studenților prin creșterea valorii educative a fiecărei discipline, prin accentuarea caracterului unitar al procesului instructiv-educativ, prin întărirea continuă a legăturii învățămîntului cu viata".Conștienți de faptul că datorăm conducerii de partid și de stat minunatele condiții materiale în care ne desfășurăm activitatea — se spune în telegrama colectivului de cadre didactice și studenți ai Institutului pedagogic Bacău — dorim să vă raportăm că perioada de vară a fost pentru noi o vacanță activă. Cu contribuția cadrelor didactice și a studenților, care au lucrat umăr la umăr, am reuti- lat și modernizat laboratoare, ateliere și am extins lotul agricol al institutului.Sentimente de profundă gratitudine față de partid și secretarul său general au exprimat, de asemenea, corpul profesoral și studenții Academiei de studii economice, Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu", Institutului de medicină și farmacie. Institutului de arhitectură „Ion Mincu", Institutului de petrol, gaze și geologie. Conservatorului „Ciprian Porumbescu", Institutului de arte plastice „Nicolae Grigorescu", Institutului de artă teatrală și cinematografică din

exprimă recunoștința pentru condițiile create în vederea bunei funcționări a liceului, ca urmare a amplului program de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, elaborat la Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1973, o nouă mărturie a rezolvării în spirit marxist-leninist a ' dezvoltării învățămîntului în limbile naționalităților conlocuitoare.în liceul nostru, care va sărbători anul acesta a 90-a aniversare — scriu cadrele didactice si elevii de la liceul „Spiru C. Haret" din Tulcea — ne angajăm să facem totul pentru a desfășura în continuare o muncă perseverentă pe linia tradițiilor progresiste din această școală, angajîndu-ne să modernizăm procesul de învățămînt, să sporim caracterul formativ al acestuia.Vom educa tineretul din școala noastră, în spiritul înaintatelor principii ale moralei socialiste, pentru a putea să contribuim cu cinste la Înflorirea țării noastre, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România — se scrie în telegrama Liceului Industrial fle construcții si a Scolii profesionale București.Colectivul de cadre didactice și elevii Liceului pedagogic Focșani — se subliniază într-o altă telegramă — vă mulțumesc din inimă pentru minunatul dar ce li s-a făcut cu ocazia deschiderii anului școlar 1973—1974 : noul local de școală cu 24 de săli de clasă, dotări moderne ale laboratoarelor, care asigură condiții cît mai bune pentru desfășurarea muncii noastre.O telegramă similară au adresat ș! colectivul de cadre didactice, elevii Liceului industrial de construcții și Școlii de specializare postliceală din Oradea.în telegrama Centrului școlar de chimie Brăila se arată, printre altele : Rezultatele obținute oină îr> prezent, condițiile optime de viață și de muncă create prin grija partidului și statului ne vor mobiliza și mai mult, ne vor ajuta să îndreptăm pașii tinerilor pe care îi educăm spre orizonturi comuniste.Pregătindu-ne să devenim specialiști într-unul din cele mai im- 1 portante sectoare ale economiei naționale — agricultura — se arată în telegrama Liceului agricol din Lipova, județul Arad — vom munci cu tot mai multă sîrguință și perseverență, pentru însușirea temeinică a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice necesare integrării cît mai rapide a absolvenților școlii în procesul de producție și în viața socială.Telegrame similare au mai trimis a organizației de tineret, cadrele didactice, studenții și elevii de la numeroase alte instituții de învătămînt superior, licee și școli generale din țară. (Agerpres)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Apreciez foarte mult mesajul dumneavoastră de felicitări adresai 
cu ocazia celei de-a 4-a aniversări a revoluției de la 1 septembrie.

Adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală dum
neavoastră, de pace și prosperitate poporului frate român.
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București, Universității clujene. Institutului de mine Petroșani. Universității din Brașov, Institutului de petrol Ploiești, Institutului pedagogic de 3 ani Suceava, Institutului politehnic Galați. Institutului pedagogic de 3 ani Tg. Mureș și Institutului de teatru „Szentgyorgy Istvan" din Tg. Mureș, precum și de la Institutul de subingineri Reșița, care s-au angajat totodată în telegramele trimise Comitetului Central al P.C.R. și tovarășului Nicolae Ceaușescu să îndeplinească importantele sarcini care revin învățămîntului din patria noastră, să se pregătească cu toată energia pentru a deveni cadre cu o înaltă calificare, necesare înfăptuirii lor obiective economice ale lismului.Cadrele didactice și elevii lui „Nicolae Bălcescu" din

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază pe John Peyton, ministrul transporturilor al Marii Britanii, care efectuează o vizită în țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă de cordialitate, a participat Ionel Diaconescu. prim-adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor.

A fost prezent Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București.Cu acest prilej, vorbire în cadrul cutate probleme țile de dezvoltare laborare și cooperare transporturilor între cele două țări.
a avut loc o con- căreia au fost dis- prlvind posibilită- a relațiilor de coin domeniul

(Agerpres)
mari- socia-liceu- Bucu- rești scriu. între altele : Mesajul adresat de dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt, reprezintă o luminoasă orientare a muncii noastre și totodată un puternic îndemn pentru mobilizarea tuturor forțelor din scoală. în scopul educării tineretului in spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului.Eforturile noastre — subliniază consiliul de conducere al liceului „Matei Basarab" — vor fi concentrate în scopul legării învățămînt'.i- lui de practică, al cultivării dragostei de munca fizică, sădind în sufletele elevilor cele mai înalte sentimente de stimă și iubire față de partid și patria noastră socialistă.Recunoscători pentru activitatea deosebită ce o desfășurați în ridicarea continuă a României pe noi trepte de progres și prosperitate, pentru afirmarea ei liberă și suverană în rîndul națiunilor lumii, noi. cadrele didactice și elevii de la liceul „loan Slavici" din Arad. în frunte cu comuniștii, — se arată într-o altă telegramă — vă încredințăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort pentru a asigura înfăptuirea programului de dezvoltare a invățămintului.în telegrama organizației de partid, _ ................................precum și a întregului colectiv didactic al Liceului nr. 11 cu limba de predare maghiară din Cluj se

A opta ediție a concursului
și expoziției de afișe
pe tema economiei

CronicaCu ocazia plecării sale definitive din țară, Eduardo Casuso, șeful reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei la București, a oferit marți o recepție.Au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în țara tră, alți membri ai corpului matic. noas- diplo-

zilei magazinul pi- fost prezenți

Col. MOAMER EL GEDDAFI
Președintele Consiliului 

Comandamentului Revoluției 
al Republicii Arabe Libiene

Tovarășului JENO FOCK
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Ungare
BUDAPESTA

Vestea încetării premature din viață a tovarășului Valyi Pdter, vice
președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare, ne-a 
întristat profund.

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
și al meu personal vă adresez cele mai sincere condoleanțe, 
îndoliate întreaga noastră compasiune.

iar familiei

„Prior" din Kosice și teștean „Trivale". Au reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, precum și reprezentanți ai Ambasadei cehoslovace și ai agenției economice a R. S. Cehoslovace la București.O manifestare similară a fost organizată la sfîrșitul lunii august la Kosice, cînd magazinul „Prior" a prezentat. în cadrul unor expoziții cu vînzare. nești. diferite mărfuri româ-

MAURER
de Miniștri

ION GHEORGHE
Președintele Consiliului

al Republicii Socialiste România

Ministrul economiei forestiere și materialelor

Reamintim celor care doresc să participe la concursul de afișe cu tema „Avantajele economisirii la C.E.C." că lucrările pentru concurs se vor expedia pînă Ia data de 15 octombrie 1973, inclusiv (pe adresa: Casa de Economii și Consemnațiuni — Serviciul de propagandă, București, Calea Victoriei nr. 13), însoțite de un plic închis care va conține motoul afișului, numele, prenumele și adresa autorului. După cum s-a mai anunțat, afișele trebuie să aibă formatul 70 X 100 și să fie cașerate. Afișele care îndeplinesc aceste condiții nu fi luate în considerație.Participanții la concurs potborda în lucrările lor o mare varietate de teme, cum sînt :

privind numele depunătorilor și o- perațiunile efectuate ; garanția statului asupra sumelor depuse etc.— Economisirea la C.E.C. pentru concediul de odihnă.— Instrumentele de economisire pentru elevi : cecurile de economii școlare și foile cu timbre de economii.— „Săptămîna economiei — 25—31 octombrie. Fiecare cetățean, un depunător Ia C.E.C.".cm nu vor
a-

— Servirea exemplară a depunătorilor — sarcină primordială a tuturor lucrătorilor C.E.C.— Economisirea la C.E.C. în vederea construirii sau cumpărării de locuințe proprietate personală.— Economisirea la C.E.C. — act de utilitate personală și generală.— Avantajele de care beneficiază depunătorii la C.E.C. : dobînzi ; cîștiguri în bani ; cîștiguri în autoturisme ; cîștiguri în excursii în străinătate ; păstrarea secretului

Cu prilejul „Săptămînii economiei", Casa de Economii și .Consemnațiuni va organiza o expoziție în care vor fi prezentate afișele selecționate de juriul concursului.Afișele neselecționate pentru expoziție pot fi ridicate de autori de la centrala C.E.C. în maximum 15 zile de la data deschiderii expoziției. Afișele prezentate în expoziție pot fi ridicate de autori in maximum 10 zile de la închiderea acesteia. Lucrările neridicate în limita acestor termene nu vor fi
★Informații suplimentare concursul de afișe pot fila Centrala Casei de Economii și Consemnațiuni — Serviciul de propagandă, telefon : 13.34.0715.48.10.

păstrate.privind solicitate

(Urmare din pag. I) istoriei nu-i tăiat singuri, de dialog cu i imagini și idei fără vreo rezonanță în conștiința și existența epocii lor, indiferenți la ecoul operelor lor.Pornind la construirea noii orîn- duiri sociale, la plămădirea emulul epocii noastre socialiste — făuritor conștient și competent al tuturor bunurilor materiale și spirituale — poporul, partidul comunist s-au adresat creatorilor, chemîndu-i să participe direct la îmbogățirea șl înfrumusețarea vieții spirituale a semenilor lor. Li s-au conturat, în acest mod, premisele sigure ale utilității, ale finalității artei lor. Chemarea nu a rămas fără ecou. Creații de valoare și creatori din domeniul graficii— cu nimic mai prejos decît din celelalte ramuri ale artelor plastice— s-au impus atenției și aprecierii unanime. Cheia succesului lor : inspirația din viața clocotitoare pe care o trăim, din realitățile politico-sociale și din eforturile constructive ale oamenilor muncii, utilizarea unor forme și stiluri variate, specifice fiecărui creator în parte. Acestea ne-ar îndreptăți, poate, să ne declarăm mulțumiți : arta noastră este x utilă oamenilor, oamenii așteaptă cu interes să le oferim noi momente de satisfacție spirituală. Sîntem mulțumiți, dar numai în parte.Privind expozițiile, explorind atelierele de lucru ale artiștilor, ai

tori, pe care memoria mai reține, care și-au conștient sau nu, căile publicul, oferindu-i i.

★Ieri au început în Capitală rile colocviului internațional — organizat de Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești — în problema prestărilor de servicii. Participă specialiști din R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. Polonă și din țara noastră.
★Cu prilejul deschiderii noului an de învătămînt. organizației U.T.C. din cadrul grupului școlar tehnic profesional al Consiliului popular județean Sibiu i-au fost decernate Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. și insigna jubiliară „25 de ani de la crearea primelor șantiere naționale ale tineretului". Distincțiile reprezintă o binemeritată răsplată pentru cei peste 700 de elevi-utecisti. care, în cursul acestei veri, au muncit cu multă dăruire pe șantierele tineretului din Sibiu și pe ogoare.
★La Pitești a fost inaugurată „Săp- tămina desfacerii mărfurilor din R.S. Cehoslovacă", manifestare organizată în cadrul schimburilor comerciale directe dintre magazinul

lucră- ★și 30 septembrie se va 6-a ediție a Tîrgului îndeîntre 23 desfășura a ternational__Case de editură vor expune cele produse de cartePrezente si la turile românești pentru tîrgul de de titluri de cărți aparținînd celor mai diverse domenii : literatură so- cial-politică. filozofie, sociologie, logică. psihologie, economie, științe juridice, matematică, chimie, medicină, bită în ansamblul literatura de largă ce contribuie la noastre, literatura si contemporană, românească si universală. cărțile de artă.
★Marți dimineață, ansamblul folcloric ..Măgura" din Codlea a plecat in R.F. Germania, unde va participa la o confruntare internațională de folclor. In continuare, artiștii a- matori din Codlea vor lua parte la Zilele culturii românești organizate în Elveția. (Agerpres)

carte de la Sofia, din întreaga lume mai reprezentative din anii 1972—1973. această ediție, edi- au expediat deja la Sofia peste 500
tehnică, fizică, O pondere deose- titlurilor o ocupă informare — cărți cunoașterea tării beletristică clasică

de construcții a plecat la MoscovaMarți dimineața a părăsit Capitala, îndreptindu-se spre Moscova, tovarășul Vasile Patilineț, ministrul e- conomiei forestiere și materialelor de construcții, care va face o vizită in U.R.S.S. la invitația conducerilor Ministerului Industriei Forestiere și de Prelucrare a Lemnului și Ministerului Industriei Celulozei și Hîrtiei.La plecare, pe aeroportul Otopeni, ministrul român a fost condus de

Mihai Suder, ministru secretar da stat la Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, de alți membri ai conducerii ministerului.Erau prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad.-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
VIZITELE DELEGAȚIEI P. C. DIN AUSTRALIAîn continuarea vizitei pe care o fac în țara noastră, membrii delegației Partidului Comunist din Australia au fost oaspeții județelor Sibiu și Timiș.Delegația s-a întîlnit cu tovarășul Mihai Telescu. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului

Județean Timiș al P.C.R., și cu alți reprezentanți ai organelor locale de partid din cele două județe. Au fost vizitate, de asemenea. Uzinele textile din Cisnfidie, I.A.S. Recaș, Institutul politehnic din Timișoara, precum șl unele obiective social-culturale din cele două județe.
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uneori sentimentul că omul, omul constructor al socialismului nu se regăsește atît cit ar merita și cum ar merita în lucrări artistice. Grafica pare să-1 ajute mai degrabă să-și descopere defectele, decît să-și reliefeze trăsăturile nobile. De ce oare 7 Se vorbește mult și pe bună dreptate despre arta militantă, despre menirea graficii de a se situa permanent in actualitate, de a se adresa, prin
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FOTBAL în cîteva rînduri

CU FORMAȚIA BRAZILIANĂ A. B. C. NATALSelecționata de fotbal a țării noastre care se pregătește în vederea meciului retur cu echipa R. D. Germane de la Leipzig (miercuri, 26 septembrie), din cadrul preliminariilor campionatului mondial, va susține astăzi, pe stadionul „23 August" din Capitală, un joc de verificare în compania formației braziliene A.B.C. Natal. Acest meci, care atrage în mod deosebit atentia iubitorilor de fotbal, va începe la ora 18,00.Tot astăzi, echipele românești participante la noile ediții ale cupelor europene vor susține primele meciuri. La Belfast, în cadrul „Cupei campionilor europeni", Dinamo București va întîlni echipa Crussaders. în meciuri contînd pentru „Cupa U.E.F.A.", la Istanbul, Fenerbahce va primi replica echipei F. C. Argeș Pitești, iar la Florența, echipa Fiorentina va juca in compania Universității Craiova. în primul joc al „Cupei cupelor", echipa Chimia Rm. Vîlcea va întîlni pe teren propriu formația irlandeză Glentoran.

în sfîrșit, în prima „manșă" a finalei Cupei balcanice, la Tg. Mureș, formația locală A.S.A. va întîlni formația bulgară Lokomotiv Sofia. Returul acestei întîlniri va avea loc la 3 octombrie la Sofia.
★Stațiile noastre de radio vor transmite astăzi, alternativ, pe programul 1, între orele 17,00 și 17,50, aspecte din repriza a doua a meciurilor de fotbal : Chimia Rm. Vîlcea—Glen- toran și A.S.A. Tg. Mureș—Lokomotiv Sofia. De asemenea, se vor transmite aspecte din repriza a doua a jocurilor Crussaders—Dinamo și Fenerbahce—F.C. Argeș. De la ora 21,00, de la Florența se vor prezenta aspecte ale întîlnirii de fotbal Fiorentina — Universitatea Craiova.

TENIS. — TURNEUL DE LA LOS ANGELES. în primul tur al concursului internațional de tenis de la Los Angeles, jucătorul român Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—3, 6—4 pe argen- tineanul Vasquez. Alte rezultate : Cliff Richey (S.U.A.) — John Andrews (S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—3; Charles Pasarell (Porto Rico) — John Lloyd (Anglia) 6—2, 6—7, 6—2; Pat Cramer (R.S.A.) — Jan Kodes (Cehoslovacia) 7—6, 6—3 1; Alex Mayer (S.U.A.) — Brian Teacher (S.U.A.) 6—4, 6—4; Phillips Moore (Australia) — Ove Bengtsson (Suedia) 6—2, 7—6.Tenismanul olandez Tom Okker a terminat învingător în turneul internațional de la Seattle, în finala căruia l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe australianul John Alexander.Proba de dublu a revenit cuplului Tom Okker (Olanda) — Tom Gorman (S.U.A.) care a dispus cu 2—6, 6—4, 7—6 de perechea Bob Carmichael (Australia) — Frew McMillan (R.S.A.).FOTBAL. — CUPA U.E.F.A. La Stuttgart. în cadru! Cupei U.E.F.A., s-au întîlnit echipele V.F.B. Stuttgart si Olympiakos Nicosia. Partida s-a încheiat în favoarea mani. cu scorul de 9—0 05—0) fotbaliștilor vest-ger-Posturile noastre de televiziune vor transmite direct partida dintre echipele Chimia Rm. Vîlcea și Glento- ran. Transmisia se va face cu începere de la ora 16,00.
— RECORD MONDIAL.

lor — o sursă mai puternică și elocventă de inspirație artei grafice, pe care oamenii au înțeles-o și au apropiat-o.Este limpede că astăzi, noi, artiștii, ca și publicul nostru, sîntem confruntați cu o problematică diferită. Este oare realitatea noastră mai puțin fecundă ca sursă de inspirație pentru grafician 7 Incontestabil, nu ! — dacă înțelege mărețele transformări socia-

MENIREA ARTEI
mesaj și apel, maselor — în spiritul tradițiilor înaintate ale graficii interbelice și din primii ani ai construcției socialiste. Să nu uităm însă că epoca noastră pune în fața graficianului cu totul alte imperative sociale, că mijloacele de expresie au evoluat și ele, ca și tehnicile de lucru. Unii confrați înclină să aprecieze forța de expresie a graficii unora dintre marii noștri precursori, prin prisma durității și a „plasticității" marilor conflicte sociale și umane cu care ei au fost confruntați de orînduirea capitalistă. Mai direct spus, un personaj negativ, o stare de lucruri dăunătoare, un conflict social ar fi oferit — la timpul

liste ale țării, dacă trăiește în clocotul muncii milioanelor de oameni ai acestei țări I In acest sens mi se pare mereu actuală chemarea adresată artiștilor de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 : „Redați în artă mărețele transformări socialiste ale țării, munca clocotitoare a milioane, lor de oameni ; veți găsi și contra, dicții și conflicte reale, nu închipuite, și fapte mărețe, emoționante, demne de numele de om !“. Secretarul ge. neral al partidului nostru ne îndemna să folosim arma umorului, să satirizăm defectele care se manifestă în societate și la oameni, făcînd insă mai înainte sublinierea, deosebit de

importantă, a necesității de a reda frumosul și iubirea in înțelesul lor măreț.La acest frumos mi se pare că ar trebui să medităm mai profund, să-i facem mai mult și mai durabil loc în arta noastră, dacă vrem cu ardoare ca ea să însemne cu adevărat ceva în viața și în conștiința semenilor noștri. Este ceea ce încerc să fac și eu de o bucată de vreme, convins că arta trebuie să-și cucerească drept de cetate îndeosebi prin ceea ce arc ea sinonim cu frumosul, cu umanul. Frumos care să nu însemne neapărat o poleire roză și dulceagă a unor realități revoluționare, bărbătești, temerare, dar nici o situare cu orice preț în sferele tenebroase, umbrite de înfruntări artificiale între fantoșe. Grafica poate purta cu cinste stindardul angajării plenare în eforturile constructive ale poporului, fără să însemne — intr-o optică artificial limitativă — doar afiș sau caricatură sau simplu mijloc de agitație vizuală. Sferele largi ale frumosului oferă graficii ample domenii de investigație. Iar discuțiile despre tematici și mijloace de expresie, despre surse de inspirație și tehnici de lucru, oricît de interesante și pozitive, se vor dovedi utile și rodnice doar în măsura în care vor rodi opere artistice viabile, demne de me- nirea politică, socială, etică a artei noastre — aceea de a îmbogăți și înfrumuseța viața spirituală a omului, de a-1 ajuta pe om să devină mai conștient, dacă se poate spune astfel, de menirea lui de om.

CICLISM.Pe pista velodromului Vigorelli din Milano, ciclistul belgian Patrich Sercu a stabilit un nou record mondial în proba de un kilometru lansat cu timpul de l’02”46/100 (medie orară 57,536 km). Vechiul record (l’02”6/10), aparținea italianului Marino Morettini din anul 1961. Sercu va efectua o altă tentativă pentru îmbunătățirea recordului mondial la 1 000 m cu start de pe loc. record deținut de englezul Reginald Harris, cu timpul de l’08”6/10.
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• Legenda negrului Charley :
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0 Polițistul : FLAMURA — 9;
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Deschiderea lucrărilor sesiunii

Adunării Generale a O.N.U.
® R. D. Germană, R. F. Germania și Insulele Bahamas au devenit membri ai O.N.U

Vizita lui L. Brejnev la Sofia

NAȚIUNILE UNITE (De Ia corespondentul nostru). — Marți după-amiază, cea de-a 28-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. și-a început lucrările printr-un act de mare însemnătate în viața internațională și a Națiunilor Unite : admiterea in acest important for mondial a Republicii Democrate Germane și a Republicii Federale Germania, precum și a Insulelor Bahamas.Plenara adunării a adoptat rezoluția celor 68 de state, printre care și România, care recomandă admiterea celor două state germane în O.N.U., văzind în acest act o cerință majoră a vieții internaționale, a promovării destinderii și păcii. Numărul țărilor membre ale O.N.U. a sporit acum la 135.Hotărirea plenumului adunării este apreciată de statele membre ca avînd o semnificație și o importan
DEBUT SUB AUSPICII FAVORABILE

Începînd de ieri, odată cu deschiderea celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., sălile și foaierele paralelipipedului alb-albas- tru de pe East River, care de-a lungul anilor și-a consacrat renumele de cel mai mare centru diplomatic mondial, cunosc din nou atmosfera specifică activității legate de examinarea agendei. Ca de obicei, au loc numeroase consultări bi și multilaterale între reprezentanții celor 132 de state membre, schimburi de păreri privind pozițiile lor față de diverse probleme aflate în atenția a- cestui important for internațional.în discuții se pornește, adeseori, de la mutațiile pozitive care au avut loc în ultimul timp în viața internațională, afirmindu-se în mod deosebit necesitatea participării, pe picior de egalitate, a tuturor statelor la soluționarea problemelor majore ale omenirii.în noile condiții, capătă o și mai mare însemnătate ancorarea mai puternică a Națiunilor Unite în realitățile lumii contemporane, creșterea rolului ce revine acestei organizații în consolidarea păcii și securității în lume, în dezvoltarea colaborării între toate țările, fără opreliști ți discriminări, în promovarea legalității și eticii internaționale. Sînt probleme asupra cărora România a-InsiaUt cu» consecvență, care în cursul sesiunii trecute au format obiectul rezoluției inițiate de țara noastră și adoptată în unanimitate — probleme care anul acesta vor reveni în dezbaterea Adunării Generale sub forma linul raport al secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim. înscris ca un punct pe agenda actualei sesiuni, raportul vine să întărească convingerea generală că îndeplinirea unui rol crescînd al O.N.U. în viața internațională face parte dintr-un proces în evoluție, care reclamă așezarea relațiilor internaționale pe baze noi, democratice — imperativ care ar putea fi întruchipat într-un acord general, cuprinzînd principiile fundamentale ale raporturilor dintre state. în acest context, se impune în mod deosebit una din normele esențiale ale comportării statelor, anume aceea care le cere să se abțină de la folosirea forței sau amenințarea cu forța, de Ia orice formă de presiuni — obligații consfințite în Carta Națiunilor Unite
Conferința de presă a lui Kurt WaldheimNEW YORK 18 — Trimisul special Agerpres, Victor Martalogu, transmite : Luni, a avut loc o conferință de preșă a secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim.Referitor la situația din Chile, secretarul general a apreciat că dramatismul și tragismul evenimentelor nu au putut să nu emoționeze pe orice om din lume. El și-a exprimat speranța că se va pune capăt acestor violențe.Răspunzînd la o întrebare privind relațiile dintre marile puteri, destinderea în lume și contribuția O.N.U. la acest proces, secretarul general a apreciat că acesta este un curs pozitiv, care trebuie încurajat și sprijinit. „Dar eu cred — a completat Waldheim — că și celorlalte state, mici și mijlocii, trebuie să li se ofere posibilitatea de a participa la aceste eforturi. Adesea, acestea încearcă un sentiment de neglijare și de frustrare
Dezbaterile din Consiliul de SecuritateNEW YORK 18 — Trimisul special Agerpres transmite : Consiliul de Securitate s-a întrunit, luni seara, la ora 22 și 40 de minute (ora Bucu- reștiului), într-o ședință de urgență, ca urmare a plîngerii prezentate de Teofilo Acosta, însărcinatul ad-inte- rim al misiunii permanente a Republicii Cuba pe lîngă Organizația Națiunilor Unite. Cererea de convocare, conținută în două scrisori adresate, în zilele de 12 și 13 septembrie, președintelui pe luna în curs al Consiliului, ambasadorul iugoslav, Lazar Mojsov, aduce drept temei „acteje grave comise de forțele armate din Chile prin atacarea cu arme de foc a Ambasadei cubaneze la Santiago de Chile, rănirea unui membru al misiunii și agresiunea întreprinsă împotriva vasului comercial «Playa larga» în apele internaționale".Deschizînd dezbaterile propriu- zise, ambasadorul cubanez, Ricardo Alarcon Quesada, a declarat că aceste acte constituie violări grave ale principiilor Cartei O.N.U. și ale altor norme fundamentale de drept internațional. 

ță deosebite pentru creșterea rolului organizației în menținerea și întărirea păcii și securității lumii, reprezentînd, totodată, un nou pas spre înfăptuirea universalității a- cestui for internațional in care popoarele și-au investit speranțele lor de pace, justiție și progres.Cele două state germane sînt reprezentate la lucrări de delegații conduse de ministrul afacerilor externe, Otto Winzer și, respectiv, de ministrul de externe, Walter Scheel, iar delegația Bahamasului il are in frunte pe primul ministru.Ședința plenară inaugurală a lucrărilor sesiunii a fost deschisă de președintele sesiunii precedente a Adunării Generale a O.N.U., Stanislav Trepczynski, adjunct al ministrului afacerilor externe al Poloniei.în calitate de președinte al actualei sesiuni a Adunării Generale

și sînt asumate prin numeroase alte acte și documente internaționale.După cum este cunoscut, încă in cadrul lucrărilor sesiunii din anul trecut, peste 90 de delegați au dat înalte aprecieri inițiativei țării noastre privind necesitatea întăririi rolului O.N.U. și sporirii eficienței sale. Printre acestea au fost țări mari, mijlocii și mici, din toate regiunile lumii. „Delegația României — arăta reprezentantul Canadei — trebuie felicitată pentru voința sa de a se fi angajat intr-o acțiune care de mult timp, și cu atît mai mult în prezent, este recunoscută ca necesa-
CORESPONDENȚĂ

DIN NEW YORK 

a fost ales Leopoldo Benittes. ambasador, reprezentant permanent al Ecuadorului la Națiunile Unite.La lucrările sesiunii, la care și-au anunțat prezența circa 100 de miniștri de externe ai statelor membre, participă in calitate de observatori delegații din R.P.D. Coreeană, Coreea de Sud, Bangladesh, precum și delegații ale mișcărilor de eliberare națională din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau. Africa de Sud, Rhodesia și Namibia.Agenda provizorie a celei de-a 28-a sesiuni a Adunării Generale cuprinde 104 puncte, din care se desprind, prin însemnătatea lor cardinală și gradul major de interdependență în care se află, problemele dezarmării, dezvoltării, decolonizării, întăririi securității mondiale și creșterii eficacității O.N.U. în viața internațională.

Pe agenda actualei sesiuni se află și punctul intitulat „consecințele e- conomice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității mondiale". Acest punct, care, după cum este cunoscut, se datorește unei inițiative românești, a fost dezbătut la sesiunea jubiliară a O.N.U. Un grup _ internațional de experți numit de către secretarul general, a prezentat, la cea de-a 26-a sesiune, un raport care aduce pentru prima dată în atenția lumii proporțiile inimaginabile ale cursei înarmărilor, cu multiplele sale repercusiuni negative asupra păcii, securității, vieții economice și sociale a tuturor națiunilor. Adunarea Generală a cerut guvernelor. agențiilor specializate, organizațiilor internaționale, să studieze raportul și să înainteze concluziile și recomandările lor secretarului general. De asemenea, a hotă- rit înscrierea inițiativei românești pe ordinea de zi a actualei sesiuni, considerind că menținerea ei' în a- tenția O.N.U. se dovedește a fi necesară. Fără îndoială că lipsa unor progrese semnificative în cadrul lucrărilor Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, precum și continua escaladare a cheltuielilor destinate înarmărilor, conferă acester dezbateri o importanță de print ordin și caracter de profundă actualitate.Readuse în actualitate și de recenta conferință la nivel înalt de la Alger a țărilor nealiniate, dezbaterile asupra problemelor care frămîntă țările în curs de dezvoltare sînt așteptate cu deosebit interes. Cea de-a 28-a sesiune a Adunării Generale este chemată, de asemenea, să marcheze un pas înainte spre înfăptuirea universalității Națiunilor Unite, prin alăturarea, la cele 132 de state membre, a altor trei state — Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania și Bahamas.Sesiunea precedentă a avut înscrise pe agendă 100 puncte, pe marginea cărora s-au adoptat peste 150 de rezoluții. Opinia publică mondială așteaptă de la actuala sesiune nu atît înmulțirea rezoluțiilor, cit eficacitatea lor în viața internațională, astfel îneît să fie justificate speranțele învestite de popoare în acest important for mondial.
C. ALEXANDROAIE

La Stuttgart 
„O SĂPTĂMÎNĂ 
ROMÂNEASCĂ"BONN 18. (Corespondență de la N. S. Stănescu). — Intre 16 și 23 septembrie, studioul ■de radio și televiziune „Sud- deutsche Rundfunk" din Stuttgart (R. F. Germania) a programat un ciclu de emisiuni dedicat țării noastre și intitulat „O săptămînă românească". In cadrul programului vor fi prezentate 24 de emisiuni la postul de radio „Siidfunk", ascultat de 25 de milioane de persoane, iar televiziunea va difuza, în același interval, mai multe filme pe postul local, urmărit de 12 milioane de telespectatori. O amplă emisiune este consacrată reliefării rolului României în politica internațională, în menținerea climatului de destindere în Europa. De asemenea, programul include un ciclu de emisiuni în care sînt prezentate economia României și relațiile româno—vest-germane.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Ministrul de externe al

Belgiei, Renaat van Elslande, l-aprimit, la 18 septembrie, pe Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe al României. A avut loc, cu această ocazie, un schimb de vederi cu privire la evoluția relațiilor bilaterale și unele probleme internaționale actuale.
La Belgrad, au încePut con- vorbirile dintre Mitia Ribicici, vicepreședinte al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Stane DOlanț, secretarul Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., și Nguyen Huu Tho, președintele Prezidiului C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud. președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud, aflat în Vizită în R.S.F. Iugoslavia.

La Geneva a fost inaugurată 

A DOUA FAZĂ A CONFERINȚEI PENTRU
SECURITATE ȘI COOPERARE ÎN EUROPA

GENEVA 18. (Corespondență specială de la Dumitru Ținu 
și Corneliu Vlad). — In sala mare a Centrului interna
țional de conferințe din Geneva, a avut loc, marți, șe
dința inaugurală a celei de-a doua faze a Conferinței pentru securi
tate și cooperare in Europa. Participă delegații reprezentind 33 de 
state din Europa, Statele Unite și Canada. Delegația Republicii So
cialiste România este condusă de Valentin Lipatti. ambasador. însăr
cinat cu misiuni speciale.înainte de începerea activităților propriu-zise ale reuniunii, șeful delegației tării-gazdă, ambasadorul Robert Binschedler, care a prezidat prima ședință, și șeful delegației suedeze au rostit scurte alocuțiuni, în care au evocat memoria lui Gustaf al VI-lea Adolf, regele Suediei iar participanții au păstrat un moment de reculegere.In continuare, ambasadorul Robert Binschedler a subliniat că a doua fază a conferinței este cea a unor activități în comisii și subcomisii. Rezultatele acestor eforturi — a declarat el — vor trebui consacrate, pe cit posibil, elaborării unor reguli cît mai angajante privind comportamentul statelor în relațiile noi care trebuie statornicite pe continent.Mentionînd că cea mai mare parte a principiilor evocate Ia Helsinki și care și-au găsit loc în discursurile pronunțate si în documentele elaborate la prima fază a Conferinței general-europene sînt cuprinse în Carta O.N.U. și în alte documente, vorbitorul a subliniat că actuala fază a conferinței nu trebuie să se limiteze doar la repetarea si confirmarea acestor reguli; ea trebuie să conducă la clarificarea, precizarea, concretizarea si dezvoltarea acestor

Evenimentele din Chile
• Crearea la Buenos Aires 

de Eliberare din ChileSANTIAGO DE CHILE 18 (Agerpres). — Republica Chile și-a celebrat, marți, în condiții dramatice, cea de-a 163-a aniversare a Zilei independentei — peste 5 000 de susținători ai Guvernului de Unitate Populară se află în închisori, numărul morților și răniților. în urma luptelor de după lovitura militară de stat, rămînînd în continuare necunoscut. Nici un eveniment special nu marchează această aniversare. Parada tradițională a fost anulată. In tară continuă încă să rămină în vigoare interdicțiile de circulație, granițele cu țările vecine sînt închise. orice legături aeriene cu exteriorul sînt întrerupte.Referindu-se la persoanele deținute. magistratul Curții Supreme. Jose Maria Eizaguirre, relatează a- gentia Inter Press Service, a confirmat arestarea lui Carlos Altamirano, secretar general al C.C. al Partidului Socialist din Chile, care este închis într-o unitate militară. Citind surse militare dinSantiago de Chile, agenția Reuter precizează că au fost, deasemenea, arestați fostul ministru de externe, Clodomiro Almeyda, fostul ministru al apărării, Orlando Letelier, și fostul ministru de interne, Carlos Briones.Potrivit agenției Reuter, se apreciază că în centurile industriale din jurul capitalei adepții guvernului de Unitate Populară rezistă încă în fata militarilor.Din Mendoza, localitate situată în Argentina, la granița cu Chile, corespondentul agenției France Presse informează că la Buenos Aires a fost creat „Frontul Patriotic de Eliberare din Chile", la inițiativa fostului am-
Largă solidaritate internațională cu forțele 

progresiste din ChileDupă lovitura de stat militară din Chile, șefi de state, organizații internaționale. partide și organizații obștești din diferite țări ale lumii continuă să protesteze împotriva răsturnării prin forță a guvernului legal de Unitate Națională. împotriva represiunilor la care sînt supuși pa- trioții chilieni.Luînd cuvîntul în cadrul unui miting popular desfășurat la Kinshasa, președintele Republicii Zair. Mobutu Șese Seko, și-a exprimat regretul și amărăciunea față de moartea președintelui Allende si fată de organizarea loviturii militare de stat.Federația sindicală mondială (F.S.M.) a dat publicității un al doilea apel în legătură cu situația forțelor patriotice chiliene. Adresat Conferinței mondiale a muncii, precum și Confederației internaționale a sindicatelor libere — C.I.S.L.. a- pelul cere „organizarea de acțiuni comune de către muncitorii din întreaga lume pentru obținerea încetării imediate a represiunilor".în cadrul unei reuniuni la care au

Valyi Peter, membru al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, a încetat din viață, în urma unui grav accident, survenit în timp ce vizita Combinatul metalurgic din Miscolc, anunță agenția M.T.I.
Edward Gierek, pr™-secre- tar al C.C. al P.M.U.P.. a primit pe Toșivo Doko. președintele Comitetului economic Japonia—Polonia, șeful unei delegații de 30 de industriași japonezi, aflată în vizită în Polonia.
R.D.G. și Bolivia au hotărit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă cu începere de la 18 septembrie — transmite agenția A.D.N.

principii, la eliminarea aplicării lor într-un mod diferit sau arbitrar.Au fost rezolvate. în continuare, o serie de probleme privind modul de desfășurare a activităților conferinței.Lucrările reuniunii au continuat în cadrul organelor sale de lucru : Comisia intîi — pentru problertiele securității ; Comisia a doua — pentru cooperarea în domeniile economic. științific si tehnic și al mediului înconjurător ; Comisia a treia — pentru cooperarea in domeniile culturii. educației. informației si contactelor umane. Au fost desemnați. prin tragere la .sorți, președinții care urmează să conducă, fiecare cîte o zi. potrivit principiului rotației. în ordine alfabetică, ședințele celor trei comisii.în cursul după-amiezii, a avut loc o ședință a Comitetului de coordonare, consacrată stabilirii modalităților- prin care țări neparticipante, riverane Mediteranei, să-și facă cunoscute punctele de vedere asupra securității și cooperării europene. După cum a devenit cunoscut, și-au exprimat dorința de a fi invitate la Geneva : Algeria, Tunisia, R. A. Egipt, Siria, Maroc și Israel.

a Frontului Patriotic

basador chilian în Cuba, Juan Enrique Vega, și a fostului ministru al minelor, Jorge Arrate. Organizația își propune să regrupeze toate partidele și organizațiile politice de stingă care aparțineau sau sprijineau mișcarea de Unitate Populară inițiată de Salvador Allende. Obiectivul principal al Frontului Patriotic ar fi „organizarea rezistenței fată de noul guvern militar, atît in interiorul, cît si în exteriorul Republicii Chile".Agenția Inter Press Service anunță că II parlamentari chilieni, membri ai Partidului Democrat-Creștin, au publicat un document în care condamnă răsturnarea lui Salvador Allende cu ajutorul forței militare. „Condamnăm categoric răsturnarea președintelui constituțional din Chile, doctor Salvador Allende, față de al cărui guvern am fost permanent în opoziție — arată documentul. în ceea ce ne privește, considerăm că răspunderea noastră supremă în momentul de fată este, mai presus de orice, continuarea luptei pentru reinstaurarea democrației chiliene, în afara căreia nimic nu are sens. Faptele pe care le deplîngem astăzi arată că numai libertatea asigurată majorității poporului, și nu unei a- nume minorități, poate înfăptui a- cea prefacere la care năzulm". Documentul este semnat de Ignacio Palma, fost ministru, fost președinte al Senatului și fost președinte național al democrației creștine. Fernando Sanhuesa, fost președinte al Camerei Deputaților, Renan Fuen- tealba, de cinci ori președinte național al Partidului Democrat Creștin.

participat reprezentanții organizațiilor de tineret ale Partidului Comunist din Belgia. Partidului Socialist Belgian, Federației Generale a Muncii din Belgia (F.G.T.B.), precum și ai altor organizații democratice din această țară, a fost creat un Comitet de solidaritate cu poporul chilian.Un grup proeminent de profesori universitari americani, printre care se numără și patru deținători ai Premiului Nobel, au cerut Organizației Națiunilor Unite să adopte măsurile necesare pentru încetarea terorii în Chile.Trei uniuni sindicale din Venezuela au hotărît să declare la 13 septembrie, pentru 30 de minute, o grevă generală în semn de protest împotriva loviturii militare de stat din ChileIn mai multe orașe din Japonia au avut loc demonstrații și mitinguri de solidaritate cu forțele progresiste din Chile.Peste 10 000 de locuitori ai capitalei peruane au demonstrat împotriva loviturii de stat și în semn de solidaritate cu poporul chilian.
■ ■ ■ n n aLucrările celei de-a XVlI-a sesiuni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, la care iau parte delegații din peste 80 de state membre, s-au deschis la Viena. Ca președinte al sesiunii a fost ales reprezentantul Australiei, R. Boswell, iar ca vicepreședinte șeful delegației române, prof. Ioan Ursu. Cererile de admitere în A.I.E.A., prezentate de R.D. Germană și R.P. Mongolă, au fost aprobate în unanimitate de către conferința generală.

Comitetul pentru proble
me externe al Senatului a- 
merican a aProbat> cu majoritate de voturi, numirea lui Henry Kissinger în funcția de secretar de stat al S.U.A.

SOFIA 18 (Agerpres). — La 18 septembrie, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, la Sofia a sosit într-o vizită de prietenie Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. în aceeași zi, a avut Ioc ceremonia înminării Ordinului „Gheorghi Dimitrov" și a Stelei de Erou al Republicii Populare Bulgaria, cu care Leonid Brejnev a fost decorat de Consiliul de Stat al R.P. Bulgaria.De asemenea, oaspetele a avut o
Declarația comunăHANOI 18 (Agerpres). — La încheierea vizitei oficiale de prietenie efectuate în R. D. Vietnam de către delegația condusă de Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei, a fost dată publicității o declarație comună. Ea relevă că, în cursul convorbirilor cu delegația de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Duan, prim-secretar al P.M.V., părțile au luat cunoștință cu satisfacție de realizările obținute în construirea socialismului în țările respective, hotărînd o și mai puternică consolidare a relațiilor de prietenie și cooperare frățească între cele două partide și țări. De asemenea, părțile au trecut în revistă alte probleme de interes comun, realizînd o unanimitate de opinii asupra ansamblului problemelor ridicate.Partea cubaneză a salutat cu căldură, ca pe o victorie a luptei patriotice a poporului vietnamez, semnarea Acordului de la Paris asupra Vietnamului și a Comunicatului comun din 13 iunie, declarînd că susține cu hotărîre lupta poporului vietnamez în actuala etapă pentru menținerea și consolidarea păcii. construcția socialismului în Nord, desă- vîrșirea independenței și democrației în Sud, înaintarea spre reunificarea

Plenara C. C. 
al Partidului Muncii 

din CoreeaPHENIAN 18 (Agerpres). — Potrivit agenției A.C.T.C., între 4 și 17 septembrie s-au desfășurat la Phenian lucrările celei de-a Vil-a Plenare a C.C. al Partidului Muncii din Corcea. Au fost dezbătute probleme legate de îndeplinirea sarcinilor revoluției ideologice, tehnice și culturale trasate de cel de-al V-lea Congres al partidului, precum și de aplicarea corectă a sistemului de preturi și plăți stabilite anterior.în încheierea lucrărilor Plenarei au luat cuvîntul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al P.M.C.. care a făcut un bilanț al dezbaterilor și a expus liniile principale ale activității viitoare.
Laosul în fața 

unor noi perspective
- PAȘI IMPORTANȚI SPRE RECONCILIEREA 

Șl UNIFICAREA NAȚIONALĂ -Din Asia de sud-est a sosit o veste îmbucurătoare : la Vientiane, cele două părți laoțiene au semnat protocolul ce stabilește modalitățile concrete de aplicare a acordului. încheiat în februarie, cu privire la restabilirea păcii și înțelegerii naționale in Laos. Prevederile ambelor documente reprezintă un nou succes im portant al poporului laoțian, al tuturor forțelor progresiste și iubitoare de pace care se pronunță pentru o justă rezolvare a problemei laoțiene.După cum este știut, Acordurile de la Geneva din 1962 au consfințit dreptul sacru al poporului laoțian de a trăi in condițiile păcii, neutralității și unității naționale, de a-și rezolva singur treburile interne, fără amestec străin. Aceste acorduri au fost însă încălcate de S.U.A. ; zonele aflate sub controlul Frontului Patriotic Laoțian au fost vreme îndelungată bombardate. Dar în Laos, ca și în Vietnam, rezistența forțelor patriotice n-a putut fi in- frîntă ; ele am reușit nu numai să mențină sub controlul lor teritoriile eliberate, dar să ie și lărgească.Totodată. Frontul Patriotic s-a pronunțat statornic pentru soluționarea conflictului pe calea negocierilor. în urma unor tratative laborioase între cele două părți, în condițiile favorabile create prin A- cordul de la Paris privitor la restabilirea păcii în Vietnam și prin încetarea bombardamentelor asupra Laosului, s-a pus capăt războiului îndelungat din această țară.Acordul din februarie și recentul 

protocol de aplicare deschid bune perspective pentru înfăptuirea aspirațiilor naționale ale poporului laoțian — restabilirea și. consolidarea păcii, înțelegerea și unificarea națională, edificarea unui Laos pașnic. independent și neutru. Poporul laoțian își poate acum concentra eforturile în opera de refacere a țării, pentru valorificarea importantelor resurse de care dispune, în interesul prosperității sale, pentru modernizarea întregii vieți economice și sociale.Protocolul prevede crearea instrumentelor politice, juridice și administrative menite să asigure exercitarea fermă a drepturilor naționale fundamentale ale poporului laoțian. Este importantă precizarea că, întru cit in țară există, provizoriu, două zone controlate în mod separat de cele două părți, treburile interne trebuie reglementate în spiritul înțelegerii naționale, pe baza principiilor egalității și respectului reciproc. Administrațiile respective sint chemate să acționeze pentru a grăbi stabilirea de relații normale între zonele lor, să creeze condiții favorabile pentru ca populația să se deplaseze dintr-o parte în alta, să facă schimburi economice și culturale, în scopul consolidării înțelegerii naționale și unificării țării, la o dată cît mai apropiată. în acest spirit s-ă stabilit, după cum se știe, constituirea unui guvern provizoriu de uniune națională, alcătuit dintr-un număr egal de reprezentanți ai celor două părți și care urmează să fie format în viitorul apro

întrevedere cu Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, și cu alți conducători de partid bulgari. După cum relevă a- genția T.A.S.S., cu acest prilej a avut loc o convorbire, în cursul căreia s-a efectuat un schimb de informații privind construcția comunistă și socialistă din cele două țări, dezvoltarea și întărirea prieteniei bilaterale. Au fost discutate, de asemenea, probleme internaționale de interes reciproc.
vietnamezo-cubanezăpașnică a țării, precum și poziția justă a guvernului R.D.V. și a G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, in ceea ce privește aplicarea strictă a prevederilor acestor documente.Cele două părți condamnă, de a- semenea, lovitura de stat militară pusă la cale de forțele reacționare din Chile împotriva guvernului constituțional și legal al coaliției Unității Populare și susțin viguros lupta justă a poporului chilian și aspirațiile sale spre progres, democrație și independentă națională.Cele două părți apreciază că eforturile depuse pentru restabilirea șl întărirea solidarității dintre țările socialiste în sinul mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, consolidarea alianței între sistemul sor.jlist și forțele care luptă pentru yt er)n- dență națională, împotriva irh ,,ia- lismului. colonialismului și nâ.Colonialismului, au o semnificație deosebit de importantă în ceea ce privește lupta pentru pace, independență națională. democrație și socialism. Partidul celor ce muncesc din Vietnam și Partidul Comunist din Cuba își vor intensifica eforturile lor pe această linie.

întrevedere
Gustav Husak—fidel CastroPRAGA 18 (Agerpres). — Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cuba, prim- ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, care se află în drum spre patrie, venind din R. D. Vietnam, unde a efectuat o vizită oficială, s-a oprit, luni, pentru o scurtă vizită, la Praga — transmite agenția C.T.K. Cu acest prilej, a avut loc o întilnire între Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și Fidel Castro. în cadrul întîlnirii, a fost efectuat un schimb de informații; legate., de evoluția favorabilă a relațiilor reciproce, fiind, totodată, abordate probleme actuale ale situației internaționale.

piat. Pe lingă menirea de a aplica prevederile acordului încheiat și a rezolva problemele de importanță națională, guvernul provizoriu are și misiunea de a organiza alegeri pen- . tru Adunarea Națio- / nală, din care va re- . zulta, ulterior, un guvern definitiv de u- niune națională și de unificare a țării.In vederea creării condițiilor optime înfăptuirii acestor cerințe, se stabilește, între altele, ca un imperativ major, retragerea tuturor forțelor militare străine din Laos, in termen de două luni de la constituirea guvernului. provizoriu, comandamentelor forțelor armate ale celor două părți revenin- du-le integral misiunea de menținere a încetării focului și de aplicare strictă a a- cordului de pace. In felul acesta, noile documente întregesc modalitățile de reglementare a treburilor interne ale Laosului de către poporul laoțian însuși, fără a- mestec din afară, la adăpost de intervenții și presiuni străine.în frămîntata istorie a Laosului, istorie de luptă necurmată pentru recunoașterea dreptului sacru al poporului său de a-și decide de sine stătător destinele, a început astfel o nouă epocă. Restabilirea păcii, înțelegerea națională, crearea unui Laos unificat, independent, pașnic și neutru, angajat pe calea progresului e- conomic și social, constituie în același timp un aport însemnat la consolidarea păcii în Indochina și Asia de sud-est, o contribuție la accentuarea destinderii internaționale în lume.
AI. CÂMPEANU
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ră de către marea majoritate a statelor membre, insă ale cărei dificultăți au descurajat pînă acum in inițierea ei pînă și pe cei mai îndrăzneți dintre noi. Spiritul în care a fost începută și în care, sperăm, va fi continuată, este un semn încurajator că Națiunile Unite, care au reușit să supraviețuiască peste un sfert de secol, pot in sfîrșit să spere că vor deveni principalul organism de cooperare internațională".Nu există problemă importantă pe agenda O.N.U. a cărei soluționare să nu depindă, în ultimă analiză, de imperativul transformării organizației într-un instrument cu adevărat eficace în înfăptuirea idealurilor de pace și securitate, de cooperare și progres ale tuturor popoarelor, înscrise în actul său fundamental — Carta O.N.U. Dezarmarea generală și totală, aplicarea „Declarației a- supra întăririi securității internațio- nale“, transpunerea în viață a „Declarației țărilor și popoarelor coloniale", revizuirea și evaluarea o- biectivelor și politicii strategiei dezvoltării internaționale a celui de-al doilea deceniu al Națiunilor Unite pentru dezvoltare, situația din O- rientul Apropiat — iată numai cî- teva din principalele probleme ale sesiunii, a căror soluționare se află în strinsă interdependență cu întărirea rolului O.N.U.
și de aceea doresc să participe la evoluția situației internaționale. Cred că abordarea bilaterală nu este deloc negativă : dimpotrivă, diplomația bilaterală a existat în toate secolele și va continua să fie necesară și cred că trebuie să fim fericiți cînd o asemenea abordare bilaterală produce rezultate pozitive".

★Secretarul general al O.N.U., Kurt W’aldheim, a primit, la sediul O.N.U., pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar Kwon Min Jun, șeful o- ficiului observatorului permanent al R.P.D. Coreene la O.N.U., și pe adjunctul acestuia, ambasadorul Li Yun Gyom. A fost efectuat un schimb util de păreri cu privire la instalarea noului oficiu al observatorului permanent al R.P.D. Coreene la O.N.U., fiind discutate, totodată, aspecte legate de reunificarea Coreei și alte probleme de interes comun.
Reprezentantul cubanez a lansat un apel tuturor statelor și organizațiilor democratice și antiimperialiste din lume, invitindu-le să ia atitudine împotriva terorii și violenței, încălcării legalității internaționale.Luînd cuvîntul după ambasadorul cubanez, reprezentantul autorităților militare de la Santiago de Chile, Raoul Bazan, fără să dezmintă acuzațiile aduse, a încercat să diminueze și să minimalizeze gravitatea faptelor.în cadrul ședinței, violențele și actele brutale comise atît împotriva ambasadei și navei cubaneze, cît și împotriva militanților democrat! din Chile au fost condamnate și de alți vorbitori, între care reprezentantul sovietic, Vasili Safronciuk, reprezentantul R.D.P. a Yemenului, Abdal Yashta, și reprezentantul R.P. Chineze, Huang Hua.Majoritatea vorbitorilor au cerut Consiliului de Securitate să adopte măsurile care se impun după analizarea și aprecierea faptelor prezentate.


