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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI.COMUNIST ROMÂN

Noi loturi de țevi sînt pregătite pentru a fi expediate beneficiarilor la întreprinderea „Republica" din Capitală

z-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizațiile județene ale partidului 
salută cu satisfacție succesul 

vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in America Latină

In telegrame adresate secretarului general al partidului, comitetele 
județene ale P.C.R. aprobă și elogiază rezultatele misiunii pe continentul 
latino-american - puternică afirmare a politicii externe a României, 
elaborată de Congresul al X-lea și Conferința Națională, a ideilor 
socialismului, a voinței comuniștilor și întregului popor român de largă 
conlucrare internațională în folosul păcii, progresului și fericirii 
tuturor popoarelor.

Sîntem mîndri — se arată în telegrama Biroului Comitetului județean ALBA al P.C.R. — că cel mai iubit fiu al poporului nostru, ducînd solia de pace și colaborare a României socialiste pe continentul Americii Latine, a fost primit cu atîta căldură și înțelegere, în aceasta vedem înalta prețuire acordată țării noastre, stima și considerația pentru activitatea dumneavoastră de militant neobosit pentru afirmarea marilor idealuri ale umanității.în timp cc dumneavoastră v-ați a- flat la mii de kilometri depărtare de țară, noi, comuniștii, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani — din județul Alba, asemenea întregului popor, am desfășurat o activitate susținută pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit. Vă raportăm, stimate tovarășe secretar general, că planul pe primele opt luni ale anului a fost îndeplinit cu patru zile mai

devreme, realizîndu-se o producție suplimentară de 74 milioane lei. Subliniind puternicul imbold ăl scrisorii adresate lucrătorilor de pe ogoare și măsurile eficiente luate în consecință, telegrama conchide : Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de adeziunea noastră deplină la întreaga politică internă și internațională a partidului și statului nostru și ne angajăm solemn să muncim neobosiți pentru îndeplinirea actualului plan cincinal înainte de termen, pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste.Asemenea întregului nostru popor, oamenii muncii de pe meleagurile arădene — se spune în telegrama Comitetului județean ARAD al P.C.R. și a consiliului popular județean — au urmărit cu justificată mîndrie toate etapele vizitei, au fost cu gîndul alături de dumneavoastră în toate țările vizitate.

Primirea deosebită și ambianța prietenească și de înaltă considerație ce v-a fost rezervată în toate țările gazdă ne-a umplut inimile de bucurie și mîndrie patriotică, de puternic optimism și încredere nestrămutată în viitorul tot mai strălucit al națiunii noastre socialiste.Sîntem convinși, stimate tovarășe .secretar general, că rezultatele deosebite ce s-au inregistrat cu ocazia vizitei vor impulsiona și amplifica relațiile pe multiple planuri dintre România și aceste țări, contribuind la consolidarea poziției țării noastre în viața politică internațională, la afirmarea tot mai puternică a voinței de pace și larga colaborare de care este animat harnicul nostru popor.Strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român, al Comitetului său Central. în frunte cu dumneavoastră. tovarășe secretar general, exprimăm hotărîrea nestrămutată a

comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc din județul Arad, de a înfăptui neabătut politica externă a partidului nostru. internă și și statuluisentimen-Exprimînd profundele te de prețuire, devotament și admirație față de neobosita dumneavoastră activitate consacrată extinderii și consolidării legăturilor de colaborare și prigtenje dintre România și celelalte state ale lumii, Biroul Comitetului județean BACĂU al-P.C.R.- -Vă -adresează dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, și tovarășei Elena Ceaușescu, în numele comuniștilor. al tuturor oamenilor muncii din cuprinsul județului, un sincer și călduros bun venit, acum, la reîntoarcerea în țară după fructuoasa vizită întreprinsă în mai multe state ale Americii Latine.
(Continuare în pag. a V-a)

O cerință esențială pentru progresul societății noastre

LĂRGIREA CONTINUĂ
A ORIZONTULUI POLITICO-IDEOLOGIC

AL TUTUROR COMUNIȘTILOR
Ne mai despart puține zile de începerea unui nou an de studiu în învățămîntul de partid. Evenimentul ne apare in întreaga sa semnificație dacă avem în vedere rolul deosebit ce-i revine învățămintului de partid in înfăptuirea programului de educație comunistă - • ■ • •nara C.C. al P.C.R. 1971.După cum se știe, ciat ridicarea nivelului politico-ideologic al cadrelor de partid și de stat, al tuturor comuniștilor, formarea rinei înalte conștiințe socialiste a întregului por, ție tală a construcției socialiste în țara noastră. Studiul ideologic sistematic, permanent, sp impune cu atit mai muit cu cit — așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenară — „marxism-leninismul este o învățătură vie, care se reînnoiește continuu ; caracterul său revoluționar constă tocmai în faptul că se îmbogățește permanent cu toate concluziile științifice ale dezvoltării sociale, că nu elaborează teze imuabile, date o dată pentru totdeauna, ci ajută la cercetarea și înțelegerea evenimentelor corespunzător noilor condiții economice, sociale, naționale și istorice", învățămîntul de partid s-a, dovedit un instrument de preț pentru lărgirea orizontului politic-ideologic al

adoptat de Ple- din noiembrieplenara a apre-

membrilor de partid, al celorlalți oameni ai muncii, pentru imbogățirea continuă a cunoștințelor lor teoretice cu elementele noi aduse de cunoașterea științifică, de practica socială din zilele noastre, de experiența construirii noii orînduiri în țara noastră.Potrivit orientărilor plenarei, în ultimii doi ani au fost aduse un șir de îmbunătățiri învățământului de

pe- ____________ca o condi-fundamen-pentru dezvoltarea cu succes

La începutul noului an 
în învățămîntul de partid

Obișnuitul
într-un sat
oarecare...Batul, înșirat de-a lungul unei văi, intre două dealuri cu pădure bătrînă, numără vreo două sute și treizeci de case ; cam cit o stradă lungită din București ; sute pea dinColentina. Pînă la Mintia, una dintre cele mai importante apariții industriale pe harta țării, sînt vreo unsprezece kilometri. Pînă la Deva, capitala de județ, vreo optsprezece... Pînă Ia Simeria... Pină la Hunedoara... Pînă la Cugir... Nu numesc toate distantele, în orice caz, nu sînt prea mari. De fapt, aceste cunoscute dustriale, voiam niez faptul că, menii săi, satul pe multe zeci de în timpul zilei, se retrage înîl știu de zeci era un sat amărît, desprins de lume, rușinat parcă de neputința lui de a se sălta la suprafață. Lămpile cu gaz au dispărut abia acum vreo zece, doisprezece ani. Odată cu lumina electrică au pătruns și aparatele de radio, televizoarele, de călcat electric, funcționează bine.zilnic ziarele, revistele — ce se știe în alte părți ale țării se știe și se discută și aici, cam în același timp. Țin minte ce vîlvă a stîr- nit plecarea unui copil din sat la liceu. acum vreo treizeci și ceva de ani. Primul care avea să învețe la o școală de la oraș. Prin 1944 erau vreo patru copii la liceu... N-aș vrea să spun că acum toți copiii satului se înghesuie licee, nici n-ar fi list să se-ntimple dar în vara aceasta familii au trăit emoții puternice, ca la oraș, de altfel, apropo de examenul de admitere în liceu : intră copiii, nu intră ? Au intrat la licee teoretice, la licee de specialitate ; la admiterea în facultate nu s-a prezentat nici un copil în acest an, dar au terminat doi institute superior.

Am un 
pentru unul

cele aproape opt de suflete ar încă- într-un bloc-mamut, Balta Albă, ori din

pomenind centre insă subli- prin oase întinde kilometri. Noaptea matca sa. de ani,

(ierul Poșta sosesc

spre rea- așa, multe

de învățămînt
mare respect 
dintre aceștia.

15 zile de puternică mobilizare 
a forțelor pentru încheiereabăiat obișnuit, funcționar o vreme la cariera de piatră ; a dat admiterea la politehnică de vreo trei ori, pînă la urmă a reușit, acum și-a terminat examenul de stat cu nouă și ceva și a fost repartizat la un institut de cercetări din București ; băiat eminent, îndrăzneț, încăpățînat.Medici, profesori, tehnicieni s-au răspîndit prin împrejurimi. în dustriale sau în îi urmează.Dar satul nu prin navetiști și liceu, ci prin oamenii lui. care ies zilnic la lucru, pe cîmp. Cooperativa agricolă, trebuie spus, nu se numără printre cele cu renume, pămîntul este puțin — și pe dealuri, și pe malul Mureșului, recolta este mai săracă, iar Mureșul, prea des. își iese din matcă... Și, totuși, recolta de grîu ajunge 3 500 kg la ha, în buni. Grădinăritul venituri frumoase, rul zootehnic, este o reușită a conducerii cooperativei, aici. într-ade- văr, treburile merg bine. Pentru un președinte destoinic de cooperativă, zilele de vară înseamnă alergătură pe cîmp — noaptea înseamnă ședințe...Manea Tovică, președintele de nici patruzeci ani. ales și înființarea este gospodar, cian, expert

centre in- sate. Alțiise ține elevii de

la anii aduce secto- dezvoltat,

de reales, de la cooperativei, șofer, tehni- în zootehnie, grădinărit etc. N-are încotro, trebuie să le să le știe pe toate și să se «descurce cu toți, copiii de grădiniță la pensionari (multi pensionari, pensia se dă acum la timp). A avut o satisfacție, în afara treburilor de președinte, în vara acestui an : i-a reușit una din fete la admiterea la liceul de energetică... Ei, și la puțin timp după succesul fetei, și-a zis să petreacă și el la nuntă, era invitat într-un sat vecin, se căsătorea un inginer. Dar cind să-nceapă petrecerea, se dezlănțuie o furtună cum-

învețe.de la

Nicolae TIC
(Continuare în pag. a V-a)

lucrărilor agricole
La recoltare, prioritate eliberării 
terenurilor destinate insămînțărilor

partid, atît pe planul organizării, cit mai ales al conținutului ide idei ; »te au avut drept .rezultat orientarea mai. fermă a învățămînt ului spre aprofundarea problemelor de bază ale etapei actuale, creșterea contribuției sale la cunoașterea politicii partidului, care reprezintă aplicarea creatoare a marxism-leninismului potrivit condițiilor României. în noul an de studiu care începe, procesul de îmbunătățire a învățămintului de partid se cere continuat, asigurîndu-se accentuarea caracterului creator, partinic, militant, sporirea puterii lui de influențare a conștiințelor.In condițiile in care întregul nostru popor este angajat in vasta activitate pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și <le Conferința Națională. învățămîntul de partid nu poate avea (el mai înalt decît de a sluji atingerea acestor o- biective. Ca atare. în centrul întregii propagande de partid se vor afla a- profundarea în continuare a documentelor Congresului al X-lea ți Conferinței- Naționale, a botărîrilor plenarelor ulterioare ale Comitetului Central, a expunerilor si articolelor tovarășului Nicolae CeauȘeșcu. cunoașterea legilor și măsurilor vizind perfecționările pe plan economic, politic. social, cultural, în toate domeniile de activitate.Anul de studiu care începe va fi marcat de pregătirea unor evenimente de o excepțională importanță în viața partidului și a întregii țări — cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., precum și aniversarea a trei decenii de la eliberarea patriei, care vor prilejui atît un bilanț al marilor noastre cuceriri revoluționare; cit și o proiecție clară a căilor dezvoltării viitoare a societății noastre. Pe măsură ce în presă se vor publica proiectele documentelor ce vor ti

supuse discuției publice în vederea definitivării și aprobării lor de către Congresul al XI-lea al partidului, aceste documente vor forma obiect de dezbatere și în învățămîntul de partid, care va avea sarcina de onoare de a pune din plin în valoare bogăția lor de idei, de a fructifica, în activitatea ideologică, întreaga lor forță educativă.Situarea programelor de studiu pe terenul celei mai stringente actualități — economice, politice, sociale — nu rezolvă de la sine 'problema legării învățămintului de viață, de sarcinile actuale. Așa cum este bine știut. politica partidului se realizează nu printr-o rețetă unică, ci intr-o mare diversitate de condiții, care diferă de la o unitate la alta, de la un județ la altul. Pentru a se constitui ca un autentic instrument in slujba înfăptuirii acestei politici; invățămințKl <le partțd trebuie să fie puterni-’ ancorat în realitățile din fiecare întreprindere, unitate agricolă sau instituție. in preocupările colectivului respectiv, ajutîndu-i pe oameni să înțeleagă clar ce anume au de făcut, cum trebuie să acționeze concret, la locul lor de muncă, de pe pozițiile principiale ale partidului. Experiența arată că forța de influențare a în- vățămîntului depinde totodată, în măsură considerabilă, de caracterul său combativ, de intransigența cu care ia poziție fată de neajunsurile din diferite domenii, ca și față de concepțiile și comportările străine ideologiei și moralei noastre. Promovarea cu consecvență, in intreaga activitate ideologică, a poziției militante, a combativității partinice este una din principalele exigențe pe care programul de educație comunistă al partidului (iilor de * tuturor meniu.în revista „Munca de partid" au fost publicate recomandări de teme pentTU diversele cursuri ale învățămintului de partid. în stabilirea programului de studiu, organizațiile de partid le vor alege, firește, pe cele care corespund cel mai bine nivelului de pregătire al cursantilor. nevoilor si opțiunilor lor. După cum este cunoscut, obiectivul major care concentrează în prezent

o pune in fața organiza- partid. a propagandiștilor, activiștilor din acest do-

(Continuare în pag. a IV-a)

IN ZIARUL DE AZI

în această perioadă hotăritoare pentru strîngerea la timp și in bune condiții a recoltei acestui an și pentru pregătirea recoltei anului viitor, cuvîntul de ordine pe ogoare este urgentarea terminarea lor într-un ,_r_, mai scurt. în ziarul nostru de Ieri am consemnat aspecte ale muncii desfășurate duminică în cîteva județe. Astăzi sîntem in măsură să oferim in plus cîteva date ale acestei acțiuni. în cursul zilei de duminică, ia lucrările agricole au participat peste 600 000 de oameni ai muncii de la sate, sprijiniți de 277 000 de elevi și studenți, de un mare număr.de salariați și militari. Numai în această zi au fost recoltate peste 42 000 ha cu porumb, floa- rea-soarelui, cartofi, sfeclă de zahăr, s-au cules și transportat 13 300 tone de legume și fructe. Ca și în celelalte zile, se relevă aportul deosebit al mecanizatorilor, care, duminică. au însămințat 70 000 ha cu păioase de toamnă, dintre care 58 000 ha cu grîu. au efectuat arături pe o suprafață de 44 000 ha și au pregătit pentru semănat 68 000 de hectare. S-a lucrat cu sîrg și cu spor în toate județele țării. Suprafețe mai mari au fost însămînțate în județele Ilfov, Teleorman, Brăila, Constanța, Galați. Dolj, Tulcea și altele.Ceea ce am dori să subliniem este că rezultatele multor unități agricole demonstrează că se poate mai mult, că este lizeze și chiar să ticele de lucru. Informații sosite îultă necesitatea mai hotărît grabnică a _____ ___ _____ .cum sînt recoltatul și treierișul la tloarea-soarelui și culesul porumbului și altor culturi de pe suprafețele destinate griului.

lucrărilor, timp cit

posibil să se rea- fie depășite gra- Din numeroasele la redacție rede a se acționa pentru încheierea unor lucrări urgente,

Timpul frumos permite intensificarea culesului la culturile de legume, struguri, fructe — produse perisabile — care trebuie să asigure aprovizionarea neîntreruptă a fabricilor de conserve, a piețelor și cantitățile necesare insilozării pentru iarnă. în vederea, evitării pierderilor la aceste produse se impune o preocupare susținută pentru respectarea cu rigurozitate' a graficelor de preluare, înlăturarea cu hotărîre a Situațiilor cînd legumele culese rămîn netransportate și se depreciază în cîmp. De asemenea, se cere mai multă atenție pentru respectarea graficelor de recoltare la sfecla de zahăr, transportul întregii cantități de la fabricile de zahăr sau la rile accesibile pentru a greutățile pe care le pot eventualele ploi, îndeosebi tățile situate la distanțe mai mari, în județele mari producătoare de cartofi — Suceava. Brașov, Harghita, Covasna etc. — în ultimele zile recoltatul a fost intensificat, dar se semnalează întîrzieri la transportul produselor. în aceste județe trebuie repartizate un număr suplimentar de mijloace unităților care au cea mai mare nevoie și mai ales să se asigure folosirea a- cestora la întreaga capacitate, or- ganizîndu-se echipe speciale pentru încărcarea și descărcarea camioanelor și remorcilor și pentru !n- silozarea cartofilor în cele mai bune condiții. Concomitent cu recoltatul. transportul și depozitarea produselor toamnei, trebuie intensificate lucrările de pregătire a terenului și semănatul griului pentru 8 pune baze sigure recoltei anului viitor.
Redăm, în pagina a treîa, 

relatări despre mersul lu
crărilor de recoltare si însă- 
mînțări.

rădăcini drumu- preveni provoca in uni-

• Studii, intenții și realități în activitatea cultural- 
educativă de masă la Buzău • Hotărîrile de larg 
interes obștesc ie adoptă obștea ! (Din experiența 
Consiliului popular al municipiului Tg. Jiu) • Conști
ința unei misiuni nobile (70 de ani de Ia nașterea 
scriitorului Nicolae Deleanu) • Expresivitatea panto
mime! moderne • Rubricile noastre : Din instanță în 

fața opiniei publice. Faptul divers. Sport

Excelenței Sale Domnului JUAN PERON
Președintele Republicii Argentina

Doamnei ISABEL MARTINEZ PERON
Vicepreședinte al Republicii Argentina

BUENOS AIRES, 
vestea alegerii dumneavoastră ca pre-Am aflat cu multă satisfacție 

ședințe, și a doamnei Isabel Martinez Peron ca vicepreședinte al Repu
blicii Argentina.

îmi face o deosebită plăcere ca. în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român, al meu și al soției 
mele, să vă adresez dumneavoastră și doamnei Peron calde felicitări și 
cele mai bune urări de succes în înalta misiune pe care v-a încredin
țat-o națiunea argentineană.

îmi exprim încrederea că, în spiritul convorbirilor purtate în acest 
an în România, relațiile româno-argentinene de prietenie și conlucrare 
pe multiple planuri — politic, economic, țehnico-științific, cultural — vor 
cunoaște o dezvoltare puternică, în interesul . celor două popoare ale 
noastre, al păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.

Am convingerea că apropiata vizită pe care urmează s-o realizez; în 
Argentina, la amabila dumneavoastră invitație, va prilejui continuarea 
dialogului fructuos pe care l-am început în România și va constitui un 
moment remarcabil în extinderea relațiilor dintre România și Argentina.

NICOLAE CEAUȘEȘCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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fi corespondenții

DIVERS
Parcul
bunicilor
și nepoților

De citeva zile, pensionarii și 
copiii din reședința județului 
Covasna, Sfintu-Gheorghe, au 
un parc al lor. Inițiativa apar
ține comisiei de Cruce Roșie 
din cartierul III al orașului, 
care, in intimpinarea Săptă
mînii Crucii Roșii, a hotărit a- 
menajarea, prin muncă patrioti
ci, a unui parc destinat celor 
mai in virstă și mai tineri lo
cuitori. Și dacă primii au la 
dispoziție bănci pentru odihnă, 
cei mici au, la rindul lor, te
renuri de joacă, unde pot zbur
da in voie sub supravegherea 
bunicilor. Firește însă că par
cul aparține deopotrivă și ce
lorlalți locuitori ai orașului care 
sint invitați aici la odihnă și 
recreere.

Glumă...
cu focîn timp ce lucra !ntr-o tură de noapte, Anastasie Durac, manevrant C.F.R. la Combinatul de celuloză și hîrtie din Drobeta Turnu-Severin, începuse să se plictisească. Văzind că într-un vagon doi colegi dormeau duși (pe unde or fi dormit oare în acel timp șefii lor ?) s-a gindit la o glumă. Și încă ce glumă ! D. A. a aprins hîr- tiile din vagon și s-a retras la cîțiva metri pentru a urmări reacția celor doi colegi cînd vor simți focul la tălpi. Dar „gluma" a luat o întorsătură... serioasă. Treziți brusc din somn și înspăimîntați, cei doi au luat-o la fugă. Focul s-a extins și, numai printr-o intervenție energică, vagonul în flăcări a fost îndepărtat de lingă un depozit în care se aflau mari valori materiale. Și așa însă pagubele — din vagon a rămas numai scheletul metalic — se ridică la peste 46 000 lei, sumă pentru care D. A. este bun de plată. Fără nici un de glumă 1 fel
Vițelul l-a
dat de gol

Văzind că toți consătenii- lui 
Obțin avantaje mari de pe urma 
Contractării animalelor cu sta
tul, Victor Judenschi din Cin- 
dești (Neamț) s-a hotărit să 
încheie și el un contract. Dar 
nu avea în bătătură nici picior 
de vită. Ca să nu bată la ochi, 
a încheiat formele pentru un 
vifel. A încasat avansul cu
venit și și-a văzut de treabă. 
Cind a sosit ziua scadentei, s-a 
furișat în bătătura lui Mihai 
Mitrea, a dezlegat un vitei ?i 
s-a dus cu el direct la Între
prinderea de industrializare a 
cărnii din Piatra Neamț. Nu 
apucase insă să întocmească ac
tele de predare cînd, în curtea 
întreprinderii, a apărut ade
văratul stăpîn al vițelului. Dat 
de gol de vitei, V. J. a aban
donat actele și banii și... dus 
a fost. Unde ești, Victore 7 Te 
mulfumești numai cu avansul 7 
Te caută vecinul și miliția 
să-ți facă lichidarea.

Patru

con-

„pescari"... 
la apă!în timp ce efectuau untrol pe apa rîului Moldova, supraveghetorul de vînătoare Dumitru Drăgoi și vinătorul Constantin Suman au surprins, pescuind fără permis, pe Vasi- le Apetrii cu fiii săi Dumitru și Constantin; precum și pe Vasile Todică — toți din comuna Boroaia (Suceava). Neavind încotro, „pescarii" în cauză au acceptat să-i urmeze pe cei doi pentru încheierea procesului- verbal. Pe drum însă, ei i-au atacat, rănindu-i destul de grav. La scurt timp, cei patru braoonieri au căzut, cu ajutorul sătenilor din comună, în „plasa" organelor de resort. Acum se vor convinge și ei că cine pescuiește în „ape tulburi" intră... la apă.
Nepricepe
rea nu-i
o scuză

Șandor Bojas, salariat la în
treprinderea „Rulmentul" din 
Brașov, s-a apucat Intr-una 
din zile să înlocuiască piatra 
unui polizor. Operațiune simplă, 
lipsită de riscuri. Bineînțeles, 
pentru cei autorizați să o facă. 
Dar nu și pentru $. B., care nu 
avea nici pregătirea, nici că
derea să se apuce de o astfel 
de treabă. Din nepricepere, el 
a apăsat pe butonul de pornire 
al polizorului, iar piatra aces
tuia s-a desprins din lăcaș, ac- 
cidentind foarte grav pe 
reglor aflat in apropiere, 
urma loviturii primite,

un 
In,_____ _________  . acesta

a trebuit să fie internat în spi
tal și apoi pensionat temporar. 
Cit despre $. B., prin sentința 

, pronunțată in cadrul unui pro- 
ces public desfășurat in cadrul 
întreprinderii, a fost condam

ni,' nat 'la 10 luni închisoare.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe DAVID

i „Seînieii"

-NE SCRIU CORESPONDENȚII VOLUNTARI —
Economiile de metal

s-auLa Fabrica de șuruburi din Bacău, din inițiativa comitetului de partid și a comitetului oamenilor muncii, au fost pornite o serie de acțiuni care au mobilizat întreg colectivul de salariați la economisirea metalului. Dacă în întreg anul 1972 aici s-a înregistrat o economie de metal de 66 tone, ca urmare a măsurilor tehnico-organizato- rice luate în primul semestru din acest an s-au economisit 104,3 tone metal. Pe loc de frunte se află atelierul de presat la cald, condus de Alexandru Ve- lican, al cărui colectiv a economisit, în 7 luni, 53,5 tone metal. Din metalul economisit, numai prin valorificarea deșeurilor, s-au fabricat 29,6 tone șuruburi. în acțiunea de economisire a metalului s-a remarcat și colectivul de Ia atelierul de scule — sau cum i se mai spune „atelierul tineretului"

dublat— aici 80 la sută dintre muncitori fiind tineri. A- plicind inițiativa „Micronul, gramul și secunda", tinerii atelierului au reușit să reducă cantitatea admisibilă de rebuturi de la 210 kg la numai 45 kg și să economisească 10 000 kg oțel de scule. Printre cei mai inimoși muncitori tineri, care au obținut rezultate deosebite în aplicarea acestei inițiative, se numără V. Cătina?, P. Popa, D. Manole, C. Marcu, I. Țarcă si I. Cio- botaru.Recent, organizația de partid a lansat o chemare către întregul colectiv al întreprinderii în vederea realizării mai multor produse finite din aceeași cantitate de metal.
Vasile A. SPOIALA 
maistru mecanic, 
secretar al organizației 
de bază nr. 2, 
Fabrica de șuruburi 
din Bacău

Utilaje în stoc, 
care provoacă pagubeLa fabrica de produse refractare „Pleașa" din comuna Bucov, județul Prahova, sînt prevăzute a fi realizate importante investiții în actualul cincinal. Pînă la începutul lunii august îrisă planul de investiții pe acest an era îndeplinit în proporție de numai 39,8 la sută. Deși constructorul — întreprinderea de construcții siderurgice Galați — a promis să recupereze, într-un termen scurt, rămînerile în urmă, actualul ritm de lucru nu o- feră garanția că angajamentul va fi respectat. Din cauza întîrzierilor înregistrate, utilajele care au fost aduse în fabrică, u- nele în avans, nu pot fi depozitate și conservate în bune condiții pînă le

Șanțurileîn vara anului 1972, cineva de la secția de dru-
V

va veni rindul să fie montate, fiind astfel expuse degradării. Totodată, se plătesc pentru ele sume importante drept penalizări Pe de altă parte, nerealizarea la timp a investițiilor îngreunează îndeplinirea sarcinilor de plan, nu permite colectivului să obțină producții suplimentare. De aceea, este necesar să se acționeze cu mai multă fermitate pentru înlăturarea întîrzierilor respective, pentru intrarea cit mai urgentă în producție a noilor capacități, spre a se evita pagubele.
Vasile GHEORGHE
maistru,
Fabrica de produse 
refractare „Pleașa", 
comuna Bucov,. . 
județul Prahova1,

birocrațieiI muri și poduri din Sla- I tina, precis nu știu cine.

a propus Consiliului popular comunal Gănea- sa, județul Olt, să distrugă acostamentul șoselei, ca să-1 lărgească cu cite 2 metri de fiecare parte. Fără să se gîndească prea mult și, mai ales, fără o înțelegere prealabilă cu constructorul, acesta s-a decis să spargă acostamentul — care se afla intr-o stare bună — pe o lungime de 300 metri. în acest scop au fost mobilizați zeci de cetățeni, iar 300 de elevi au lucrat 4 zile în șir, efectuînd 1 200 de ore muncă patriotică. O vreme le-a venit în ajutor și Direcția regională de drumuri din Craiova, care a trimis pe șantier un greder și două echipe de lucrători. La un moment dat însă, primarul Nicolae Brutaru și-a dat seama că nu dispune de fondurile necesare terminării lucrării. Cei de la secția de drumuri și poduri din Slatina și-au retras echipele de muncitori și utilajele. S-au cheltuit, astfel, vreo 30 000 de lei, s-a irosit timp și s-a imobilizat o vreme îndelungată un greder, ca să se sape două șanțuri, în care se împotmolesc acum mașinile pe care nu le mai putem scoate nici cu tractoarele. constituind, totodată, un loc favorabil pentru accidente (recent s-au tamponat aici două camioane). în plus, lingă

șosea s-au mai plantat 4 stîlpi din beton, care constituie un adevărat pericol pentru securitatea circulației. De luni de zile, despre șanțurile cu pricina se poartă un dialog interminabil între secția de drumuri și poduri și consiliul popular comunal. Se învinuiesc reciproc, dar nimeni nu ia măsuri ca să repare ceea ce au stricat. Cînd se vor încheia discuțiile și cine va suporta cheltuielile ?
Gb. PREDESCU 
șeful postului de miliție 
din comuna Găneasa, 
județul Olt

Nota redacției : La fața locului am constatat că cele semnalate sînt reale. Dumitru Lllea, secretarul comitetului executiv al Consiliului popular comunal Găneasa, susține că vina o poartă, in exclusivitate, secția de drumuri și poduri, „care a sistat lucrările pe motiv că nu mai sînt fonduri și materiale". Chiar așa stînd lucrurile, se pun, în mod firesc, cel puțin două întrebări t Pe ce bază a început consiliul popular comunal a- ceastă lucrare ? Cît mai are de gind să tergiverseze repararea șoselei, pentru care, cum-necum, s-au cheltuit pină acum fonduri importante 7

Gospodari din Medgidia, 
închideți robinetele!Șapte zile în șir, o gură de mare debit de pe strada Poporului a deversat vagoane de apă peste drum, într-un canal colector. La întreprinderea mecanică de utilaj minier (I.M.U.M.), prin zeci de robinete defecte ori lăsate deschise se scurg mari cantități de apă. în acest timp, la ședințele asociațiilor de locatari, foarte mulți cetățeni reclamă faptul că se percep sume exagerate pentru con-

A' scurt,• Secția întreprinderii de prelucrare și colectare a deșeurilor metalice Tg. Mureș a început o acțiu-

sumul de apă potabilă. Probabil că gospodarii orașului Medgidia pun la socoteală și ana care -> să-mi fie iertată repetiția — se duce pe apa sîmbetei. De ce nu iau edilii munciplului măsuri pentru stăvilirea risipei ? Aceeași întrebare este valabilă și pentru conducerea întreprinderii amintite.
Constantin SIRGHI
Medgidia

n scrisorine de colectare a tuturor deșeurilor feroase și neferoase din gropile menajere ale orașelor și co

munelor. Astfel, numai de la începutul lunii iulie s-au recuperat peste 30 480 kg deșeuri feroase, 1 500 kg fontă și 9 500 kg deșeuri neferoase. (Teo
dor Tasu, muncitor I.P.C.M. Tg. Mureș).• Pe șantierul nr. 4 Instalații al întreprinderii de construcții din prefabricate de beton — București zac. sub cerul liber, din toamna anului trecut, circa 150 de căzi de baie, un mare număr de elemenți de calorifer, diferite piese de utilaje etc. Dacă acestui șantier nu-i mai sînt necesare asemenea materiale, de ce oare nu le dă spre valorificare altor unități ? (fon Ghiță, cartierul Drumul Taberei — București).• La uzina „7 Noiembrie" din Craiova multe utilaje nu sînt bine întreținute, altele stau timp îndelungat nefolosite, iar ușile unor hale și vestiare sint deteriorate. De a- semcnea, la atelierul de strungărie și freze, din cauză că nu funcționează benzile transportoare, zeci de tone de diferite repere din metal stau pe jumătate îngropate în pămînt. Toate a- cestea constituie nu numai abateri de la disciplina de producție, ci și o neglijență crasă față de păstrarea și gospodărirea avutului obștesc. (Semnează 8 muncitori de la uzina „7 Noiembrie"- Craiova).• Ziua în amiaza mare becurile înșirate de-a lungul șoselei principale și pe străzile laterale ale comunei noastre ard ca-n toiul nopții. în contul cui 7 (ing. Ion Perșinaru, comuna Dunăreni, județul Dolj).
Grupaj realjzat de
Dumitru 
MINCULESCU 
șl Gheorqhe PIRVAN

Hotărîrile
de larg interes obștesc 

le adoptă obștea!

Magazinul „Romarta" 
Calea Victoriei nr. 60. 
curînd aici s-a deschis 
raion de confecții pentru 
bărbați. Cumpărătorii 
găsi aici modele noi, 
derne, de costume din 
fine și tergal, sacouri, 
taloni, pardesie, balonseide, 
cămăși, pijamale. Mărfurile 
cumpărate pot fi plățile și 
în rate. Raionul funcțio
nează zilnic între orele 

8,30—20,30

din
De
un

pot 
mo- 
fire 

pan-

*

I

I

I

ei sint alături popular, participă efectiv și convinși la realizarea lor. Spre exemplu, pentru a imprima un caracter operativ unor lucrări edilitar- gospodărești, cetățenii au propus — și noi ne-am însușit această idee — ca operațiunile de încasare a sumelor și de supraveghere a modului cum se desfășoară lucrările pe „șantierele Legii 20“ să se asigure, în fiecare circumscripție, de către comitetele de cetățeni. Rezultatul ? Numeroase o- biective realizate anul acesta în municipiul nostru prin contribuția în bani și în muncă a cetățenilor — mă refer la extinderea rețelelor de apă și canalizare, construcția de ateliere-șco- lare, modernizarea arterelor stradale etc. — sînt rezultatul concret atit al conlucrării rodni- » ce a comitetului 
n <l> 1 • executiv cu cetă-i Consiliului 

municipiului, * Am să mai dau,
iii spre edificare,
IB încă un exemplu.Salariații noștri de la serviciul gospodărie comunală se plîngeau, în- tr-o vreme, că nu pot face față volumului mare de lucrări pe care urmează să le coordoneze și că ar fi bine să ne concentrăm atenția numai asupra unor obiective care să fie situate pe un teritoriu mai restrâns. Dacă am fi acceptat o asemenea soluție, ar fi în- , semnat să ne ocupăm numai de.centru și să neglijăm complet zonele mărginașe ale orașului, acolo unde sint de rezolvat cele mai multe probleme. Ce-am făcut ? în urma consultării cu deputății, comitetul executiv a hotărit să învestească comitetele de cetățeni — care au în componența lor mulți oameni gospodari, pricepuți, specialiști chiar — cu coordonarea execuției lucrărilor necalificate la introducerea rețelelor de apă, canal, electricitate etc. Eficiența acestei acțiuni s-a dovedit a fi neașteptat de bună. Pe multe artere — ca Bradului, Mărășești, Ecaterina Teodoroiu, Petrești, V. Alecsandri, Victoria, Bistrița, Unirii și altele — comitetele de cetățeni au acționat ca adevărate „primării de stradă", au condus de la început pînă la sfirșit, în bune condiții, toate lucrările încredințate. Pe baza experienței cîștigate, intenționăm ca pe viitor să învestim comitetele de cetățeni cu coordonarea, supravegherea șl mobilizarea locuitorilor și la alte lucrări edilitar-gos- podărești, care nu necesită munci calificate.N-avem pretenția, fără îndoială, că am făcut totul pe linia atragerii cetățenilor la conducerea treburilor locale, a valorificării capacității și inițiativei lor creatoare. Rezultatele obținute în activitatea edilitar-gospodă- reascS, îtt întrecerea patriotică, prin participarea cetățenilor noștri la exe-

Este știut că, în întreaga lor activitate, consiliile populare sînt mate să locită a ducerea capteze spiritul rezolvării tuturor problemelor de interes obștesc ce privesc viața localității. Pentru realizarea acestei cerințe, Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Tg.-Jiu și-a propus, și in bună parte a reușit, să întrețină un amplu și permanent dialog cu cetățenii, să se consulte cu fii in toate problemele edilitare, gospodărești și sociale de larg interes cetățenesc. Formele concrete prin care am realizat și realizăm acest dialog sînt dintre diverse — începînd nice, de la om la om, și terminînd cu organizarea u- nor consfătuiri periodice de lucru cu cetățenii.Una din modalitățile care impus în deosebit în drul acestui log este dezbaterea publică a proiectelor de hotărîrl ale consiliului popular. Cum realizăm acest lucru? înaintăm tuturor deputation cu 5—6 zile înainte de sesiune, proiectul hotărîrii pe care urmează să-1 adopte consiliul popular. In intervalul de timp de care dispun pînă la sesiune, aceștia se întîlnesc cu cetățenii din circumscripții și iau în discuție, punct cu punct, respectivul proiect de hotărîre. în cadrul acestor întîlniri nu urmărim doar acordul de principiu al cetățenilor, ci opinia lor — exprimată în propuneri, sugestii, critici — asupra măsurilor pe care preconizăm să le luăm pentru rezolvarea uneia sau alteia dintre problemele de interes obștesc. Așa am procedat, de pildă, la adoptarea planului de dezvoltare economico-so- cială a municipiului pe anul 1973. Analizînd necesitățile orașului, rămî- nerea în urmă în unele sectoare ale gospodăriei comunale — alimentarea cu apă, extinderea canalizării, dernizarea străzilor ne-au cerut să suplimentăm mul lucrărilor propuse a fi tate prin muncă patriotică, propuneri judicioase — la care cetățenii înșiși s-au angajat Să-și aducă contribuția — s-au făcut și la alteDacă metode folosim comitetului executiv, care sează obștea orașului, putem spune că, practic, nu luăm nici o hotărîre de larg Interes obșteso fără a ne consulta cu cetățenii.Un cadru deosebit de propice de consultare a cetățenilor l-a creat mecanismul democratic in care se aplică' în prezent Legea nr. 20/1971. în spiritul acestei legi, în perioada ia- _ . ________ _________ __nuarie-martie 4973. de pildă, noi am cutarea pină acum a unui volum de organizat peste 110 adunări cetățenești, la care au participat 20 000 de locuitori, astfel că . toate se vor construi cu tuite potrivit Legii de cetățeni, de

che- asigure participarea nemij- maselor de cetățeni la con- vieții economico-sOciale, să și să dezvolte inițiativa și lor gospodăresc in vederea
— cu mic cu mare — de hotărîrile consiliului

cele mai cu discuțiile zil-

s-au modca- dia-

mo- cetățenii volu- execu- Multe
proiecte de hotărîrf.avem în vedere că asemenea de consultare a cetățenilor și în cazul unor decizii ale intere-

circa spune cePutem obiectivele fondurile consti- 20 sînt hotărite obștea orașului. Ne-am convins încă o dată, prin proprie experiență, că atunci cînd cetățenii știu de ce optăm pentru rezolvarea cu prioritate a unor probleme și nu a altora, cînd știu că acestea privesc propriile lor interese,

lucrări în valoare de peste 35 000 000 lei sînt o dovadă că trebuie să perfecționăm necontenit dialogul cu masele, că el trebuie să funcționeze permanent, zi de zi, atît atunci cînd avem de rezolvat probleme curente, cît și atunci cînd analizăm probleme de o perspectivă mal îndelungată.
Iancu DRAGH1CI 

prim-vicepreședinfe al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
al municipiului Tg. Jiu

25-31 octombrie „Săptămina economiei
*

1

Pentru dezbaterea și adoptarea unor măsuri privind organizarea și desfășurarea, în cadrul „Săptămînii economiei", a unor manifestări de larg interes cetățenesc, la București a avut loc o ședință a comisiei centrale pentru sprijinirea acțiunii de economisire, la care au participat membri ai conducerii unor ministere, instituții centrale și organizații obștești, reprezentanți ai

presei și radiotelevi. ziunii.în tov. Mircea președintele lui de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni, a prezentat principalele âc- a se desfășura în cadrul „Săptămînii e- conomiei". Membrii comisiei au făcut propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea activității desfă-

cadrul ședinței,Popovîci,Consiliu-
țiuni prevăzute

șurate de C.E.C. in scopul educării populației în spiritul economiei.în încheierea ședinței a luat cuvîntul tov. Gheorghe PIcoș, adjunct al ministrului finanțelor, care a subliniat că realizările importante obținute în acest al treilea an al actualului cincinal creează premise favorabile dezvoltării acțiunii de economisire la C.E.C.

f

*
*

«

„Mica 
scăpare"

— Sigur că da, regretăm cele întîmplate, dar știți, e o scăpare, una singură... Altfql, ani in șir nu ni s-a putut reproșa nimic ; am fost exigenți, am chibzuit flecare măsură......Ne-a fost dat, nu de puține ori, să auzim în felurite ocazii, inclusiv în sălile tribunalelor, argumente și tînguiri pe marginea „scăpării întîmplătoare", a rolului „unui nefast concurs de împrejurări" etc. Am auzit, nu de mult, asemenea scuze, reproduse în sala mare din Palatul justiției : aveau loc ultimele dezbateri în_ procesul infractorilor care au produs întreprinderii „23 August" din Capitală un grav prejudiciu. Cum ? Tocmai datorită „micii scăpări" ; aproape unei singure — dar cit de dăunătoare 1 — scăpări. Stănescu Ion, fost salariat la serviciul Aprovizionare al uzinei amintite, a reușit să îmbrobodească, să înșele vigilența resortului financiar contabil, obținînd avizarea unei comenzi, cel puțin stranii : să se contracteze undeva, în afară, un mare număr de suporți metalici pentru turnătorie. Comandă stranie, fiindcă, dintotdeauna, suporții cu pricina se executaseră în uzină (cum. de altfel, s-au executat șl după ..inițiativa" lui S. I, și chiar în timpul așa-zisei livrări din afară).Mai departe, Stănescu a intrat în relații cu alți indivizi la fel de lipsiți de scrupule, cu ajutorul cărora a pus pe roate escrocheria : în mai puțin de 3 luni, avutul întreprinderii a fost păgubit cu peste 400 000 de lei I Evident, pentru faptele lor. cei vinovați au primit ceea ce meritau — pedepse eu închisoarea, ajungînd, după caz. pînă la 16 ani — fiind obligați, totodată, la repararea pagubei (în funcție de vino

văție s-a dispus, in consecință, și confiscarea averii).Iată care au fost consecințele MICII SCĂPĂRI, față de soarta averii obștești 1 Iată de ce, în Palatul justiției, la finele unui proces care a ocupat zile în șir cea mai încăpătoare dintre sălile sale, scuzele și explicațiile au sunat fals și neconvingător. în schimb, a reieșit clar ce prejudicii pot aduce societății superficialitatea, ușurința.
„Să se aplice 
legea!" țipau 
cei care o... 
ignoraseră

Cu ani în urmă, Traian Cure se ocupase de impresariat. Mă rog, de atunci nu se mai ocupase cu nimic, dar simțea el că această primă meserie îi intrase în singe. Drept pentru care, tot gîndindu-se, și-a adus aminte că, pe undeva, prin Capitală, are o bucățică de teren și a fost străfulgerat de o idee : ce-ar fi să se facă impresar... de case ? E drept că habar n-avea cum se ridică o construcție, că terenul nu era numai al lui și, mai ales, că legea ii interzicea să-1 speculeze ; dar el nu și-a propus decît să găsească amatori dispuși să plătească bani grei pentru... promisiunea de a-i lăsa Să-și construiască un apartament pe terenul pretins al său. Pe scurt, în mai puțin de o lună, T. C. a găsit 19 amatori de chilipiruri (care știau că legea interzice asemenea „combinații", dar care sperau că totul se va „aranja" !), dispuși să-1 achite aproape 350 000 lei pentru o promisiune ilegală 1

— Cerem să se aplice legea, am fost Înșelați 1 Din banii noștri escrocul și-a făcut 0 vilă ca-n basme — răsună acum refrenul păgubașilor în fața instanței.— Ei singuri recunosc că, de bună voie, au acceptat să participe la o afacere pe care o știau ilegală ! — ripostează la rindul lui pîrîtul. Ce obraz mai au acum să se plingă ? 1Desigur, fapta escrocului este condamnabilă și instanța a sancționat-o potrivit legii. Dar, In același timp, meditind asupra replicii sale, parcă are și el, pe undeva, nițică dreptate cînd vorbește de cei păgubiți : cu ce obraz cer ei acum aplicarea legii ? Va să zică, atunci cînd sperau într-un chilipir n-au pregetat s-o eludeze, iar acum, cînd au fost păcăliți, nu pregetă s-o invoce în apărarea lor. Ca și cum legea n-ar fi .una pentru toți, ci ar oscila in funcție de interesele lor. Au plătit cam scump pentru aflarea acestui adevăr, dar face 1 Altădată...
„Grandele" 

fugea 
de muncă...

Deși era un zdrahon de bărbat. Nicolae Niculescu n-avea chef să muncească, com- plăcîndu-se să trăiască pe spinarea soției si ruplnd de la gura celor 3 copil ai săi. în schimb, îi plăcea să se recomande „grande" (n.n. — expresia îl aparține) în diverse funcții ale aparatului de stat. într-o bună zi, lntîmplător află că la un cămin studențesc de fete locuiește o fată fără formele necesare. Frecîndu-șf mîinile de mulțumire, „grandele" se prezintă la portăreasă, se declară... ofițer, și-1 ordonă să cheme toate studentele din camera respectivă, pe care le declară „ares

tate pe loc". După ce le face o morală, declamîndu-le citeva paragrafe de lege pe care, chipurile, „arestatele" le încălcaseră (de altfel, rodul fanteziei lui), le dă de Înțeles că e băiat bun și le iartă, cu condiția ca și ele să „onoreze" substanțial această bunăvoință. Numai că, a doua zi. întoreîndu-se după „onorurile" pretinse, a fost onorat de niște ofițeri autentici.— Onorată instanță, recunosc și regret ce-am făcut, dar... am vrut să fiu și eu un om cu prestigiu.— Prin uzurpare ?— Credeam... că nu mă prinde...A fost condamnat la 2 ani închisoare. Pe timpul executării pedepsei, instanța a dispus obligarea la muncă corecțională. Și nu orice fel de muncă, ci una productivă. Sîntem siguri că așa va înțelege, in sfîrșit, că munca este cea care îți dă prestigiu și te face „grande" și nicidecum uzurparea unor calități care și ele se obțin tot prin muncă !

însă tocmai cu nevasta „uitată" (evident, tribunalul a anulat cea de-a doua căsătorie Încheiată în mod ilegal).Mai uită omu’, dar nici așa 1

Uitucu’
— Acuma, onorată instanță, am făcut-o. am făcut-o... Dar să știți că am fost forțat...— Cum așa ? ! Te-a forțat cineva să te Însori ?— Păi ce, mai scăpăm de gura ei și a maică-si ? O țineau una și bună, că sint neserios...— Bine, dar dumneata erai deja căsătorit. Nu țl-ai dat seama că devii bigam ?— Așa e, dar, drept să vă spun, pe prima nevastă nu mai știam de unde s-o iau, că-i uitasem adresa......In mare, cam atît lși mai amintea, deunăzi, Gheorghe D„ din Periș, în fața Tribunalului județean Ilfov, despre împrejurările In care ajunsese bigam. Restul amănuntelor i le-au amintit justiția șl... cele două neveste prezente șl ele în instanță. De rămas, după lege, a rămas

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am intrat în blocul din str. Batiștei nr. 1—3, la etajul 2 și m-am introdus în apartamentul din stingă... Cer să se aibă insă în vedere că nu m-am folosit în acest scop de niscaiva instrumente șl nici n-am avut de gînd să forțez ușa. Ba, dimpotrivă, am deschis-o foarte simplu, chiar cu cheia personală a locatarului. Cum anume am găsit-o, cred că nu e vina mea, de vreme ce, chiar dumnealui lăsase în ușă un bilet pentru cineva,’ indieîndu-i că cheia se află sub preș... Ca atare, eu n-am făcut decît să mă conformez biletului...".(Din „mărturisirea" lui Popp Ion, condamnat, prin sentință definitivă, la 2 ani și 6 luni închisoare. Dosarul nr. 3459/1973, Tribunalul Capitalei). r„Nu recunosc să-1 fi ultragiat pe subofițerul de miliție. Declar cu toată sinceritatea că nu l-am dat decît doi pumni și l-am mușcat de un deget, dar după părerea mea eram în perfectă legitimă apărare, deoarece dumnealui îmi ceruse să mă legitimez, fiind cit p-aci să mă prindă speculînd bilete la cinema"...(Din declarația inculpatului în dosarul nr. 4621/1973, aflat pe rol la Judecătoria sectorului nr. 6).
Dinu POPESCU
Emil MARINACHE

____________________________ /
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INVESTIȚIILE
ZI DE ZI, PE ȘANTIERE, 

RITMURI DE LUCRU
LA COTA CEA MAI ÎNALTĂ!

Ca răspuns Ia chemarea secretarului general al partidului nostru de a intensifica ritmul de lucru pe șantiere, de a recupera restantele și a pune grabnic in funcțiune noile obiective productive, constructorii, beneficiarii și ceilalți factori cu răspunderi în acest domeniu din județul Brașov au desfășurat. în continuare, în cursul lunii septembrie, o activitate rodnică, demnă de remarcat. Pe numeroase șantiere ale unor noi capacități industriale importante s-au înregistrat rezultate care permit realizarea, pină Ia sfirșitul trimestrului III, a cel puțin 75 la sută din planul anual de investiții și recuperarea integrală a restantelor.Asigurîndu-se o amplă concentrare de forte tehnice si umane, ta întreprinderea de tractoare, bunăoară, în luna septembrie se prelimina realizarea a 12,4 la sută din planul anual de irivestitii. Cu 100 zile mai devreme a fost pusă în funcțiune capacitatea, de 3 300 tone SDV-uri ne an, iar capacitatea de 1 300 tractoare grele a fost dată în exploatare cu o săptămînă înainte de termen. într-un ritm susținut se desfășoară lucrările și la noua turnătorie de fontă, unde se prelimina depășirea planului anual de con- structii-montaj cu 7 milioane lei. Rezultate meritorii s-au obținut și pe șantierul fabricii de materiale refractare „Răsăritul* torul ritm ce a lunii —,__________  — _____zate 87,7 ta sută din planul a- nual la total investiții si 96,8 la sută la construcții-montaj, creîndu-se astfel condiții ca noua capacitate de 35 000 tone cărămizi refractare pe an să fie pusă în funcțiune la termen. Ritmuri dinamice de lucru s-au înregistrat si cenți-

si pe de atare, mutanuă să se înregistreze șantierul întreprinderii rulmenți Brașov. Ca beneficiarul s-a putut recent în noua hală de' producere a rulmenților de serie mică, deși aceasta — potrivit prevederilor planului — avea termen de predare în anul viitor. Realizări similare s-au

medie, în jur de 10 Ia sută din planul .anual, totuși. a- cest ritm de lucru nu este suficient pentru a asigura recuperarea grabnică a rămî- nerilor în urmă și atingerea stadiilor fizice prevăzute. Deci, se impune mobilizarea, în continuare, a unor noi forte umane si tehnice, de na-

Rezultate pozitive,
dar și restanțe încă

nerecuperate
însemnări de pe șantiere 

din județul Brașov

RECOLTAREA
PRIORITATE ELIBERĂRII 
TERENURILOR DESTINATE 

ÎNSĂMÎNȚĂRILOR

materialeSi aici, construc- a reușit să imprime un susținut de lucru, ceea permis ca la jumătatea septembrie să fie reali-
con-șan- încă

consemnat și 1a întreprinderea de autocamioane, unde, pină la sfârșitul acestei luni, se prelimina realizarea a 78,5 la sută din planul anual de structii-montaj.Totuși, pe numeroase tiere din județ existămari resurse pentru accelerarea în continuare a ritmului lucrărilor. Cele mai importante se găsesc pe șantierele Trustului de construcții industriale Brașov. Deși pe șantierul Combinatului de materiale de construcții de la Ho- ghiz atît în august, cît si in septembrie s-a realizat, jn

tură să permită intensificarea lucrărilor de turnare a structurii de rezistentă și. apoi, a operațiilor de montaj si instalații.Asemenea măsuri . energice se cer aplicate Si pe șantierele unor noi obiective de la Combinatul chimic Despre necesitățile zile, inginerul Ion șeful serviciului deal combinatului, ne-a relatat : „Avem sosite pe șantier utilaje în valoare de peste 60 milioane lei. Constructorul trebuie să intensifice ritmul de lucru. La rîndul nostru, ii

Făgăraș, acestor Mandea, investiții

acordăm sprijinul de care are nevoie. Nimic nu justifică a- minarea punerii în funcțiune a unor instalații, întrucît a- ceasta ar însemna pierderi de multe milioane lei pentru e- conomia națională". Urgențe se semnalează și pe șantierele unor dezvoltări de ta întreprinderea de utilaj chimic Făgăraș. „Cum să nu fim îngrijorați in privința recuperării restantelor, ne-a spus inginerul Gheorghe Maican, șeful serviciului plan-investi- tii. cirul atît în august, cit și in septembrie. Trustul de construcții industriale Brașov nu a realizat în medie decît 5 la sută din planul anual de investiții. Aceasta, în ciuda sprijinului pe care îl acordăm. Ort atît atelierul de turnătorie și forjă, cît și hala emai- lări vase mari, unde se înregistrează rămîneri în urmă, au termen de punere în funcțiune trimestrul IV 1973". Posibilități ne valorifica te de sporire a ritmului de lucru, de recuperare a unor restante e- xistă și pe alte șantiere, cum sint cele ale întreprinderii „Electroprecizia" Săcele. întreprinderii de scule Rîsnov ș.a.Așadar, faptul că pe unele șantiere din județul Brașov ritmul de lucru nu se ridică la nivelul cerințelor si posibilităților existente, că în a- numite cazuri restantele sînt departe de a fi recuperate — în așa fel îneît să se asigure darea în exploatare a obiectivelor respective la termenele prevăzute — trebuie să dea serios de gîndit si să determine o largă mobilizare de forte umane și tehnice, uenfru a imprima o cadență înalță muncii pe toate șantierele și la toate obiectivele care trebuie să fie puse în funcțiune în acest an.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Reamintim furnizorilor de utilaje pentru întreprinderea de materiale izolatoare din Vaslui

CUVINTUL DAT, OBLIGAȚIILE ASUMATE
La o lună de la semnalarea, în ziarul „Scînteia", din 18 august (nr. 9604), a situației anormale de pe șantierul întreprinderii de materiale izolatoare din Vaslui — privind restantele la punerea în funcțiune a unor capacități de producție, datorate lipsei de utilaje, anșamble și subansamble — nu se observă nici un progres substanțial, în această perioadă au mai sosit citeva utilaje, dar cum întreprinderea nu poate funcționa pe „bucăți", și în prezent secția de vată minerală și produse din vată nu lucrează la capacitatea stabilită, iar la cea de carton asfaltat — cu termen de punere in funcțiune la 30 iunie — nu au început nici probele tehnologice.Pentru secția de carton asfaltat nu au fost livrate decit 12 pompe din 28 ; lipsesc, de asemenea, două mașini de rotat și tăiat carton, tampon, filtre de te ..............................rate alte bile ție. vată, samble din import, care întîr- zie să sosească pe șantier (rezervor pentru vopsea, pistol automat pentru stropit, regulator de presiune ș.a.), deși ultimele termene de livrare erau ■ în luna iulie, cît și nefurnizării altor instalații și utilaje fabricate în țară, aceasta lucrează cu mult sub parametrii proiectați. „Tehnocim", unitatea răspunzătoare de aprovizionarea suban- samblelor din import, USTOC, întreprindere din cadrul ministerului din care face parte și

două rezervoare aer, mul- instalații electrice, apa- de măsură și control, „mărunțișuri" indispensa- procesului de produc- Cît- privește secția de din pricina unor suban-

fabrica vasluiana, nu au întreprins mare lucru in acest răstimp. Pentru ca situația să intre pe făgașul firesc, mulți sa- lariați ai întreprinderii. în frunte cu directorul adjunct, se deplasează prin țară în căutarea de piese, instalații, aparate de măsură și control.— S-a produs o gravă greșeală atunci cind nu s-a prevăzut procurarea unor piese de schimb, îndeosebi a celor de consum curent, apreciază inginerul Mihail Pluti, director adjunct al întreprinderii. Pentru doi rulmenți și cîteva curele trapezoidale de fabricație' străină, bunăoară, a fost nevoie de multe ore de drum și intervenții. Un cubilou nu a funcționat cîteva zile — ca să dau un exemplu recent — deoarece am luat cîteva piese pentru centrifuge și le-am folosit la cel de-al doilea cubilou. Nu mai vorbim de anumite repere electrice, întrucît toate utilajele sint de înaltă tehnicitate, electronizate. Un singur conductor ars determină o stagnare a întregului utilaj. De pildă, numai pentru secția dialit trebuie să procurăm de urgență 26 de repere. Dacă unitățile furnizoare de utilaje — cum sint întreprinderea de pompe din București, UMUC Rimnicu-Vilcea, cit și „Tehnocim" și USTOC din Capitală — ne vor ajuta să avem, in cel mai scurt timp posibil, toate utilajele și instalațiile — mari și mici — credem că in octombrie vom putea 
intra cu secția de carton in probe tehnologice, iar eea de vaiă minerală să o aducem la parametrii proiectați. Altfel...

Altfel, planul de producție nu va fi îndeplinit nici în octombrie, nici în noiembrie, așa cum s-a întîmplat și în lunile anterioare. In septembrie, e sigur că nu se va realiza decît 70 la sută din plan — după propria afirmație a tovarășului Mihail Pluti.O situație prezentată de șeful atelierului mecano-energe- tic, ing. Eugen Nicolae, care trebuie să dea serios de gindit conducerii întreprinderii. centralei de resort, este cea privitoare la specializarea oamenilor ce vor minui și întreține utilajele. „îndeosebi, avem nevoie de electricieni, lăcătuși și A.M.C.-iști de înaltă calificare — ne spunea șeful atelierului amintit. Au fost școlarizați cîțiva oameni Ia Berceni, la întreprinderea de profil, însă utilajele de la noi sînt de altă construcție, mai electronizate.

Din 46 de muncitori de la atelierul mecano-energetic, de pildă, doar facă față aici".Așadar, _____________ _____________ .la timp a unor mașini, utilaje și instalații creează dificultăți acestei întreprinderi ; la fel de acută este și problema pregătirii oamenilor, specializării lor corespunzător gradului de automatizare a utilajelor. Pot centrala și ministerul de resort să dea un răspuns ferm privitor la cele semnalate in această întreprindere ? Mai concret, colectivul de aici vrea, să știe la ce termen va intra unitatea într-un proces de producție normal, la întreaga capacitate 1 Pentru că termenul final prevăzut a trecut de mult.

5—6 sînt capabili să cerințelor tehnice denu numai nelivrarea

Vasile IANCU
corespondentul „Scînteii"

FRUNTASII»Tînărul colectiv de la întreprinderea de panouri și tablouri electrice din Alexandria este angajat cu toate forțele in întrecerea pentru Îndeplinirea integrală a planului pe acest an ho- t&ritor al cincinalului. El realizează, lună de lună, sarcinile de producție la toate sortimentele. Mai mult, in ultimele trei luni aici s-au fabricat peste plan produse in valoare de 6,2 milioane Iei și s-au economisit 1,2 tone metal. Cu ajutorul aparatului fotografic am surprins, la locurile lor de muncă, pe cițiva dintre muncitorii de frunte din această întreprindere. De Ia stînga la

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
Sfeclă pentru rampele

C.F.R.-ului?
PRAHOVAum cauz.a u.ioi- derecwuiu de organizare, graficele de încărcare a sfeclei in vagoane nu sint respectate. Și astfel, zi de zi, grămezile de sfeclă cresc tot mai mult, evaluate fiind la mii. și mii de tone. Numai la stația Mizil se găseau, la sfirșitul săptămînii, peste 2 500 tone sfeclă, care-și așteaptă rîndul ta încărcare.La ultima dezbatere din comandamentul județean, cei pre- zenți au arătat că nerespeptarea graficelor de preluare a sfeclei, de către fabrici, încurcă foarte mult fluxul de recoltare a celorlalte culturi — porumb, floa- rea-soarelui — în («operativele agricole. Șeful centrului de preluare a sfeclei Ploiești, Gabriel Vasilescu, întrebat fiind ce măsuri preconizează pentru a se descongestiona rampele de încărcare, a ridicat din umeri, motivind că. pe de o parte. C.F.R.-ul ar fi de vină că nu asigură vagoane suficiente,pe de alta că fabrica n-ar avea nevoie de sfecla recoltată. Recoltarea sfeclei de zahăr trebuie să se facă, ritmic

iar

pentru a se asigura o funcționare continuă a fabricilor, fără să se creeze pe cimp sau pe rampele gărilor stocuri prea mari care ar putea duce la deprecierea calitativă a rădăcinilor. In județul Prahova există multe neajunsuri în această direcție. S-a început modernizarea unor baze de preluare. Lucru bun, desigur, dacă lucrările s-ar fi terminat la timp. Nu s-a întâmplat însă așa. La baza Albești, de pildă, lucrarea de betonare a rampei de încărcare a fost începută, dar nici acum nu-i terminată. Acest fapt a condus. la imposibilitatea de a se prelua recolta din această zonă. Cooperatorii au fost astfel obligați să transporte sfecla tocmai la Mizil, la zeci de kilometri distanță. Asta înseamnă creșterea enormă a costului de transport, precum și dereglarea, serioasă a altor treburi In cooperative, mai ales îh. ceea ce privește transportul porumbului de pe cimp. Se cere ca ta recoltare și transportul sfeclei să se manifeste mai multă responsabilitate.
Constantin CAPRAJRU

11 Ilovăț — el nu se respectă. Conform acestui grafie. în zilele de 17 și 18 septembrie trebuia să livrăm peste 30 tone de pere. Fructele au fost recoltate. sortate pe calități și. așa cum se vede. încă nu au fost preluate de I.L.F. Noi am trecut din plin la recoltatul merelor. Dacă preluarea se va face la fel ca pină acum, ne punem, cu îngrijorare, întrebarea ce vom face ou zecile și sutele de tone de fructe care, pe o asemenea vreme, ar trebui să ajungă din cimp imediat în spațiile de în- măgazinare“.In ferma nr. 12 din apropiere, situația era ingrijorătoare. în se aflau peste 60 care așteptau de cei care trebuie„De la o zi la alta reooltăm cantități tot mai mari de mere
de-a dreptul curtea fermei tone de mere 8—10 zile pe să le ridice.

— ne preciza Ion Negoiță. șeful fermei — dar. fapt incredibil. rămîn, în continuare, in curtea fermei. Pină acum, I.L.F. nu a respectat. măcar intr-o zi, graficul de preluare. In această situație, rili știm, practic, ce să facem. Peste 25 tone de pere, recoltate de 11 zile, sînt și acum neridicate, o parte din producție, obținută cu mari cheltuieli, începînd deja să se deprecieze". Și în alte două ferme — cele din Florești și Broșteni, ce aparțin aceleiași întreprinderi — recoltatul fructelor continuă în ritm intens, însă preluarea producției este încă anevoioasă. Se impune ca cei oare lasă fructele să se deprecieze pe dmp să fie trași la răspundere.
Virgil TATARU

Argumente pentru urgentarea 
recoltării porumbului

CONSTANȚA să40deoarece

I.LF.-ul „iși dă în petic

MEHEDINȚIEste evidentă preocuparea lucrătorilor din unitățile agricole pentru culegerea fructelor și e-

//
•••vi tarea oricăror pierderi. Numai că preluarea producției continuă să se facă la voia întâmplării. „Cu toate că există un grafic pe zile, stabilit de comun acord — ne spiunea ing. Ion Imoșanu, șeful fermei nr.

MÎNDRIA ÎNTREPRINDERIIdreapta : montatoarea Elena Guță lucrează cu meticulozitate I* un panou electric pentru căi ferate ; electricianul Valeriu Ba- zavan montează un nou get de panouri pentru mațini-unelte : tot la montarea panourilor destinate mașinilor-unclte dovedește multă pricepere și muncitoarea Floarea Păun ; cu grijă și răspundere pentru prestigiul „mărcii" fabricii, lucrătorii Marin Spă- tăreanu și Matei Naciu verifică loturile de produse ce urmează a fi expediate beneficiarilor. Foto : S. Cristian

Un argument in plus pentru trecerea cu toate forțele la recoltarea porumbului în cooperativele agricole din județul Constanța ii constituie și faptul că după această cultură urmează să se însămînțeze 9 000 hectare cu griu. Comitetul județean de partid a indicat. în mod special unităților agricole, șăe- libereze fără întârziere aceste terenuri pentru a putea fi arate și pregătite în cele mai bune condiții în vederea insămînțării griului. Pină luni, 24 septembrie, porumbul a fost strîns de pe 8 450 hectare. Datorită bunei organizări a muncii, folosirii mijloacelor mecanice ta întreaga capacitate, mobilizării susținute a oamenilor, cooperativele agricole din Oltina. Aljma- nu, Tariverde, Săcele, Credința si altele au reușit să recolteze pină acum între 200 și 300 hectare cu porumb.Sint însă cooperative agricole — Mangalia, Straja. C»ma- na. Movila Verde. Dobromir — unde recoltarea porumbului bate pasul pe toc. Inginerul șef al cooperativei din Conacu ne spu-

nea că se gindește deja schimbe amplasamentul la de hectare cu grîu.nu crede că va putea elibera la timp terenul cu porumb. In rinele unități nu este folosită întreaga capacitate de lucru a combinelor. Inginerul șef al cooperativei din Amzacea spunea că nu au suficiente brațe de muncă, din această cauză s-au recoltat numai 20 hectare cu porumb. Cu toate acestea, oom- bina CT-2R din dotarea secției de mecanizare nu a fost folosită deloc. Motivul ? Anul trecut. combina nu a funcționat mulțumitor și acum nici nu se mai încearcă să se lucreze cu ea. Dintr-un motiv sau altul, peste 50 de cooperative agricole din județ nu au recoltat mai mult de 50 hectare cu porumb. Este prea puțin dacă avem in vedere suprafețele mari cu a- ceastă cultură și faptul că o bună parte sînt destinate însămîn- țării griului. în județ au fost stabilite măsuri judicioase pentru urgentarea recoltatului, dar este nevoie ca organele agricole, conducerile unităților să acționeze energic pentru aplicarea lor.
Ion TEODOR
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Cu șase luni In urmă, în municipiul Buzău a început o amplă cercetare socio-eulturală sub egida organelor culturale locale și cu sprijinul Direcției cultural-educative de masă din Consiliul Culturii și Educației Socialiste. Fără îndoială, asemenea inițiative în activitatea cultural-educativă de masă își pot demonstra utilitatea, contribuind la așezarea întregii munci politice, de educație socialistă a oamenilor muncii, pe o baza științifică, pe cunoașterea detaliată și nuanțată a realităților locale. Documentele Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. cuvîntarea rostită cu acel prilej de tovarășul Nicolae Ceausescu au indicat cu claritate care trebuie să fie scopul întregii activități cultural- educative. ce rol revine așezămintelor culturale. In acest context, cercetările cu caracter sociologic au în primul rînd menirea de a a- răta căile cele mai propice de acțiune, pentru ca actul de cultură să-si aducă o contribuție optimă la formarea profilului omului nou. constructor al socialismului.De aceea, ceeala Buzău, străbătînd din nou după șase luni traseele echipelor de cercetare, au fost efectele ooncrete pe planul muncii cultural-educative de masă ale concluziilor teoretice, activitatea stăruitoare, metodică depusă pentru ca indicațiile de principiu să prindă viață nemijlocit la cluburile muncitorești, la casele de cultură.
★Din bogatul material documentar pus la dispoziție de Consiliul Culturii și Educației Socialiste am extras principalele constatări critice ale cercetării. în acest sens, aspecte semnificative șl unele deficiențe au fost relevate mai cu seamă, In legătură cu: organizarea propagandei tehnico- eoonomioe ; preocupările <— cu precădere ale organizațiilor U.T.C. — pentru educarea tineretului ; manifestări de indisciplină în muncă, mal ales din partea unor navetiști ; organizarea unor acțiuni speciale pentru femei; deplasarea acțiunilor culturale în cartiere și unități producti-

ve ; o semnificativă „foame de teatru" etc. *Așadar, o bogată listă de posibile direcții de acțiune al căror ecou l-am căutat în programul de activitate pe trimestrul III al comitetului județean pentru cultură șl educație socialistă.Fără îndoială, aici pot fi identificate numeroase lucruri noi : manifestări sub genericul „Rolul femeii în viața politică, economică și socială a țării", in localități ale județului, acțiuni consacrate „Eticii muncii și va-

nou primele impresii ne sînt confirmate de fapte.Cele două case de cultură din localitate au fost decretate „stații pilot" pentru a se experimenta aici forme și metode de acțiune eficiente.— Lucrurile merg bine din acest punct de vedere — ține să precizeze Constantin Ghigulescu, președintele comitetului Județean pentru cultură șl educație socialistă. Casele de cultură au fiecare un program de acțiune. iar un inspector de-al nostru se ocupă în mod special de ele.

STUDII, INTENȚII ȘI REALITĂȚI
A

în activitatea cultural-educativă
de masă la Buzău

ce ne-a interesat lorii sale educative", organizarea unor expoziții itinerante. Cel mai mult ne-a bucurat faptul că majoritatea manifestărilor erau prevăzute a se desfășura acolo unde cercetarea sociologică le semnalase absența : în întreprinderi, în noile cartiere.Și totuși, o comparare a programului sus-amintit cu alte programe din lunile anterioare cercetării vădesc, pe de o parte, o includere destul de timidă a sugestiilor oferite de cercetare, iar, pe de alta, un conservatorism curios și păgubitor în ce privește modalitățile organizatorice a- lese, monotonia conferințelor simpozioanelor fiind arareori ruptă.Desigur, cu toată imaginea de perspectivă pe care o oferă, plan de muncă general nu este atît. de revelator ca activitatea cotidiană a așezămintelor culturale. Aici se găsește locul cel mai potrivit pentru 
a măsura efectele pozitive ale cercetării sociologice. Iată însă că din

sau a între-amplă un

Expresivitatea
pantomimei moderneChiar dacă nu pe cale directă, numele și activitatea lui Ladislav Fialka sînt cunoscute multora dintre spectatorii Teatrul ] conduce, »i „P« teatru care a contribuit la nașterea pantomime! moderne în R. S. Cehoslovacă este (alături de echipa poloneză din Wroczlaw, aplaudată la noi acum cițiva ani) unul dintre cele mai stabile colective artistice europene de acest fel.Fialka și-a format trupa în studenție, cu cincisprezece ani în urmă — debutînd (definitoriu pentru oa- riera sa ulterioară), ca prim-mim, dar și ca regizor și coregraf, iar imediat, apoi, ca scenarist. Primele sale realizări atestau aspirația către o sinteză a formelor tradiționale europene și naționale, cu cele mai noi, inventate de Chaplin ori propuse de alți mari comici ai filmului mut. lui Fialka . .chipul său cu „privire de stea" mărturiseau modelul, admirația față de Marcel Marceau....O „poveste adevărată" din copilărie, o poveste prin care mimul de azi a luat contact cu atmosfera bil- ciurilor de lingă Kut- nâ Hora, cu lumea tragic-grotescă a „clownllor cu fața albă", cu gagurile lui Charlie și Fri- go, și prin care și-a pus, totodată, și primele întrebări grave cu privire la destinul omului — servește drept cadru inventivei pantomime „Nastu-

l români, pe care îl supranumit balustrade",

Masca însuși,

rele", prezentată în recentul turneu prin România.Fialka recreează, trăind pînă la identificare imaginea „clow- nului cu văzut la Sedlek. El mărul lui care i s-a zav“ haltera cînd imposibil de urnit, cînd miraculos de ușoară. El

fața albă“ tîrgul din reface nude atunci, părut „gro- numărul cu
Spectacolul tea

trului „I. Fialka“ 
din Praga

povestește prin gesturi sugestive intîmplarea cu nasturele — simbol al purității infantile, dar și al bucuriei lucrurilor mărunte — pierdut deopotrivă de copilul de atunci și de către clown și regăsit azi de primul cu ajutorul celui din urmă.Mimodrama „Nasturele" constituie un îndemn de a percepe „cu suflet de copil o părticică din grandoarea geniului uman" : neliniștit, inventiv, cu vocația salutară a jocului și a bucuriilor simple.
★Scenariul mei, alcătuit soade destulparate, devine o confesiune a omului de azi, a obsesiilor și aspirațiilor lui (la dragoste, la fericire, la visare), a pasiunilor, credințelor și atitudinilor lui, o expresie a plăcerii Iul de a da friu liber fanteziei, o

pantomi- din epi- de dis-

afirmare a puterilor miraculoase, de nelimitat, ale omului, a umorului său funciar. (Unul din cele mai spirituale momente ale spectacolului l-a constituit cel al figurării pline de ingeniozitate a universului casnic modern — a aparatelor de tot felul, care amenință, din cind In cînd, să devină — din docile instrumente ale civilizației și confortului— obiecte agresive și chinuitoare).Tentația comicului grotesc este cenzurată în „Nasturele" de lirism și transformată în metaforă poetică. La fondul de aur al genului (gesturi scenice convenționalizate precum, să zicem : mersul, oglindirea etc. sau gaguri celebre) sînt a- dăugate soluții noi— rod al simțului de observație „la zi“, al fanteziei și sensibilității, al angajării civice a interpreților — animați de un spirit de echipă dintre cele mai fertile. Mima pro- priu-zisă este partea integrantă a unui spectacol în care coregrafia joacă de asemenea un rol de primă importanță. Multe dintre efectele comice mizează pe dublarea, ' cel mai adesea ironică, a gestului, a expresiei feței, cu un comentariu muzical. Elemente de decor simple, polifuncționa- le, ușor manevrabile sprijină — prin sugestii — descifrarea semnificațiilor.
Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)

în cadrul amplelor manifestări prin care tineretul patriei noastre cinstește aniversarea a trei secole de la nașterea lui Dimitrie Cantemir. Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a realizat — în colaborare cu Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România — un album fotografic omagial dedicat acestei personalități a culturii românești si universale a secolului XVIII. Cuprinzînd interesante imagini. din care mare parte au caracter inedit, ele sînt Însoțite de o monografie documentară explicativă, precum si de o biografie redactată atît în limba română, cit si în limbi moderne de largă circulație. Alături de pelicule consacrate, de asemenea, lui Dimitrie Cantemir. albumul — recent difuzat comitetelor iudetene ale U.T.C. — este proiectat la epi- diascop pentru a ilustra serile culturale. prelegerile, simpozioanele si diferite alte manifestări omagiale care au loc la cluburile si casele de cultură ale tineretului din întreaga tară.Sub egida comitetelor municipale ale Uniunii Tineretului Comunist, în numeroase așezăminte de cultură au fost amenajate expoziții de carte, care, pe lingă lucrări ale savantului sărbătorit, reunesc studii, comentarii și articole de referință relevind importanța operei si a gîndirii sale filozofice si social-politice.
(Agerpres)

eforturile poporului nostru este îndeplinirea înainte de termen a cincinalului. De aici decurge obligația în- vățămintului de a contribui atit la înțelegerea de către fiecare membru de partid a importanței acestui o- biectiv, a implicațiilor lui pentru accelerarea ritmului de dezvoltare economlco-socială a țării, cit șl la îmbogățirea cunoștințelor economice. Cursurile de partid și, în primul rînd, cele economice, care și în acest an au o mare pondere in ansamblul învățămîntului, reprezintă un cadru excelent pentru dezbaterea aprofundată a unor asemenea probleme arzătoare ale etapei actuale cum sînt: orientarea producției numai spre ceea ce este util economiei flațidnale, modalitățile de creștere a eficienței și rentabilității, a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale de producție, realizarea exemplară a obiectivelor de investiții etc.Alături de problematica politică și economică, problematica etică trezește un viu interes, formînd și în noul an obiect de studiu în numeroase cursuri. Proiectul normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, adoptat de Conferința Națională și care, după dezbaterea lui publică și aprobarea de către viitorul congres, urmează să devină parte integrantă a statutului și programului partidului, constituie în această privință un îndrumar deosebit de prețios. Firește însă că în condițiile in care aceste norme se află de mai bine de un an în dezbatere publică, invățămîntul nu se mal poate limita la discuții de principiu asupra lor, ci este chemat să mili
teze pentru ca ele să se incorporeze

Oare așa stau lucrurile 7 Iată ce ne spune Elena Constantin, metodist la casa municipală de cultură :— în oraș există o singură stație culturală pilot : la noi (despre colegii de la casa de cultură a sindicatelor nu se știa nimic — n. red.). Program de acțiune 7 Da. El cuprinde...Și interlocutoarea noastră Începe să ne expună sarcinile unei case de cultură, fără nici o legătură însă cu bogatele concluzii ale cercetării sociologice, care ar fi trebuit să devină sarcini prioritare pe agenda instituției culturale.La casa de cultură a sindicatelor — o situație oarecum asemănătoare ; principalele concluzii ale cercetării, prezentate clar, sistematic — cu alte cuvinte, puncte de reper pentru vitatea cotidiană — nu sînt cunoscute.Consecința ? Iat-o reflectată programele lor zilnice.Casa de cultură municipală, cauza unor condiții obiective — inadecvat, spațiu insuficient — organizează grosul manifestărilor în diverse puncte ale orașului, dînd astfel viață uneia din principalele recomandări ale cercetării. Și nu s-ar putea spune că temele alese nu ar fi interesante. Ce lipsește însă sînt . tocmai acțiunile ilustrînd direcțiile prioritare pe care le enumerăm anterior. Am parcurs alternativ două planuri de muncă lunare : unul din aprilie (anterior cercetării) și altul din august. Diferențele erau minime.Mai putem oare vorbi, în acest caz, de o adevărată eficiență a muncii de investigație științifică ? Cui folosesc constatările rezultate în urma unui apreciabil volum de muncă, dacă ele rămîn închise între scoarțele unor dosare ? Activiștii culturali, toate instituțiile de cultură trebuie sâ aibă permanent în vedere faptul că singura încununare a cercetărilor o reprezintă declanșarea unor schimbări înnoitoare la așez&mintele culturale. Acestea au datoria să preia prompt, cu curaj concluzia teoretică pentru a o valida în viață.Vorbeam la început de o anumită timiditate constatată, din acest punct de vedere, la unele instituții. Ea este cel mai bine vizibilă în programul Casei de cultură a sindicatelor din Buzău. Este adevărat că aci pot fi întîlnite multe lucruri interesante : acțiuni cultural-educative organizate In întreprinderi înainte sau după

terminarea programului de lucru, existenta unor cluburi — pentru tinerele fete, pentru iubitorii de artă, pentru pensionari, un club de vacanță etc. — cu întllnirl riguros respectate și programe solid alcătuite. Exemplele pozitive ar putea continua. Dar numai pînă la întrebarea : cum se reflectă în această activitate concluziile cercetării socioculturale 7 Căci, formulînd-o, iată ce răspunsuri s-au conturat :— „Problema" navetiștilor încă nu a fost luată în atenție.— Relațiile cu organizația U.T.C. sînt sporadice, dacă nti inexistente. astfel îneît nu se poate vorbi despre o acțiune concertată în direcția educării tineretului. O acțiune de larg răsunet în oraș, din luna iunie, consacrată tinerilor care nu se încadraseră în producție. a rămas singulară. „Vom mai face". Dar cînd 7— Orientarea profesională? Da! S-a făcut un simpozion cu... cadrele didactice si cu părinții. Ce se întimplă însă cu cei direct interesați, cu e- urmă- le vor fi nou promi-

t V
PROGRAMUL I

acti- binelndin local își

lilLCi CO Ct vi• in toamnă,toarele acțiuni similare ‘ dedicate lor. Deci, din siuni.La încheierea tuturorvestigații, concluzia care se impune de la sine este că, la Buzău, o activitate cultural-educativă bine concepută riscă să-și diminueze rezulta- . tele, datorită unei anumite rutine care pare să cucerească teren. Numai așa se explică de ce NOUL, observațiile competente ale cercetării nu-și găsesc încă locul meritat în viata culturală zilnică. Și dacă tot căutăm explicații, fără Îndoială ar mai fi una. Deși de natură organizatorică. o nominalizăm pentru a pre- întîmpina repetarea unor situații similare. Importantele concluzii ale cercetării socio-culturale se află la Buzău imprimate pe o bandă de magnetofon. La nici un activist cultural, la nici o instituție nu le-am în- tîlnit însă transcrise pe agenda proprie de lucru, redactate concis, limpede, constituind o evidentă clară a direcțiilor de acțiune. Si dacă se face prea puțin este pentru că... nu prea se știe ce e de făcut.Ni s-a repetat, pe la diverse instituții vizitate, o frază :— S-ar putea ca treaba să nu meargă chiar așa cum trebuie pentru că vara cadrele didactice — sprijinul nostru de neînlocuit — au fost în concediu. Din septembrie, însă...Dăm crezare acestei afirmații deoarece orașul a demonstrat că dispune de mari posibilități in vederea asigurării unei vieți spirituale bogate, cu puternice accente educative. Rămîne numai ca, sub directa îndrumare a organelor de partid, să se ia măsuri hotărîte pentru ca rezultatele investigațiilor sociologice să se traducă neîntîrziat în acțiuni concrete, atractive, întîmpinate călduros de marele public. Numai în acest fel, marile sarcini educative ale instituțiilor culturale — pregnant subliniate la Plenara din iembrie 1971 a C.C. al P.C.R. putea fi îndeplinite în mod plar, asigurîndu-se sporirea buției acestora la educarea nistă și formarea unei etici rioare a constructorului socialismului.

levii ? Acum,
acestor ln-

no- — vor exem- contri- comu- supe-
Radu CONSTANTINESCU 
Mihai BAZU

CONȘTIINțĂ UNEI
MISIUNI NOBILE

9,00 Teleșcoală • Pagini din is
toria patriei : Columna lui 
Traian • Matematică (clasa 
a VIII-a) : Probleme a Iti
nerar geografic : 
te ale 
Floarea

10,00 Telex.
10,05 Revista 

Poezia
10,45 Publicitate.
10,50 Film artistic : Bumbaraș. O 

producție pentru televiziu
ne realizată de Studioul ci
nematografie „Alexandru 
Dovjenko" după motivele 
unei povestiri de Arkadi 
Gaidar. Regia : Nikolai Ră- 
șeev șl Arkadi Narodlțkl. In 
distribuție : Valeri ' ' 
hin, D. Smirnova, 
trieva. Seria

12,00 Telejurnal.
16,30-17,00 Lumea 

învățăm un 
bul profesorului Allegreto : 
„Alfabetul" • Daniela, Aș- 
chluță șl... toamna • Fa
ceți cunoștință cu... neînfri
catul Mighty-Mlghtor (I).

17,36 Curs de limba germană. Re
capitulare (12).

18,00 Telex.
18,05 Arta plastică. Un pămînt al 

................................. lui : 
Ka- 

Hău-

Monumen-
naturii (Detunata ; 

uitată).

llterar-artlstică TV. 
sentimentului civic.

H. 
a Il-a.

Zolotu- 
, Dlmi-

copiilor 
cîntec la

ei Să
clu-

legendelor șl artiștii 
Vida Gheza șl Vasile 
zar. Comentează Dan 
lie*.

18,20 Univers _beethovenlan.
Prezln- 
Daniel

Slm-
ionistul Beethoven, 
tă și interpretează 
Barenboim.

18,45 Avanpremieră.
18,50 Timp și anotimp in 

cultură.
19.10 Liberi azi trăim 1 — pro

gram de clntece patriotice.
19.20 1001 de seri : Moby Dick (II). 
19,30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN 
ȚARI ALE AMERICII LATI- 
NȘ (II).

21,00 Gheorghe Zamfir șl forma
ția sa în Festivalul „George 
Enescu".

21.10 La cererea telespectatorilor 
reluăm spectacolul : „Vă rog 
să ne acordați"... cu Stela 
Popescu și Ștefan Bănică. 
Invitați : Irina Loghin, Ște- 
fania Rareș, Ileana Sără- 
roiu, Tamara Vasllache, E- 
mll Gavriș, Benor.e Sinu- 
lescu. Petre Săbădeanu, Au
rel Giurumia, H. Nicolaide 
șl Emil Popescu.

22.20 24 de ore.

agri-

PROGRAMUL II

20,0» Film serial : „Daktarl".
20,25 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
20,45 Dans și muzică de 

tindeni. Folclor din 
Letonă.

21,10 Telerama. Atelierele 
(II).

21,35 Telex.
21,40 Roman foileton : 

roșu". Episodul IV.

pretu- R.S.S.
lumii

Vinul

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă —' 20.
• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul 
dra" (sala 
gureanu) :
— 20.

„Lucia Sturdza Bulan- 
din bd. Schitu Mă- 
Valentin și Valentina

o Teatrul Giulești (în sala Stu
dio a Teatrului Național ,,I. L. 
Caragiale) ; ... eseu — 19.30.
« Circul „București" : Al trei
lea gong la... circ — 19,30.

Nicolae Deleanu. de Ia a cărui naștere s-au împlinit de curînd șaptezeci de ani. și-a dedicat întreaga viață slujirii idealurilor sociale înaintate ale clasei noastre muncitoare prin activitatea sa nemijlocită și neobosită de militant politic, prin temeinica și riguroasa muncă de cercetare pe tărîmul istoriei luptelor revendicative ale proletariatului român. ca și prin laborioasa lui activitate jurnalistică scriitoricească. Aceasta a rațiunea existenței sale, aceasta a fost pasiunea întregii lui vieți si ei i s-a dedicat cu o exemplară dăruire in toate domeniile pe care înzestrările și talentul său le-a ilustrat. Pornise la drum din mijlocul acestor oameni și lor le rămăsese credincios tot timpul, pentru ei străbătuse țara în lung și în lat, studiase arhive de u- zine, fabrici, cercetase la fata locului obiceiuri străvechi și noi. cule- sese nu numai cifrele exacte ale documentului, ci și transmise din generație în generație si ne care el le cunoscuse printr-un contact direct și nemijlocit cu cei ce le păstrau si le duceau Înainte. Păstrase nealterate în ființa lui naturalețea. un mod spontan si direct de a comunica, de a spune lucrurilor pe nume care îl făcea să-se apropie de oameni, să le devină prieten și tovarăș. Sentimentul acesta l-au avut toți cei ce i-au citit articolele sale din anii dintre cele două războaie mondiale, cînd foarte tlnărul militant socialist a Început să scrie In paginile ziarelor și revistelor democratice și progresiste ; sentimentul acesta îl avem noi astăzi cînd îi parcurgem retrospectiv activitatea sa publicistică desfășurată sub semnul unei atitudini hotărite de apărare a drepturilor muncitorimii, de denunțare a injustițiilor și inechităților sociale. Articolele sale erați scrise nu numai cu nedisimulată mînie împotriva a ceea ce genera toate aceste nedreptăți, dar și cu un mod colocvial de adresare, fapt care făcea ca ele să fie citite și iubite de cei cărora le erau destinate. încă din acei ani. în toiul lupteldr pentru făurirea unității mișcării muncitorești în care el s-a angajat nemijlocit, cu toată energia ființei sale, Nicolae Deleanu a început să publice roadele întinsei sale munci de cercetare a trecutului clasei noastre muncitoare, a literaturii izvorîte în mod nemiilocit din viața și idealurile sale. Astfel. în 1931, Nicolae Deleanu a publicat volumul „Poezia muncii", o culegere de versuri sociale, alcătuită și adnotată de el. si. un an după aceea. „Istoricul mișcării muncitorești miniere din România". în colaborare a mai soris în aceeași perioadă „Istoricul mișcărilor muncitorești din porturi", prefațată de Jean Bart. Ceea ce caracterizează activitatea de cercetător a lui Nicolae Deleanu. desfășurată deopotrivă' si în paginile tihor reviste militante, ește conștiința rolului îndeplinit de clasa noastră muncitoare în istoria patriei, a vechimii afirmării sale în structura socială a României, a îndelungatelor sale tradiții de luptă. Toate acestea s-au concretizat mai apoi într-un amplu roman- freșcă intitulat „Nedeia din Poiana Miresii", apărut în trei volume, între anii 1955—1964 și în ediție definitivă în 1968, în paginile căruia Nicolae Deleanu evocă începuturile

tradițiile nescrise
70 de ani de

nașterea 
scriitorului

PREMIERE CINEMATOGRAFICEDouă noi producții românești au fost proiectate in premieră, luni seara. la cinematograful „Patria" din Capitală : filmul artistic „Șapte zile" și cel documentar „Dimitrie Cantemir — premergătorul".Primul, realizat de Mircea roiu, pe baza scenariului scris Nicolae Ștefănescu, are în centrul acțiunii furtul unei mostre de oțel cu calități speciale din seiful unui laborator, prilejuind autorilor investigarea unor caractere și. reacții sufletești interesante. Pe genericul acestei p.elicule se întîlnesc numele actorilor Irina Petrescu, Mircea Albulescu, Victor Rebengiuc, George Motoi, al operatorului Călin Ghibu și al lui Adrian Enescu, autorul muzicii.Filmul „Dimitrie Cantemir — premergătorul" este o producție în culori a studioului cinematografic „Alexandru Sahia", dedicată, tri- centenarului nașterii ilustrului căr-
turar și om politic român, activitatea prodigioasă a acestui reprezentant de seamă al istoriei și culturii noastre, scenaristul și regizorul. Petre Sirin și operatorul Du-

in viața și activitatea de zi cu zi a cursanților, în producție, in societate, in familie. Nu este de conceput, de pildă, ca intr-un colectiv în care mal au loc cazuri de indisciplină, de neglijență în muncă, de nepăsare față de avutul obștesc, tendințe de căpătuială, dezbaterile pe probleme de etică să ocolească asemenea manifestări, în loc să le analizeze și să ia împotriva lor o poziție fermă.O componentă intrinsecă a educa-

partid, propagandiști, cursanți, a intervenit însă un element nou. și anume faptul că învâțămintul va putea fi programat, in genere, in a- ceeașl zi cu adunările generale ale organizațiilor de partid, un număr de 4—6 teme urmind să fie dezbătute chiar in cadrul adunării, ca punct unic sau alături de alte probleme aflate Ia ordinea de zi. Se continuă si se dezvoltă, de fapt, în acest fel, o practică din ul-

vieții minerești din Valea Jiului, în prima jumătate a veacului trecut, încununată cu revoluția anului 1848. E un roman care concentrează o viață de intense cercetări, de cunoaștere nemijlocită a vieții minerești. De aceea cititorul este impresionat de atmosfera socială pe care Nicolae Deleanu o evocă pe îndelete, cu migala și concretețea celui ce stăpînește temeinic toate detaliile e- pocii și reușește să o înfățișeze în ceea ce are specific. La toate acestea se adaugă farmecul de povestitor al lui Nicolae Deleanu — omul crescut in respectul tradițiilor literaturii noastre clasice pe care învățase a le prețui încă din adolescență pe cînd frecventa întrunirile și șezătorile mișcării socialiste. Și mai concură la calitățile acestei cărți marea dragoste pe care Nicolae £>e» leanu o nutrește pentru eroii săi, pentru cei ce au stat la începutul vieții minerești din țara noastră, pentru cei ce s-au ridicat primii în apărarea si afirmarea drepturilor lucrătorilor din adîncuri, ..Nedeia din Poiana Miresii" e în același timp document de viată autentică operă de care reînvie din epocile mîntate ale riei noastre, multă pătrundere

la

Nicolae Deleanu

mitru Predeanu pecte care îl prezintă pe Dimitrie Cantemir precursorul, deschizătorul de drumuri nu numai pe pian național, dar și universal, învă-
au ales acele as- țatul enciclopedist care, în multe privințe, și-a depășit epoca. în fotografiile de sus — scene din filmul „Șapte zile". (Agerpres)

»1 artă una frjă lsto» au«torul urmărind cu formarea si afirmarea conștiinței de clasă a muncitorimii noastre.Dezvoltînd acțiunea romanului In cercuri concentrice, Nicolae Deleanu a dat o imagine a întregii societăți românești din acea vreme ale cărei aspirații dominante erau acelea de dreptate socială și unitate națională* Aceste două idei stau la temelia căr» ții pe care Nicolae Deleanu a scris-o cu sentimentul unei datorii față de clasa noastră muncitoare, carte căreia el i-a închinat ultimii ani ai vieții sale și pe care a elaborat-o deopotrivă cu respectul pentru adevărul vieții și al cuvîntului scris, calități care s-au metamorfozat în pagini de vibrantă evocare, de patos patriotic.Și tot în acești ani, cînd Nicolae Deleanu a trăit bucuria împlinirii idealurilor pentru care a militat în mișcarea socialistă, el a desfășurat o bogată activitate de publicist (a condus ziarul democratic „Ultima oră"), de profesor universitar, de istoric al presei noastre. Ales deputat în Marea Adunare Națională, director al Muzeului Peleș, Nicolae Deleanu a rămas, pînă în ultimele clipe ale vieții sale, același militant social neobosit, mereu în mijlocul oamenilor, mereu în slujba lor, același om generos, același înflăcărat patriot, același om aplecat asupra căr4 ții, același studios cercetător al istoriei. Membru al Partidului Comunist Român, el a slujit cu devotament, prin scrisul și activitatea sa. politica partidului, văzînd în această politică împlinirea idealurilor înaintate ala clasei noastre muncitoare, Încununat rea tradițiilor glorioase de luptă ale poporului român. A plecat dintre noi în urmă cu trei ani și cei ce cunoscut de-a lungul bogatei vieți. numeroșii săi cititori păstra o amintire neștearsă pentru care conștiința a insemnat dăruire și luptă puse în slujba celor mai înaintate idealuri ale poporului român.

1-au sala vor celui
Valerlu RAPEANU

cinema

le pregăti cu grijă, a anunța la timp tema și materialul bibliografic, a asigura desfășurarea lor in strinsă legătură cu sarcinile organizației respective, incit dezbaterea să se soldeze cu concluzii practice, menite să ducă la îmbunătățirea activității.In cursul anilor s-a cristalizat o gamă largă de forme de activitate în învâțămintul de partid: lecții, conferințe, urmate de întrebări și răspunsuri, dezbateri, simpozioane, stu-
Lărgirea continuă a orizontului politico-ideologic 

al tuturor comuniștilor
Jțlei socialiste o constituie formarea unei concepții științifice, materialiste, despre natură și societate, combaterea oricăror prejudecăți mistico, obscurantiste. Merită să fie larg generalizată experiența valoroasă a unor organizații de partid care in anii trecuți au știut să folosească cu pricepere în acest scop propaganda de partid, alături de alte mijloace ale muncii educative, au organizat cicluri de expuneri și dezbateri despre noile cuceriri ale științei și concluziile materialiste ce rezultă din ele.Așa cum se prevede în instrucțiunile Comitetului Central al partidului, invățămîntul de partid se va desfășura în acest an in aceeași structură organizatorică în care a funcționat și anul trecut. In urma propunerilor unor organizații de

timii ani cînd trimestrial, în adunările de partid se dezbatea o problemă ideologică. Avantajele care decurg de aici sînt evidente, întrucit desfășurîndu-se în cadrul adunării generale, invățămîntul de partid do- bîndește mai multă autoritate, antrenează întreaga masă a membrilor de partid și chiar nemembri de partid (în cazul adunărilor deschise). In plus, se economisește timpul cursan- ților, care vor avea, practic, cu o ședință mai puțin în fiecare lună. Rămîne la latitudinea organizațiilor de partid să stabilească ce teme din programa de studiu consideră mai potrivite pentru a fi dezbătute in plenul adunării. Oricum însă, organizarea unor asemenea dezbateri incumbă serioase răspunderi birourilor organizațiilor de bază, obligația de a

diul și dezbaterea de caz. vizite documentare etc. Important este ca propagandiștii să știe să le folosească pe cele mai adecvate, în funcție de pregătirea cursanților, de temă, de documentarea de care dispun, să le promoveze mai ales pe cele active, care favorizează schimbul viu de idei, despovărat de șabloane și formule stereotipe, și sînt in măsură să stimuleze gindirea proprie a cursanților, capacitatea lor de analiză și interpretare. Planșele cu diagrame, tabele, grafice, fotografii, hărțile sau alte materiale didactice — diafilme. diapozitive etc — se dovedesc un material auxiliar deosebit de prețios, înlesnind considerabil înțelegerea, făcînd invățămîntul mal accesibil și mai atractiv. La cabinetele de științe sociale organizate in Întreprinderi,

instituții, în școli, la sate, există deja un important fond documentar, care poate fi utilizat cu succes. Propagandiștii și cursanții sînt îndreptățiți insă să le pretindă cabinetelor și totodată să le sprijine pentru a putea îndeplini, alături de funcția de informare și documentare, și pe aceea de laboratoare de perfecționare a întregului proces instruciiv-educativ, de adevărate centre de omologare și generalizare a experienței valoroase in activitatea de propagandă. în munca cultural-educativă în general. Presa, radlotelevizlunea vor veni în sprijinul învățămîntului de partid prin publicarea sistematică a tihor consultații, răspunsuri la întrebări, bibliografii etc.Purtînd întreaga răspundere pentru bunul mers al învățămîntului de partid, comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale, organizațiilor de bază le revine îndatorirea să se ocupe nemijlocit de îndrumarea cursurilor, de pregătirea propagandiștilor, să analizeze cu regularitate activitatea în acest domeniu, intervenind operativ în scopul continuei ei perfecționări. Pentru secretarii șl membrii birourilor organelor de partid, pentru toate cadrele de partid este o îndatorire de onoare, decurgînd din calitatea lor de mili- tanți politici, să ia parte direct ia munca propagandistică.O activitate rodnică în noul an de învățămînt se va reflecta In perfecționarea pregătirii politico-ideologice a comuniștilor și celorlalți oameni al muncii, în creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid, în obținerea unor noi și tot mai importante succese în realizarea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.

• Șapte zile t PATRIA — 10; 
12,30; 16; 18,30; 21.
• Copernic — spectacol de gală ; 
CAPITOL — 19.
SAlbă ca zăpada și cei șapte pi

ci ; CAPITOL — 9,30; 11,30; 13,45;
16, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45.
O Sunetul muzicii t GRADINA 
CAPITOL — 18,45.
• Lupta după victorie ■ CEN
TRAL — 9,30; 12,45; 16; 19,30.
• Micul șl marele Klaus : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45.
• Cu cărțile pe față : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 4729) ; 20,15 (seria de bile
te — 4734), SCALA — 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 18; 18,30; 21, la 
grădină — 19,15.
• Departe de Tipperary I DRU
MUL SĂRII — 15,30; 10; 20,15,
VOLGA — 9,30; 11,30; 13,30; 16;
18; 20.
• Legenda negrului Charley» 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină —
19,15, FESTIVAL — 8,45; 11,15;
13,30; 15,45; 18,15; 21, la grădină 
— 19,30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Afecțiune s VIITORUL — Mi 
18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
A Cartea junglei : DOINA — 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
,• Neamul Șoimăreștllor : TIM
PURI NOI — 9,15—19 in conti
nuare.
• Perechile > GLORIA — 9,30; 
12,15; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA 
— 9; 12; 15; 18; 20,30.
• O afacere pe cinste t EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la
grădină — 19,15, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la
grădină — 19.
• Parcarea interzisă — 10; 12; 14; 
16,30; 18,30. Simfonia pastorală — 
20,30: CINEMATECA (sala Union). 
• Nunta de aur t PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
« Bărbații : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15,30; 18; 20,15. 
• Dreptul de a iubi ; GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Conspirația s DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR 
— 16; 18; 20, la grădină — 19,15.
• Urmărire la Amsterdam : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, ARTA 
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
19,15.
• Ultimul cartuș I FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 30.
• Polițistul : UNIREA — 15,30;
17,45; 20, la grădină — 19,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30,. la grădină — 19,15.
• Parașutlștii : CIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15, FLACARA — 15,30; 17,45; 
20.
• Clprlan Porumbescu i PACEA 
— 15,30; 19.
• Aventura lui Poseidon : LIRA 
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
19,30.
• Dragostea Începe vineri i CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20,15.
• Fantoma Iul Barbă Neagră t 
COTROCENI — 14; 16; 18; 80,
POPULAR — 15,30; 18; 80.15.
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Organizațiile județene ale partidului 
salută succesul vizitei 

în America Latină

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ministrul plenipotențiar, șeful 
Reprezentanței consulare și comerciale 

a Spaniei
(Urmare din pag. T)Ne-am bucurat nespus de călduroasa primire ce vi s-a făcut, de înalta apreciere pe care au arătat-o fată de dumneavoastră, remarcabilă personalitate politică, ilustru fiu al poporului român, neîntrecut militant pentru idealurile nobile ale păcii, libertății și progresului social. Ne-am simtit mindri că prin marcanta dumneavoastră personalitate patria noastră este cunoscută si apreciată tot mai bine pe meridianele globului.Împreună cu întregul nostru popor. oamenii muncii din județul Bacău văd în rezultatele vizitei dumneavoastră, a convorbirilor și acordurilor încheiate, un succes deosebit al politicii externe pe care partidul și statul nostru o promovează cu consecventă, încă o mărturie a modului în care vă îndepliniți înaltul mandat încredințat de partid și popor.După ce se referă la o serie de realizări înfăptuite în această perioadă de oamenii muncii din județul Bacău. în telegramă se arată : Ne angajăm, stimate tovarășe secretar general, să intensificăm eforturile pentru mobilizarea tuturor resurselor materiale si umane de care disnune județul nostru, în scopul îndeplinirii exemplare a patrioticului angajament de a realiza cincinalul înainte de termen, etapă Importantă nentru făurirea pe nămlntul României a socialismului multilateral dezvoltat.După ce subliniază interesul cu care au urmărit comuniștii, toți oamenii muncii din județ — români. maghiari si germani — vizita în America Latină, în telegrama Comitetului județean de partid sl a CnnslH”’”’ nopular județean RISTRTȚA-NASAUD se smine : Ne exprimăm deplinul amrd, v’a satisfacție și recunoștința fată de roadele bogate ale. vizitei, fată de activitatea desfășurată si cu anost prilej de dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceau«eseu — reprezentant fidel al năzuințelor si idealurilor națiunii noastre, purtător al mesajului el de prietenie între ponoare, personalitate politică marcantă a vieții Internationale. stimată pe toate meridianele lumii.Anrobînd din adîncill ființei noastre activitatea desfășurată cu ocazia acestei vizite, strîns unit! în jurul partidului. al Comitetului său Central, vom munci fără preget pentru a transforma în realități marile sarcini politice, economice sl social-culturale ce le avem de înfăptuit în actuala etapă, asi- gurînd îndeplinirea sl depășirea sarcinilor sl angajamentelor din industria județului nostru : realizarea integrală sl îa parametrii proiectați a investițiilor.Vom da viață indicațiilor dumneavoastră din scrisoarea adresată organelor și organizațiilor de partid, de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, pentru efectuarea In termen și de calitate a tuturor lucrărilor din

A apărut ;

„MUNCA DE PARTID"
nr. 18/1973Numărul se deschide cu editorialul Sarcini complexe, stringente ale organizațiilor de partid de la sate și Declarația Comitetului Central al Partidului Comunist Român. în continuare, rețin atenția articolele : Conducere unitară a activității de partid și de stat de GHEOR- GHE BLAJ, Reducerea importurilor — preocupare însemnată a consiliului județean de control muncitoresc de SOOS MANEA CAROL, Consiliile de control și comisiile pe domenii de SZABO MIHAI, intervențiile lui MIHAI - ȚACĂL și HORIA PASCU, în cadrul mesei rotunde pe tema Organizația de partid — forța dinamică a perfecționării activității întreprinderii, grupajul intitulat Ritm intens pe șantiere.IN CADRUL RUBRICII IN- VAȚAMINTUL DE PARTID SI PROPAGANDA PRIN CONFERINȚE. REVISTA INFORMEAZĂ DESPRE MODUL ÎN CARE ZIARELE ȘI REVISTELE CENTRALE CU CARACTER SO

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 septembrie. în țară : Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate in prima parte a intervalului, mai ales in jumătatea de nord-vest a țării, unde vor cădea ploi temporare. în rest ploile vor fi

Obișnuitul într-un sat
(Urmare din pag. I)plită, cu tunete și trăznete. Trăz- nește intr-un copac, intr-altul, pină la urmă trăznește și-n grajdul gospodăriei — și-atunci toți nuntașii aleargă să salveze vitele, grajdul arde, ei scot vitele una cite una, a fost ceva de spaimă, ceasuri la tind. Manea Tovică s-a întors acasă spre dimineață, nu de la nuntă, ci de la foc... Altă petrecere n-a mai încercat, nici nu-i timp de petreceri, e campanie...După cum spuneam, satul acesta, care se cheamă Boz, n-a ajuns la renume prin nimic, și sînt slabe nădejdi în această privință ; este un sat absolut obișnuit, trezit la viață in srnii aceștia, în rind cu alte mii 

campania de toamnă, pentru sporirea aportului județului nostru la înflorirea continuă a patriei.înscriindu-se In neobosita dumneavoastră prezență în viața politică internațională — subliniază telegrama adresată de Comitetul județean BRAȘOV al P.C.R. și de consiliul popular județean — vizita întreprinsă de dumneavoastră, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, reprezintă un eveniment de deosebită însemnătate, constituind o contribuție de prim ordin la promovarea unui climat de pace, cooperare si colaborare multilaterală între popoare.Activitatea susținută și plină de roade pe care ați desfășurat-o amplifică sentimentele noastre de mîn- drie patriotică și adîncă satisfacție, de nețărmurită dragoste, considerație și recunoștință față de dumneavoastră. Iubite tovarășe Ceaușescu, fiu eminent al ponorului nostru, care in fruntea partidului și statului exprimați fidel năzuințele șl idealurile națiunii noastre.Deplin Încrezători că destinele. României se află în mîinile unui partid clarvăzător ca al nostru, ale unei conduceri înțelepte care slujește cu devotament comunist poporul. vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii — români, germani, maghiari — din județul Brașov militează fără preget pentru a da viață îndemnurilor ■ însuflețitoare cuprinse în recenta dumneavoastră scrisoare și în cuvîntarea rostită la sosirea în patrie.Timp de trei săptămînl, comuniștii. oamenii muncii din județul CA- RAȘ-SEVERIN — români, germani, sîrbi și de alte naționalități, tineri și vîrstnici — împreună cu întregul nostru popor, au urmărit cu viu interes, deplină satisfacție și aprobare vizita dumneavoastră, tovarășe secretar general, în țări din America Latină. Fructuoasele convorbiri purtate cu conducătorii de stat și de partide, cu personalități de seamă ale vieții politice din țările vizitate, declarațiile solemne și acordurile semnate cu acest prilej au confirmat din nou justețea punctului de vedere al țării noastre potrivit căruia astăzi mai mult ca ori- cînd există posibilitatea menținerii păcii în lume, a dezvoltării unor relații largi între toate statele.Strîns uniți în jurul partidului, a Comitetului său Central, In frunte cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii, oamenii muncii din județul Caras-Severin, își reafirmă hotărî- rea de a nu precupeți nici un efort pentru a spori valoarea faptelor lor de muncă, pentru a înfăptui înainte de termen actualul cincinal.Urmărind cu însuflețire desfășurarea rodnicei vizite în țările continentului american — se arată în telegrama adresată de Comitetul județean COVASNA al P.C.R. — deși despărțiți de mii de kilometri. v-am simțit permanent aproape, scumpe tovarășe Nicolae

CIAL-POLITIC VOR VENI IN SPRIJINUL ÎNVAȚAMtNTU- LUI DE PARTID. Se arată astfel cum au fost repartizate pe fiecare publicație programele diferitelor cursuri de partid, propagandiștii și cursanții aflind astfel In ce publicații vor găsi consultațiile și indicațiile bibliografice ce ii interesează. De asemenea, revista informează despre felul în care radioul și televiziunea vor difuza. In sprijinul tnvățămintului de partid, lecții, consultații și răspunsuri la Întrebări.In continuare, revista publică consultații și planuri tematice pentru învățămintul de partid, precum și obișnuitele rubrici : Programul de educație comunistă a maselor prinde viață, intensificarea continuă a vieții interne de partid, metode științifice in activitatea de partid, din viața partidelor comuniste și muncitorești, note critice și răspunsuri la Întrebările cititorilor.
locale. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura aerului va continua să scadă ușor la începutul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, mai coborîte în depresiuni, iar maximele între 13 și 23 grade, mai ridicate la sfîrșitul intervalului. în București : Cerul va fi variabil, mai mult noros în prima parte a intervalului, cînd va ploua slab. Vint mbderat. Temperatura în scădere ușoară la început, apoi în creștere.

de sate. Nimic spectaculos și, totuși, de la o primă privire îți dai seama că s-au petrecut transformări serioase aici, e altceva, e mai bine, se ține legătura cu lumea, se muncește mult, se ciștigă, oamenii se îmbracă bine, se gindesc la un confort firesc, meritat, pe care au și început să și-l asigure. S-a construit mult, au pătruns mobila și covoarele de oraș, biciclete, motociclete, mașinile. Au pătruns ziarele și cărțile, știrile din lumea largă. Un învățător inimos, stabilit aici de mai bine de douăzeci și cînd de ani, împreună cu soția sa, îi ajută pe copii să-și ia zborul, să îndrăznească. Cel mai plăcut lucru într-un asemenea sat este să constați ieșirea din cercul închis, din izolare ;

Ceaușescu, am avut mereu convingerea valorii noastre naționale, am trăit sentimente de profundă mîndrie patriotică pentru prestigiul României și al idealului său socialist, al căror strălucit purtător de cuvînt sînteți.Acum, cînd ați revenit în patrie, odată cu urarea de „bun venit", vă încredințăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii — români și maghiari — din județul Covasna, strîns uniți în jurul Partidului Comunist Român. al Comitetului său Central, în fruntea căruia vă aflati. aprobă cu însuflețire activitatea rodnică ce ați desfășurat-o timp de aproape o lună de zile, își exprimă ho- tărîrea lor nestrămutată de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul VÎLCEA — subliniază telegrama comitetului județean al P.C.R. — alături de întregul popor, au trăit vibrante sentimente de mîndrie patriotică, urmărind cu satisfacție unanimă, zi de zi, vizita pe care ați întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în cele șase țări de pe continentul latino-american.Dialogurile vii cu conducătorii statelor respective, declarațiile comune, acordurile încheiate cu a- cest prilej au dat noi dimensiuni relațiilor de colaborare dintre România și țările vizitate, constituind un nou și strălucit succes al activității pe care o desfășurat! dumneavoastră, patriot înflăcărat și militant neobosit pentru binele și fericirea poporului nostru, pentru cauza socialismului, păcii și progresului tn întreaga lume.Constienți că succesele obținute în unitățile industriale, pe șantierele de construcții, In agricultură și în celelalte domenii de activitate constituie fundamentul prestigiului șl reputației de care se bucură România in lume, oamenii muncii de pe meleagurile vîlcene, ca și întregul popor, și-au intensificat si mai mult eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor ce le avem de înfăptuit.Comitetul județean de partid și Consiliul popular județean GALAȚI exprimă în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ deplina satisfacție și a- probare față de rezultatele rodnice ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu — se arată în telegramă.Prezenta dumneavoastră în Cuba socialistă frățească, în Costa Rica, Venezuela, Columbia. Ecuador și Peru se înscrie ca un moment deosebit pe linia extinderii și adînci- rii relațiilor de prietenie si colaborare politică, economică si culturală dintre România si țările vizitate.Ne facem o înaltă datorie patriotică și partinică exprimîndu-vă acum, la întoarcerea în patrie, întreaga noastră adeziune, acordul deplin față de tot ce atl întreprins In cursul vizitei, angajamentul de a fi și în viitor luptători demni pentru ridicarea patriei pe noi trepte de bunăstare și progres.
Cronica zileiLa invitația Ministerului Sănătății, luni seara a sosit în Capitală lord Aberdare, ministru de stat la Departamentul sănătății și securității sociale din Marea Britanie.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Theodor Burghe- le, ministrul sănătății. Alexandru Ca- lomfirescu, prim-adjunct al ministrului sănătății, și de alte persoane oficiale.Au fost de față Derick Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.*I-a invitația Consiliului popular al municipiului București, luni seara a sosit în Capitală, pentru o vizită în tara noastră, o delegație a Sfatului popular al orașului Budapesta, condusă de Szepvdlgyi Zoltân, președintele Comitetului Executiv.Pe aeroportul Otopeni. oaspeții au fost salutați de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal, de alți membri ai Comitetului Executiv și de funcționari superiori din M.A.E.Au fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București. și membri ai ambasadei.*Luni dimineața, a părăsit Capitala grupul de cadre și cursanti al Colegiului regal de studii in domeniul apărării din Marea Britanie, condus de generalul Sir Anthony Read. care, timp de cinci zile, a făcut o vizită in tara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale. Erau de fată Derick Ros- slyn Ashe. ambasadorul Marii Britanii la București, precum si loco- tenent-colonelul G.A. Gilhead, atașatul militar aero și naval al Marii Britanii in România.Pe timpul vizitei, grupul de cadre si cursanti a fost primit da către generalul-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului apărării naționale si sef al Marelui Stat Major.

oarecare...să stai de vorbă cu oameni tineri care au dobîndit sentimentul că se poate face mult într-o viață de om, drumul e liber... Dinspre munte, din sate risipite, au Început să coboare oameni gospodari, să se stabilească aici. Dinspre munte... De ce n-ați mai rămas acolo, la rosturile voastre ? Acolo e prea departe, casele sînt prea risipite, oamenii se-ntilnesc greu... Coboară aici, unde totul e mai adunat, mai strîns, mai aproape de oraș. Aceeași poveste, oamenii nu mai suportă izolarea, neștiința, lipsa de confort. Este un salt, mi se pare, față de ceea ce știam, spectaculos, în gindire, în felul oamenilor de a-și gîndi și rîn- dui viața. Și aceasta se-ntîmplă într-un sat oarecare, ce multă, prea multă vreme, nu îndrăznise nimic...

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit luni după-amiază pe Eduardo Casuso, ministru plenipo
Plecarea delegației guvernamentale 
române la funeraliile iui Valyi PeterLuni dimineața, a plecat la Budapesta o delegație guvernamentală condusă de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, care va participa la funeraliile lui Valyi Peter, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungare. Din delegație fac parte Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economi-

★BUDAPESTA 24. (Corespondență de la A. Pop). — Luni după-amiază, au avut loc, la Panteonul mișcării muncitorești din Budapesta, funeraliile lui Valyi Peter, membru al C.C. al P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.La funeralii au participat Pâl Lo-
Prezentarea de condoleanțe 

la ambasada R. P. UngareLuni la amiază, la ambasada Republicii Populare Ungare din București, au fost prezentate condoleanțe in legătură cu încetarea din viată a tovarășului Valyi Pâter, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare.La ambasadă au venit tovarășii Virgil Trofin. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de
Vizitele delegației Partidului Comunist 

din AustraliaDelegația Partidului Comunist din Australia, formată din Joe Palmada, membru al Comitetului Executiv, și Mark Taft, membru al Comitetului Central al partidului, care se află în tara noastră la invitația C.C. al P.C.R.. a vizitat orașul București.
Plecarea în 

a unei delegații deLuni seara a plecat spre Varșovia o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Ion St. Ion, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, cate, la Invitația C.C. al P.M.U.P., va face o vizită în .schimb de experiență în R. P. Polonă.La plecare, pe aeroportul Otopeni,
Plecarea unei delegații de activiști

ai P. C. R. înLuni a plecat la Ulan Bator o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Petru Țăran, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.P.R.M., va face o vizită în schimb de experiență în R. P. Mongolă.
Lucrările reuniunii internaționale pe terna : viața internațională

„Efectele sociale 
zonelorLa București au Început, luni, sub auspiciile Secretariatului general al O.N.U.. lucrările reuniunii internaționale pe tema „Efectele sociale ale industrializării zonelor rurale", manifestare organizată în tara noastră de către Academia de științe sociale si politice. în colaborare cu Comitetul de Stat al Planificării. Ministerul Muncii și Comitetul pentru problemele consiliilor populare.Iau parte expert! ai O.N.U.. reprezentanți ai agențiilor și organismelor specializate ale Organizației Națiunilor Unite — O.N.U.D.I.,F.A.O.. Banca internațională pentru reconstrucție si dezvoltare. Banca asiatică pentru dezvoltare si Banca africană pentru dezvoltare — observatori români și străini.în cadrul reuniunii vor fi abordate o serie de aspecte de mare actualitate ale problemei industrializării, între altele, vor fi dezbătute probleme legate de necesitatea promovării unei dezvoltări . economico-so- ciale echilibrate, în care se delimitează rolul industriei în general și al industriilor din zonele rurale în special, definirea conceptului de industrializare rurală in raport cu diversele condiții social-economice, determinarea celor mai adecvate ramuri industriale pentru zonele respective. evidențierea factorilor stimulatori si inhibatori ai industrializării zonelor rurale, precum și problema asistentei bilaterale si internaționale ce se acordă în acest domeniu.Importanța problemelor industrializării zonelor rurale pentru accelerarea progresului social si economie în țările aflate în curs de dezvoltare a fost relevată pe larg și în cuvîn- tul de deschidere rostit de Emmanuel Keukjian, reprezentantul Secretariatului general al O.N.U., care a sub- 

tențiar, șeful Reprezentanței consulare și comerciale a Spaniei la București, In legătură cu plecarea definitivă a acestuia din țara noastră.A participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe.

că și tehnică, și loan Coteț, ambasadorul României la Budapesta.La plecarea de pe aeroportul Bănoasa erau prezenți Paul Niculeșcu- Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.A fost prezent, Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare Ia București. (Agerpres)
★sonezi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, Jenii Fock, președintele Consiliului de Miniștri, alți conducători de partid și de stat, numeroși cetățeni ai Budapestei.A participat, de asemenea, delegația guvernamentală română, condusă de Gheorghe Rădulescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

mașini grele. Matei Ghigiu. ministrul construcțiilor industriale. Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare. Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe.în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Virgil Trofin a exprimat condoleanțe ambasadorului R. P. Ungare, Ferenc Martin. (Agerpres)

Membrii delegației au avut întîl- niri si discuții la Consiliul Național al Femeilor. Comitetul Central al U.T.C.. conducerea U.A.S.C.R., au vizitat uzinele „23 August", precum și unele obiective social-culturale din Capitală.
R.P. Polonă 
activiști ai P.C.R.delegația a fost condusă de tovarășii Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Fulea, adjunct de șef de secție la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice Și Sociale, de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Polone la București.

R. P. MongolăLa plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășul Alexandru Szabo, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei R. P. Mongole la București.

ale industrializării 
rurale"liniat necesitatea colaborării Internaționale în rezolvarea acestor probleme. precum si contribuția pe care pot si trebuie să o aducă organismele specializate ale O.N.U.în numele organizatorilor români, participanta la reuniune au fost salutați de prof. univ. Roman Moldovan. vicepreședinte al Academiei de științe sociale si politice.Lucrările reuniunii continuă.(Agerpres)

FOTBAL:

România — R. D. Germană
® Azi, la Halle : echipele de tineret • 
zig : echipele de seniori ® Meciul de la 

transmis în întregime laLeipzigul, orașul renumitelor tîrguri internaționale, va găzdui miine un eveniment sportiv de mare atracție : incepînd de la ora 18,30 (ora Bucureștiului), reprezentativele ■ de fotbal ale României și R.D. Germane se vor intîlni intr-un joc decisiv (din grupa a 4-a preliminară) pentru calificarea in turneul final al campionatului mondial. Meciul va fi transmis in întregime la radio și la televiziune.în vederea acestei partide, ambele formații au făcut pregă-

CELEI DE-A XVI-A CONFERINȚE 
A PARTIDULUI TANU

DAR ES SALAAM

Cu prilejul celei de-a XVI-a Conferințe a partidului Tanu, trans
mitem membrilor partidului dumneavoastră, maselor populare din Tan
zania un cald salut, împreună cu mesajul de prietenie și solidaritate al 
Partidului Comunist Român, al oamenilor muncii din Republica Socia
listă România. Dorim succes deplin lucrărilor Conferinței naționale a 
Tanu, partidului dumneavoastră în activitatea desfășurată pentru o dez
voltare independentă pe calea progresului economic și social, pentru 
promovarea intereselor fundamentale ale poporului tanzanian, pentru 
pace și colaborare internațională.

Reafirmăm și ou acest prilej satisfacția noastră pentru bunele re
lații de prietenie, solidaritate și conlucrare existente între P.C.R. și 
Tanu. Ne exprimăm în același timp convingerea că in spiritul înțelege
rilor convenite între secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicola a 
Ceaușescu, și președintele Tanu, Julius Nyerere, în cursul intîl- 
nirii avute în Tanzania. în februarie anul trecut, aceste legături se vor 
dezvolta tot mai mult, în interesul prieteniei și colaborării multilaterale 
dintre cele două țări și popoare, în folosul cauzei forțelor antiimperia- 
liste și anticolonialiste de pretutindeni.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului SAMORA MOISES-MACHEII
Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic

DAR ES SALAAM

Stimate tovarășe președinte,
Cea de-a IX-a aniversare a Zilei declanșării luptei armate In Mo

zambic de către FRELIMO îmi oferă plăcutul prilej ca. în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al poporului român, 
precum și al meu personal, să transmit felicitări călduroase și cele mai 
bune urări de noi succese tuturor combatanților FRELIMO, poporului 
din Mozambic, în lupta legitimă pe care o desfășoară pentru înlăturarea 
asupririi coloniale, împotriva politicii imperialiste de discriminare ra
sială, de dominație și dictat, pentru libertate și independență națională.

Relațiile bune de prietenie și solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și FRELIMO, dintre popoarele noastre și-au găsit ex
presia elocventă cu ocazia recentei vizite a delegației FRELIMO în 
România, a discuțiilor rodnice ale căror rezultate au fost consemnate în 
Comunicatul comun semnat împreună.

Folosesc această ocazie pentru a vă asigura că vom acorda întregul 
nostru sprijin luptei drepte a poporului mozambican, pentru realizarea 
aspirațiilor sale de libertate, pace și progres.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Solidaritate activă 
cu lupta de eliberare 

a poporului mozambicanCu nouă ani în urmă, la 25 septembrie 1964, un grup de patriot! a- paftinînd Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), au declanșat lupta armată pentru cucerirea independentei patriei lor.în perioada care a trecut de a- tunci. forțele patriotice din Mozambic. grupate în FRELIMO. au obținut succese de seamă în lupta pentru eliberarea tării. Potrivit ultimelor comunicate, colonialiștii au fost alungați de pe un sfert din suprafața Mozambicului. patrioții deținînd controlul în provinciile Cabo Delgado și Nyassa, precum și pe o întinsă porțiune din provincia Tete. In prezent, luptele se desfășoară în cinci provincii, trupele colonialiste suferind pierderi importante în oameni și echipament militar. Recent, făcînd bilanțul unui an de operațiuni militare. conducătorii FRELIMO relevau că în această perioadă au fost lansate peste 800 de acțiuni, in cursul cărora au fost distruse sau avariate 107 baze militare colonialiste ; 55 de avioane si elicoptere au fost scoase din luptă, iar 15 ambarcațiuni de război au fost scufundate in fluviul Zambezi.în zonele eliberate. FRELIMO depune mari eforturi nentru organizarea unei vieți noi : comitetele populare, desemnate în mod democratic. au înlocuit dominația feudală a șefilor de trib aserviți administrației coloniale : se desfășoară, de a- semenea. ample acțiuni pentru alfabetizarea unui număr cît mai mare de locuitori, pentru formarea de cadre naționale si pentru ocrotirea sănătății populației.România socialistă, care militează consecvent pentru prietenia și colaborarea cu toate forțele antiimpe- rialiste și anticolonialiste, și-a exprimat de la începutul mișcării de eliberare din Mozambic deplina solidaritate, prietenia militantă și sprijinul ferm pentru lupta patrioților mozam- bicani. Considerind colonialismul și

Vizita delegației de activiști 
ai P.C.R. inBELGRAD 24 (Corespondență de la S. Morcovescu). — Delegația de activiști al P.C.R., condusă de tovarășul Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, Ia invitația Prezidiului U.C.I., a efectuat o vizită in schimb de experiență în Iugoslavia, a fost primită, luni, de Kiro Gligo- rov, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I. La întrevedere.

Mîine, la Leip- 
Leipzig va fi 

radio și la televiziunetiri intense. Echipa României, care se află în fruntea clasamentului grupei, are nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate iu acest meci, pentru a-și păstra șansele de calificare.Echipa noastră, plecată ieri după-amiază cu un avion special la Leipzig, a sosit la destinație spre seară, fiind găzduită la hotelul ,,Astoria". Cu același a- vion a făcut deplasarea și lotul de tineret al României, în vederea partidei de astăzi (la Halle) eu formația similară a R. D. Germane. 

practicile sale ca anacronisme inadmisibile. ca o încălcare flagrantă a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, poporul român a acordat si acordă un larg sprijin — politic, diplomatic, material — luptei mișcărilor de eliberare din Africa. în rîndul cărora se înscrie și FRELIMO. Este cunoscut că între P.C.R. și Frontul de Eliberare din Mozambic s-au stabilit trainice legături de prietenie și colaborare, fapt consemnat în primăvara acestui an într-un document de mare importanță' pentru relațiile dintre poporul român și poporul mozambican — comunicatul comun publicat la încheierea vizitei în țara noastră a delegației FRELIMO, condusă de Samora Ma- chel, președintele acestei mișcări.Subliniind că legăturile stabilite Intre România și FRELIMO sînt o contribuție la dezvoltarea colaborării în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat cu prilejul semnării documentului amintit : „Consider acest comunicat, care exprimă liotărirca comună de a întări colaborarea și solidaritatea, ca un document ce deschide drum pentru colaborarea viitoare". Reliefînd că semnăturile depuse pe acest document cimentează prietenia dintre poporul român și cel mozambican, președintele FRELIMO a declarat : „Considerăm aceasta ca o întărire a bazei, ca o consolidare a sprijinului pe care îl reprezintă România in lupta pe care noi o ducem împotriva colonialismului".Cu prilejul aniversării de astăzi, poporul român își exprimă convingerea că aspirațiile fundamentale ale poporului mozambican — lichidarea dominației coloniale, cucerirea independenței patriei sale, făurirea unei noi vieți în Mozambic — iși vor găsi cît mai curînd împlinirea.
Auțjustin BUMBAC

Iugoslaviadesfășurată într-o atmosferă cordială. a participat ambasadorul României la Belgrad, Vasile Șandru.în aceeași zi, delegația a avut convorbiri cu Mihailo Sefer, membru al Prezidiului U.C.I.în cursul șederii în Iugoslavia, delegația a avut întîlniri și convorbiri cu reprezentanți ai conducerii Uniunii Comuniștilor din Bosnia și Her- țegovina și din Croația, și a vizitat o serie de întreprinderi, realizînd un rodnic schimb de păreri cu specialiștii iugoslavi în probleme privind experiența construcției socialiste.Luni, delegația s-a înapoiat In Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, ea a fost salutată de tovarășul Teodor Marinescu, membru al C.C. al P.C.R.. Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.Au fost prezenți reprezentanți a! Ambasadei R. S. F. Iugoslavia la București.
Plenara C. C. al 

P. C. din NorvegiaOSLO 24 (Agerpres). — La Osie s-au încheiat lucrările plenarei C.C. al P.C. din Norvegia, care a dezbătut probleme legate de pregătirea celei de-a 50-a aniversări a partidului și proiectul noului program al P.C. din Norvegia. De asemenea, atl fost discutate rezultatele alegerilor parlamentare și probleme ale colaborării, în continuare, a forțelor de stingă în cadrul alianței electorale socialiste.



viața internațională
ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U.

Au început dezbaterile 
de politică generalăNAȚIUNILE UNITE 24 — Trimisul Agerpres, V. Martalogu, transmite : Deschizînd dezbaterile de politică generală din cadrul adunării, ministrul afacerilor externe al Braziliei, Mario Gibson Alves Barbosa, s-a referit pe larg la atmosfera de destindere care caracterizează relațiile internaționale, precum și la unele probleme ale dezvoltării economice, subliniind amplitudinea distanței care separă încă statele industrializate de cele în curs de dezvoltare.Apreciind noua evoluție a situației din Europa drept lăudabilă, meritorie și de o importanță extremă, el a subliniat că această destindere trebuie extinsă la nivelul întregii scene internaționale. „Această voință politică de pace și cooperare trebuie incorporată în structura și sistemul organizației noastre mondiale. Ea trebuie să ofere, în cele din urmă, o ocazie pentru realizarea scopurilor și principiilor Cartei".El a exprimat, apoi, dezamăgirea guvernului său față de lipsa de rezultate concrete în negocierile pentru dezarmare, în special în timpul ultimilor doi ani, atît în cadrul A- dunării Generale, cit și în cel al conferinței Comitetului pentru dezarmare. „Brazilia crede, așadar, că a venit timpul ca adunarea să se dedice din nou, cu o vigoare și un e- fort înnoite, obiectivelor de dezarmare incorporate de Cartă. Dacă un larg schimb de idei își va dovedi valoarea, Adunarea Generală ar putea lua in considerație eventualitatea instituirii unei comisii de dezarmare proprii, în care să fie reprezentați toți membrii O.N.U., care să caute instrumente noi și eficiente pentru negocieri colective. Comisia pentru dezarmare ar putea acționa ca un fel de organ pregătitor pentru Conferința de dezarmare mondială".După discursul inaugural rostit de ministrul de externe al Braziliei, a luat cuvintul reprezentantul țării- gazdă, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.

Conferința de presă a președintelui 
Adunării GeneraleNAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). Președintele actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Leopoldo Benites, a ținut prima sa conferință de presă.Răspunzind la o întrebare prin care a fost solicitat să furnizeze eventualele sugestii sau să facă cunoscute intenții strict personale in vederea întăririi rolului Adunării Generale, nu numai al Consiliului de Securitate, Leopoldo Benites a declarat că „cel mai bun mijloc de a spori forța și eficiența adunării este recunoașterea forței legale a rezoluțiilor sale și a naturii lor obligatorii, care au fost, adesea, sfidate și încălcate. Aceste rezoluții, care au Ia bază principiile Cartei O.N.U., sînt obligatorii pentru state in aceeași măsură in care sint și prevederile acestui document".Rugat să-și exprime opinia asupra trăsăturilor actualei sesiuni a Adunării

LA O.N.U.: 0 săptămîna cu bune rezultate 
și remarcabile prezențe românești

Odată cu dezbaterile de politică generală care au început luni dimineață în plenara adunării — prilej pentru șefii celor 135 de delegații ale statelor membre de a expune în detaliu poziția guvernelor lor față de problemele majore care confrunt- tă astăzi comunitatea națiunilor — sesiunea a XXVIII-a a Adunării Generale a O.N.U. și-a început activitatea de lucru propriu-zisă.In săptămîna care a trecut de la deschiderea ei, la 18 septembrie, a- tenția cercurilor diplomatice și presei s-a oprit cu prioritate asupra a două importante evenimente : primirea celor două state germane în organizație și publicarea raportului anual al secretarului general, apreciat la Națiunile Unite a fi un documentat „mesaj al stării organizației".Adoptarea în unanimitate a rezoluției celor 68 de state, între care și România, vizînd admiterea Republicii Democrate Germane și Republicii Federale Germania în O.N.U., tonul pozitiv al discursurilor de salut prilejuite de acest important eveniment în viața internațională, ca și în viața organizației, operativitatea fără precedent în istoria O.N.U. cu care au fost soluționate chestiunile procedurale și organizatorice inerente oricărui început de sesiune, adoptarea fără obiecțiuni sau controverse a agendei sesiunii — reprezintă o reflectare directă asupra lucrărilor acestui for mondial a cursului nou, spre destindere și colaborare, a preponderenței tendințelor spre stimularea procesului general de normalizare a raporturilor dintre state. „Admiterea 
celor două state germane in O.N.U. — sublinia reprezentantul Angliei, Donald Maitland — constituie dova
da procesului spre relaxarea încor
dării și eliminarea surselor de con
flict din lume". Aarno Karhilo (Finlanda) caracteriza evenimentul drept „o importantă piatră de hotar pe 
drumul care îndepărtează Europa 
de diviziunea cauzată de războiul 
rece și duce spre o eră a dialogu
lui și înțelegerii intre toate statele 
europene responsabile de asigura
rea securității continentului". Pentru Națiunile Unite acest eveniment constituie — potrivit aprecierii generale — cel mai important pas în direcția înfăptuirii universalității sale făcut din 1971 (an cînd au fost restabilite drepturile legitime ale Chinei la O.N.U.). Relevînd acest aspect, ambasadorul român Ion Dat- cu sublinia că „susținind activ pri
mirea in O.N.U. a R.D.G. și R.F.G.,

Referindu-se la relațiile dintre S.U.A. și O.N.U., el a reafirmat importanța pe care Statele Unite o a- cordă principiilor și obiectivelor Națiunilor Unite. Desigur, „asemenea multor altora, poporul american a fost adesea dezamăgit din cauză că organizația nu a fost mai eficace îh transformarea în realizări concrete a speranțelor universale de pace ale fondatorilor ei“, a afirmat vorbitorul, adăugind că „prea deseori rezoluții lipsite de conținut au curs în cadrul O.N.U., ca și cum cuvintele ar fi fost singura realitate".Henry Kissinger a afirmat că S.U.A. acționează pentru o pace reală în lume, remareînd totodată atmosfera de destindere din lume, subliniind contribuția unor evenimente la această situație, cum ar fi încheierea acordurilor cvadripartite asupra Berlinului occidental, încetarea focului în conflictul din Orientul Apropiat. încetarea războiului in Vietnam, precum și diminuarea relațiilor de confruntare rigidă care au dominat viața internațională. Pe plan bilateral, Kissinger a reamintit stabilirea de relații constructive cu U.R.S.S., precum și dialogul și schimburile constructive de opinii avute de președintele Nixon cu conducători ai R.P. Chineze. El a subliniat că această tendință de destindere a fost sprijinită considerabil de o serie de inițiative regionale, cum ar fi Conferința general-europeană pentru securitate și cooperare, acordurile intergermane, acțiunea de reconciliere din Asia de Sud, dialogul angajat intre Nordul și Sudul Coreei. Secretarul de stat american a spus că S.U.A. nu vor precupeți nici un efort pentru a contribui la o și mai evidentă relaxare a tensiunii și o mai mare stabilitate.în ședința de luni dimineață au mai vorbit reprezentanții Perului și Ecuadorului.

Generale, Leopoldo Benites a declarat că, după părerea sa, caracteristică este calitatea de adevărată universalitate pe care a început să o capete acest for. El și-a reafirmat convingerea potrivit căreia „Carta O.N.U. este un tratat multilateral care conține și impune obligații". „Cu cit mai multe state se alătură O.N.U., cu atit Națiunile Unite vor putea îndeplini mai bine principala lor funcție — de expresie a comunității internaționale".în continuare, răspunzind la o întrebare referitoare la posibilitatea mișcărilor de eliberare națională din teritoriile aflate sub dominație colonială de a deveni membri de drept ai O.N.U., el a arătat că, pentru a ajunge Ia o deplină universalitate, Națiunile Unite vor trebui să depună eforturi și să ia toate măsurile necesare pentru a ajuta aceste țări și popoare.

România a dat expresie convingerii 
sale că organizația trebuie să ofere 
cadrul in care toate statele să poa
tă participa direct la rezolvarea 
problemelor internaționale, la pro
movarea cooperării intre popoare, a 
destinderii și păcii, contribuind ast
fel la întărirea rolului O.N.U. in 
lume".Această temă, a amplificării rolului O.N.U. in democratizarea vieții internaționale, a constituit osatura întregului raport anual al secreta
rului general al O.N.U., Kurt Wald
heim, precum și a discursului președintelui sesiunii în curs, Leopoldo Benites (Ecuador) — fapt care confirmă oportunitatea și actualitatea propunerii românești, adoptată la sesiunea trecută, privind „creșterea 
rolului O.N.U. in menținerea și în
tărirea păcii și securității interna
ționale, in dezvoltarea colaborării 
intre toate națiunile, in promovarea 
normelor dreptului internațional in 
relațiile dintre state". Astfel, în introducerea la raportul său anual, secretarul general sublinia, între altele, că „flexibilitatea O.N.U. și a- 
daptabilitatea sa la noile situații și 
posibilități este una dintre cele mai 
importante trăsături ale trăini- 
ciei sale. Dezideratul imprimă
rii unor noi direcții și forme 
activității O.N.U. poate fi înde
plinit numai in condițiile existen
ței voinței majorității de a trece la 
o evaluare realistă a capacității de 
acțiune și potențialului organizației 
și de a hotări noi căi constructive, 
actuale și imaginative în care să fie 
folosită O.N.U. pentru a soluționa 
problemele prezente și viitoare cu 
care sintem confruntați, tn acest 
proces vor fi inevitabil necesare 
multe ajustări profunde".Acest for mondial are însă capacitatea și voința de a-și redobindi și folosi eficient prerogativele sale fundamentale înscrise în Cartă. „Voi 
reafirma aici convingerea pe care o 
am de mulți ani de zile — spunea președintele Leopoldo Benites în discursul său inaugural — aceea că Or
ganizația Națiunilor Unite este o 
entitate dinamică, capabilă să se a- 
dapteze condițiilor în schimbare, și 
tocmai acest lucru ii permite si fiin
țeze acum și ii va permite și in vii
tor".Actualitatea inițiativei românești și ecoul larg favorabil stîrnit pe plan mondial sînt ilustrate și de rezultatele unui sondaj Gallup, întreprins recent în 70 de state nesocialiste. în care celor intervievați li s-a pus întrebarea : „Doriți ca O.N.U, să fie 
mai puternică sau nu ?“. Ziarul „NEW YORK TIMES" arăta că „son-

LUCRĂRILE CONFERINȚEI PENTRU 
SECURITATE Șl COOPERARE IN EUROPAGENEVA 24 (Corespondență de la C. Vlad). — în cursul zilei de luni au continuat activitățile în organele de lucru ale Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în subcomisia privind aspectele militare ale securității au continuat dezbaterile asupra măsurilor de întărire a încrederii și de creștere a stabilității între statele europene participante la conferință. Discuțiile au avut loc cu precădere asupra unor măsuri concrete în acest domeniu. între care notificarea marilor manevre militare și mișcări de tru-

GENEVA

Reuniunea internațională 
în problemele educațieiGENEVA. La Palatul Wilson, din Geneva, continuă lucrările celei de-a 34-a sesiuni a Conferinței internaționale a educației, la care participă 65 de țări, între care și România.. în intervenția sa, conducătorul delegației române, Traian Pop, adjunct al ministrului educației și în- vățămîntului,. a prezentat direcțiile de dezvoltare a învățămîntului românesc, stabilite de Congresul al X-lea și de plenara C.C. al P.C.R. din luna iunie a.c.El s-a referit la experiența școlii

Ședința Comitetului 

Permanent al Adunării 

Naționale a R.D. Vietnam

HANOI 24 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc o ședință a Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, prezidată de Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent.în cadrul ședinței, Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam, a prezentat un raport asupra rezultatelor recentelor vizite oficiale de prietenie ale delegației de partid și guvernamentale din R. D. Vietnam întreprinse in Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, R. P. Mongolă, R.P.D. Coreeană, R. P. Ungară, R. P. Polonă. Republica Socialistă România și R. P. Bulgaria. Comitetul Permanent al Adunării Naționale a R.D.V. a apreciat că aceste vizite au reprezentat un deplin succes și a exprimat o profundă gratitudine țărilor care au acordat sprijinul și ajutorul lor poporului vietnamez în lupta împotriva agresiunii și pentru construirea socialismului și continuă să-i acorde sprijin și ajutor în toate domeniile — relatează agenția V.N.A.

dajul — în baza răspunsurilor primite de la oameni de stat, de știință, cercetători și alte personalități — indica existența unei mari majorități în favoarea întăririi Națiunilor Unite și extinderii funcțiilor sale : 81 la sută pentru, 14 la sută împotrivă și 5 la sută nedeciși".Avînd în vedere însemnătatea sa deosebită și interesul general pe cate-1 suscită, punctul inițiat de România a fost reținut de Adunarea Generală pe agenda sa, împreună cu alte probleme de importanță prioritară, ca situația din Orientul Apropiat, conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, aplicarea declarației vizînd acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale și altele.Principalul comitet al Adunării Generale — Comitetul pentru problemele politice și de securitate — căruia i-au fost repartizate chestiunile dezarmării, va dezbate și punctul inițiat de România, privitor la consecințele sociale și economice ale cursei înarmărilor. Agenda comitetului secund al adunării este dominată de problemele economice, între care examinarea și evaluarea critică a obiectivelor și strategiei internaționale a dezvoltării economice. Aci va fi dezbătut și punctul românesc vizînd extinderea colaborării internaționale în aplicarea calculatoarelor electronice și tehnicilor de calcul la dezvoltare. Problemele sociale umanitare și culturale, între care și inițiativa română privitoare la situația socială a tineretului, vor fi examinate in Comitetul numărul trei.Dezbaterile asupra situației din Namibia, care ca și alte probleme ale decolonizării vor fi dezbătute în Comitetul nr. 4, au ca punct de referință un raport al Consiliului Națiunilor Unite pentru Namibia, organism din care face parte și țara noastră. Raportul întocmit de România, Guyana și Nigeria cere mutarea consiliului menționat de la New York pe teritoriul Namibiei pentru a-și putea îndeplini misiunea sa de putere administrativă a acestui teritoriu ocupat în prezent în mod ilegal de Africa de Sud.Majoritatea covîrșitoare a delegațiilor statelor membre sînt convinse că auspiciile favorabile sub care își desfășoară lucrările actuala sesiune pot avea oonsecințe dintre cele mai pozitive asupra dezbaterilor și soluțiilor ce vor fi date problemelor care confruntă astăzi organizația și întreaga comunitate a națiunilor.
C. A1EXANDROA1E

New York 

pe, precum și schimbul de observatori la asemenea acțiuni. în legătură cu aceasta s-au purtat discuții privind stabilirea zonelor asupra cărora ar urma să se exercite măsurile preconizate. în cuvîntul lor, reprezentanții a numeroase țări s-au pronunțat pentru extinderea sferei de măsuri susceptibile să asigure o consolidare reală a încrederii între state, de natură să netezească drumul spre realizarea obiectivelor dezangajării militare și dezarmării pe continent.

românești și la măsurile întreprinse în România pentru soluționarea unor probleme din domeniul educației, ce preocupă astăzi majoritatea țărilor lumii, între care reducerea inegalității în materie de educație între zonele rurale și urbane, legarea mai strînsă a învățămîntului cu viața, pentru ca acesta să răspundă într-o măsură sporită imperativelor dezvoltării sociale.

Evenimentele din Chile
• Campanie masiva de arestări și percheziții • Mărturiile 

a doi cetățeni din S.U.A.SANTIAGO DE CHILE 24 (Agerpres). — Ruguri uriașe ce mistuie cărți și afișe, străzi brăzdate de camioane pline cu militari înarmați pină în dinți, ecouri de cizme pe caldarim, oameni mergind cu brațele ridicate la ceafă, împinși în spate de țeava mitralierei, blindate rămase în poziție de tragere la încrucișarea marilor șosele — aceasta este, în esență, imaginea pe care o oferă Santiago de Chile Ia 13 zile după lovitura militară de stat, relatează agențiile Reuter și France Presse.Forțele militare, care continuă să recunoască persistența unor focare de. rezistență, au lansat, începî’nd cu duminică seara, o campanie masivă de percheziții și arestări in toate cartierele orașului. înarmați cu automate și bazooka, militarii trec din casă în casă, din apartament în a- partament, căutînd arme și literatură „subversivă", într-o „adevărată vînătoare", cum califică a- genția Associated Press urmărirea adepților guvernului de Unitate Populară.Sectoarele capitalei unde au loc raidurile respective, relatează corespondentul agenției France Presse. sînt complet încercuite de forțele armate, care interzic accesul oricărui ziarist străin.în legătură cu situația persoanelor arestate, este semnificativă declarația a doi cetățeni ai S.U.A., Adam și Patricia Schesch, eliberați duminică, după ce au fost închiși la Stadionul național, devenit, în prezent, loc de detenție. Cei doi, care se aflau în Chile pentru a-și pregăti teza de doctorat în istorie și sociologie, declară că au asistat, personal, la execuții în masă, în cursul cărora, la Stadionul național, erau ucise deodată grupuri de 30-40 de persoane.
★La Londra a avut loc o ședință extraordinară a Biroului Internaționalei Socialiste, consacrată examinării implicațiilor recentelor evenimente din Chile. La încheierea ședinței a fost dat publicității un comunicat în care partidele membre sint chemate să folosească toate căile

&■■■■■■■■■■■■■AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
In orașul Tașkent, caPitala R.S.S. Uzbece, a avut loc ședința festivă prilejuită de inmînarea Ordinului „Prietenia popoarelor", cu care au fost distinse toate republicile u- nionale cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea U.R.S.S. Cu acest prilej, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a rostit o amplă cuvîntare.
30 de ani de la bătălia de 

pe Neretva.In locaIitatea iawa- nița, din Bosnia și Herțegovina, a avut loc o adunare populară, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la bătălia de pe Neretva, care a înscris una din cele mai glorioase pagini ale luptei de eliberare națională a Iugoslaviei. Cu acest prilej. Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, a rostit o cuvîntare.
Convorbiri chino-egip- 

țgjjg La Pekin au avut loc convorbiri între Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, și Hussein el Shaffei, vicepreședinte al R. A. Egipt, care s-a aflat în vizită în capitala chineză.
Delegația G.R.P. al Repu

blicii Vietnamului de Sud 
la convorbirile consultati
ve de la Paris între cele două părți sud-vietnameze a avut o în- tîlnire cu numeroși militanți sud- vietnamezi, reprezentînd diferite organizații politice și religioase.

Noul suveran suedez 
a primit pe reprezentantul 

președintelui Consiliului 
de Stat al României 
la funeraliile regelui 

Gustaf al Vl-lea AdolfSTOCKHOLM 24 (Agerpres). — La 24 septembrie, reprezentantul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceausescu, la funeraliile regelui Gustaf al Vl-lea Adolf. Stefan Păterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, si ambasadorul României în Suedia. Dumitru Lazăr. au fost primiți în audiență, la palatul regal din Stockholm. împreună cu celelalte delegații străine prezente la funeralii, de regele Carol al XVI-lea Gustaf.Cu acest prilej, în numele președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu. și al guvernului român au fost exprimate regelui Carol al XVI-lea Gustaf sincere condoleanțe in legătură cu încetarea din viată a regelui Gustaf al Vl-lea Adolf. A fost transmis apoi un mesaj de felicitări noului suveran, cu ocazia urcării sale pe tronul Suediei.Regele Carol al XVI-lea Gustaf a exprimat mulțumiri pentru mesaj.în aceeași zi, la catedrala din Stockholm a fost depusă o coroană de flori din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceausescu.

de influențare care se află Ia dispoziția lor pentru a obține respectarea drepturilor omului, eliberarea prizonierilor politici, protejarea refugiaților politici din alte țări la- tino-americane și încetarea persecuțiilor și a terorii în Chile.
★Organizația Internațională a Ziariștilor și Uniunea ziariștilor cehoslovaci au organizat, la Praga, o conferință de presă cu participarea ziariștilor progresiști din mai multe țări ale Americii Latine (Cuba, Peru, Argentina, Bolivia, Ecuador, Costa Rica. Panama. Nicaragua, Columbia, Venezuela, Mexic și Porto Rico) pe tema evenimentelor din Chile. Ziariștii latino-americani au făcut O amplă prezentare a evoluției tragicelor evenimente din Chile, a măsurilor represive întreprinse de organizatorii puciului militar Împotriva poporului chilian și a mijloacelor progresiste de informare în masă, a ziariștilor progresiști din Chile.

Convorbiri iugoslavo-sovieticeBELGRAD 24 (Corespondență de la S. Morcovescu). — Luni a sosit la Belgrad, într-o vizită oficială de șapte zile, Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice. în aceeași zi au început convorbirile oficiale dintre Alexei Kosighin și Genial Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia.Luind cuvîntul la un dineu oferit în onoarea oaspetelui, Gemal Biedici a subliniat evoluția rodnică a cooperării dintre cele două țări, in toate domeniile, e'xprimîndu-și convingerea că aceasta se datorează intereselor comune și principiilor avantajului reciproc, egalității, respectului mutual, recunoașterii trăsăturilor specifice ale dezvoltării interne și poziției internaționale a fiecărei țări, pe care se întemeiază colaborarea iugoslavo-sovietică.După ce a relevat că situația in-

Ședința Comitetului Cen
tral al Republicii Afganis
tan. La Kabul a avut loc> sub Președinția șefului statului afgan, președintele Mohammad Daud, o ședință a Comitetului Central al Republicii Afganistan. Cu acest prilej a fost a- doptată hotărirea de a fi deferiți u- nui tribunal militar foștii membri ai guvernului afgan și șefii militari arestați în legătură cu participarea lor la complotul antiguvernamental recent descoperit

R. A. Egipt și G.R.P. al 
Republicii Vietnamului de 
Sud au hotărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

La Muzeul Culturii din Ciu
dad de Mexico a avut loc, in 
cadrul ciclului „Imagini din lu
mea noastră" — ciclul de ex
puneri și conferințe prin inter
mediul cărora publicului mexi
can ii este prezentată, in fie
care lună, cite o țară — o ma
nifestare consacrată României. 
Profesorul universitar Maria de 
los Angeles Moreno a vorbit, in 
fața unui numeros public, des
pre bogăția și varietatea folclo
rului românesc. Au fost proiec
tate apoi filme românești de 
scurt metraj.

MlEMIUl PERMANENT Al ROMÂNIEI
IA C.A.E.R. A SOSII EA MOSCOVAMOSCOVA 24 (Agerpres). — Luni, a sosit la Moscova, pentru a participa la cea de-a 64-a ședință a Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic .Reciproc, tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Repu-
Juan Peron a fost ales 
președinte al ArgentineiBUENOS AIRES 24 (Agerpres). — Alegerile prezidențiale care au avut loc duminică în Argentina s-au încheiat cu victoria categorică a generalului Juan Peron și a soției sale, Isabel Martinez de Peron, care au candidat pentru funcțiile de președinte și, respectiv, de vicepreședinte, din partea Frontului Justițialist de Eliberare.Potrivit ultimelor cifre — transmise de agenția Associated Press — ei au obținut peste 7,36 milioane voturi, reprezentînd 61,8 la sută din totalul sufragiilor exprimate, ciștigînd în toate cele 25 de circumscripții electorale ale țării, inclusiv in capitala federală. Cu acest rezultat, care depășește considerabil majoritatea absolută de voturi, Juan Peron devine, pentru a treia oară, președinte al Argentinei.în cadrul acestor alegeri. relevă agențiile de presă, Frontul Justiția- list de Eliberare a depășit cu mult procentajul pe care l-a obținut cu prilejul consultării electorale care a avut loc în urmă cu șase luni — 49,2 la sută din sufragii — datorită și sprijinului primit din partea frontului „Stingă populară", ai cărui partizani au votat pentru Peron.Ricardo Balbin, candidatul Partidului radical, cea de-a doua forță politică a țării, a obținut peste 24 la sută. Pe locul al treilea se situează

Ambasadorul român 
in Republica Sierra leone 
și-a prezentat scrisorile 

de acreditareFREETOWN 24 (Agerpres). — La 21 septembrie, Valeriu Georgescu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România in Republica, Sierra Leone, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Siaka Stevens.După ceremonie, între ambasadorul Republicii Socialiste România și președintele Siaka Stevens a avut loc o discuție prietenească, ambele părți exprimînd satisfacția pentru dezvoltarea ascendentă a relațiilor româno- leoneze.

temațională a intrat intr-un stadiu de mari schimbări în direcția păcii și destinderii. Gemal Biedici a arătat că slăbirea încordării și negocierile pot fi complete și durabile numai dacă ele cuprind toate sferele și toate problemele lumii contemporane și dacă toate țările și toate popoarele participă la ele, pe bază de egalitate.Răspunzind, Alexei Kosîghin a subliniat că relațiile dintre Uniunea Sovietică și Iugoslavia sînt relații de respect reciproc și egalitate. Â- ceastă poziție, ' a menționat el. creează condiții favorabile pentru colaborarea fructuoasă dintre cele două țări in toate domeniile și permite să se găsească soluții reciproc acceptabile pentru problemele care apar pe parcursul colaborării. Vorbitorul a evocat perspectivele bune care există pentru dezvoltarea relațiilor economice ale Iugoslaviei cu U.R.S.S. și cu celelalte țări socialiste în cadrul C.A.E.R.Abordînd probleme ale situației internaționale, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. a declarat : „Uniunea Sovietică consideră că slăbirea încordării internaționale, crearea unor baze trainice ale păcii nu constituie și nu pot constitui pre- rogativul vreunui grup ales de țări sau al unor mari puteri. Pacea pe pămînt este indivizibilă și de aceea grija pentru menținerea și întărirea ei constituie dreptul și datoria tuturor țărilor, fără nici un fel de excepție".
Pablo Neruda a încetat din viațăSANTIAGO DE CHILE 24 (Agerpres). — Poetul chilian de renume mondial, Pablo Neruda, laureat al Premiului Nobel pentru literatură (1971) și al Premiului Lenin pentru pace (1953), a încetat din viață, duminică noaptea, la o clinică din Santiago de Chile, în vîrstă de 69 de ani. După cum relevă agențiile de presă, poetul era grav bolnav.Născut la 12 iulie 1904, Pablo Neruda a publicat primul său volum

blicii Socialiste România, reprezentantul permanent al României la C.A.E.R.La sosire, el a fost întîmpinat deM. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și deN. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

Francisco Manrique, candidat din partea Alianței Federaliste Populare, care a obținut 12,19 la sută din totalul voturilor exprimate. Candidatul Partidului socialist al muncitorilor, Juan Carlos Coral, deține peste 1,50 la sută.Corespondenții de presă relatează din Buenos Aires că alegerea generalului Peron în funcția de președinte este sărbătorită, în întreaga Argentina, de milioane de persoane. Plină de bucurie, mulțimea a invadat spontan străzile imediat ce rezultatele, indicînd victoria generalului Peron, au fost cunoscute — transmite corespondentul agenției France Presse. La Buenos Aires domnește o atmosferă de sărbătoare, automobilele parcurg străzile, împodobite cu drapele argentinene, purtînd pe >- pote tineri ce scandează lozinci ,’i favoarea lui Peron. Mii de persoane s-au adunat în fața reședinței generalului, exprimîndu-și, într-o manifestație spontană, bucuria pentru victoria sa în alegerile prezidențiale.
ESTF NECESARĂ 

0 INTENSIFICARE 
A ASISTENTEI PENTRU ȚĂRILE 

IN CURS DE DEZVOLTARE
• Sesiunea anuală a F.M.I. 

și a B.I.R.D.NAIROBI 24 (Agerpres). — în capitala Kenyei, Nairobi, s-au deschis lucrările sesiunii anuale a Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), în prezența a circa 4 000 de delegați și invitați din 126 de țâri. România participă în calitate de membră a celor două organisme, cu o delegație condusă de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.Discursul inaugural a fost rostit de președintele țării-gazdă, Jomo Kenyatta, care a pledat pentru realizarea unui acord asupra reformei sistemului monetar și pentru noi e- forturi în direcția intensificării asistentei acordate țărilor în curs de dezvoltare, în vederea atenuării decalajului economic dintre acestea și țările, industrializate.Luind cuvintul. președintele B.I.R.D., Robert McNamara, a anunțat că Banca Mondială a prevăzut să acorde țărilor în curs de dezvoltare, în perioada 1974—1978, împrumuturi însu- mind 22 miliarde dolari, in cadrul programului de asistență financiară și tehnică destinat acestora, ceea ce reprezintă o creștere de 40 la sută față de perioada 1969—1973. El a calificat însă nivelul actual al asistenței financiare acordate țărilor în curs de dezvoltare drept „profund inadecvat" față de nevoile acestora.
Rezultatele preliminar? 

ale alegerilor cantonale 
din FranțaPARIS 24 (Agerpres). —'.Duminică s-a desfășurat, in Franța, primul tur de scrutin al alegerilor cantonale, a- vîrid drept scop reinnoirea unei jumătăți din numărul membrilor consiliilor generale, organisme care se o- cupă cu probleme de administrare a departamentelor.O primă caracteristică a acestor a- legeri o constituie succesul înregistrat de partidele de stingă, intre cara partidul socialist și partidul comunist.într-o declarație făcută agenției France Presse, secretarul general al P.C.F., Georges Marchais, a arătat că rezultatele preliminare ale acestor alegeri demonstrează că P.C.F, și-a sporit influența in rindul alegătorilor. Candidații comuniști, a menționat Marchais, au obținut mai multe voturi decît la alegerile pre< cedente.

1923. Consacrarea internațională și-a cîștigat-o, anul următor, cu volumul „20 de poeme de dragoste și un cîntec de disperare", repede tradus în mai multe limbi. Războiul civil din Spania a determinat orientarea creației sale spre temele sociale, politice, antifasciste, în volumele „Spania în inimă", „A treia reședință", „Cîntecul general", „Strugurii și vîntul", care au cunoscut o largă audiență in întreaga lume.Cunoscut militant pe tărîm social și politic, Pablo Neruda a fost, din 1945, membru al Partidului Comunist din Chile. După venirea la putere a guvernului Unității Populare, in 1970, Neruda a fost numit ambasador la Paris. El a demisionat din acest post în septembrie 1972, din cauza bolii de care a suferit. Recentele evenimente din Chile l-au surprins grav bolnav la reședința sa de la Isla Negra, de pe coasta Pacificului.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București. Piața Sclnteil. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi ți instituții Din atrâlnâtate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA" București — 

Calea Grivlțel nr. 64—66 P.O.B. — 2001. Tiparul : Combinatul Poligrafia CASA SCÎNTEII M 360


