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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația uzinei „Tran Hung Dao“ din Hanoi

PRINCIPIILE DE TEMELIE ALE LEGALITĂȚII
SI MORALEI INTERNATIONALE

ferm si convingător afirmate in documentele semnate
de președintele Nicolae Ceausescu

împreună cu șefii statelor latino americane vizitate
O largă gamă de idei și poziții con

vergente în problemele fundamentale ale

vieții și relațiilor interstatale conferă

documentelor bilaterale o vocație mondială

de cea mai pregnantă actualitate.

Importanța istorică, rodnicia deosebită a vizitei pe care secretarul general al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în șase țări ale Americii Latine, se manifestă pe multiple planuri : politic, economic, cultural, precum și pe planul vieții și relațiilor internaționale. După ce într-un prim comentariu s-a relevat însemnătatea generală a evenimentului, ne propunem să ne oprim în acest articol asupra unui aspect al rezultatelor din domeniul politic și a- nume asupra semnificației documentelor care ,au fost adoptate in
V -_______

cursul vizitei,: Comunicatul comun romăno-cubanez, Tratatul de prietenie și cooperare intre România și Costa Rica. Declarațiile comune semnate cu Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru. Toate aceste doc/i- mente sînt menite — așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea de la întoarcerea in patrie — să așeze relațiile dintre România și țările respective pe o bază trainică, îndelungată, răspunzînd intereselor poporului român și acestor popoare, cauzei socialismului, cauzei păcii și colaborării intre toate popoarele lumii. In acest sens, semnificația acestor documente depășește cadrul bilateral,

Venezuela, Columbia, i. Toate aceste doca-

înscriindu-se ca un aport remarcabil la dezvoltarea proceselor pozitive ale lumii de azi ; ele au o certă valoare internațională.Expresie a raporturilor de prietenie și colaborare tovărășească dintre două țări socialiste, strîns unite. prin comunitatea de orînduire, de interese și de țeluri, Comunicatul comun romăno-cubanez consfințește hotărîrea de a amplifica și intensifica relațiile multilaterale dintre România și Cuba — prima țară socialistă din emisfera vestică — relații întemeiate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, pe egalitate în drepturi și respect reciproc. Este consemnată de asemenea voința comună de a dezvolta legăturile și întări solidaritatea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba, în interesul ambelor țări și* popoare, al cauzei unității țărilor socialiste, mișcării comuniste internaționale, tuturor forțelor antiimperialiste, progresului și păcii. își găsește astfel confirmare în acest document preocuparea constantă, de prim ordin, a partidului și statului nostru pentru adincirea prieteniei și solidarității cu toate țările socialiste, promovarea unității lor, în concordantă cu cerințele majore ale luptei pentru întărirea pozițiilor socialismu-

înfăptuirea ale omeniriiromâno-cos- amin-
lui în lume, pentru idealurilor înaintate contemporane.Tratatul de prietenietarican, declarațiile comune tite sint o demonstrație vie a necesității și posibilității ca, in lumea de azi, țări cu orînduiri sociale diferite, punind mai presus ceea ce le unește, să stabilească între ele raporturi bune, durabile, reciproc avantajoase, să conlucreze strins pentru realizarea unui climat internațional in care fiecare națiune să-și făurească liber, stăpînă pe destinele sale, un viitor luminos și prosper.Din acest punct de vedere, documentele amintite se înscriu in coordonatele politicii externe a României socialiste, care, in concordanță cu liniile directoare stabilite de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R.. militează perseverent pentru afirmarea unor relații noi. democratice. de deplină egalitate în drepturi. intre toate statele, pentru consolidarea si dezvoltarea cursului nou al vieții internaționale, spre destindere. înțelegere și cooperare internațională. Constituie un semn al evoluției pozitive internaționale din ultimii ani 'faptul că princi-(Coutlnuare în pag. a VII-a)
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Ecoul vizitei în conștiința comuniștilor,

a întregului nostru popor
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Casei de cultură a sindicatelor din OradeaSala ______ ... .
era, la ora aceea, tixită : n-aveai unde să arunci un 
ac. In fotolii — figuri cunoscute ale orașului — di
rectori de întreprinderi, secretari de comitete _ de 
partid, președinți de sindicate. Cum se intimplă de 
obicei in asemenea ocazii, oamenii se salutau de la 
distanță, își făceau semne amicale, mai schimbau o 
vorbă, mai povesteau o anecdotă. Totul calm, senin, 
zîmbitor. La un moment dat, în sală s-a făcut întu
neric și pe un ecran a apărut, proiectată, o fotografie 
sugestivă infățișind un moment de muncă harnică 
și entuziastă, moment caracteristic pentru spiritul de 
dăruire și efort creator ce domnește in majoritatea 
fabricilor și uzinelor orădene. O voce caldă relata 
despre succesele dobîndite de oamenii muncii oră- 
deni în acest an hotărîtor pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen.

Iată însă că, la un moment dat, sala a început

de întreprinderi, secretari de comitete de

PICĂTURA DE CERNEALĂ
se precipite. Din cind in cînd recunoșteai cite osă se precipite. Din cind in Cind recunoșteai cite o 

voce de director care intreba cu neliniște cind au 
fost făcute pozele respective. Cite unul protesta.

Dar ce a urmat? — mă veți intreba. Nimic deo
sebit. Pe același ecran se succedau imagini critice : 
niște utilaje ultramoderne, achiziționate pe bani 
grei din import, care zăceau părăsite, nefolosite, in 
curtea unei întreprinderi ; o cantitate de materii 
prime și materiale depozitate sub cerul liber, în voia 
intemperiilor ; niște spații de producție blocate de bi
ciclete ale salariaților ; un colț de atelier gol in 
timpul schimbului III, in vreme ce „omul de la ma
șină" dormea afară, la răcoare, in aerul plăcut al 
nopții ; iar — ca una din explicațiile posibile ale stării 
de spirit care generează asemenea anomalii — clte- 
va gazete de perete cu articole abstracte, dulcege, 
fără nici o legătură cu problemele întreprinderilor 
respective, niște panouri cu caracter general...

...Glasurile se intretăiau în întuneric, era vădit că 
fiecare fotografie — întregul set fusese realizat, in 
decursul unor raiduri inopinate, de către membri ai 
comisiei municipale de propagandă împreună cu ac
tiviști inimoși ai cinecluburilor orădene — lovește 
drept la țintă. Cind s-a făcut lumină, brusc, toată 
lumea a amuțit : mulți dintre cei prezenți au plecat 
capetele jenați. De unde se vedea că această „oră de 
critică cu epidiascop" — lăudabilă inițiativă a Comi
tetului municipal de partid Oradea — avusese, in 
multe privințe, efectul scontat : dincolo de aspectele 
concrete pe care le relevase, fusese o lecție „pe viu" 
cu privire la efectul mijloacelor agitatorice cu priză 
directă, nemijlocită asupra conștiințelor.

Victor BÎRLADEANU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist «Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, marți, 
25 septembrie a.c., delegația uzi
nei de construcții mecanice „Tran 
Hung Dao“ din Hanoi, condusă 
de Tran Huu Nghi, secretarul or
ganizației de partid a uzinei. Oas
peții se află în țara noastră la in
vitația adresată de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, cu prilejul vizitei de priete
nie făcute în R.D-. Vietnam.

La întrevedere au participat to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Doan 
Hung Ke, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.D. Vietnam 
la București.

Oaspeții au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pen
tru posibilitatea de a vizita Româ-

nia socialistă și au împărtășit sen
timentele lor de deosebită bucu
rie pentru că au fost primiți de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român.

Conducătorul delegației vietna
meze a arătat că muncitorii în
treprinderii „Tran Hung Dao“ păs
trează o vie amintire vizitei pe 
care le-a făcut-o secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român 
în anul 1971 și a oferit un album 
cu fotografii 
vizite.

Scoțând în 
care au fost 
tindeni în țara noastră, conducă
torul delegației a transmis mulțu
miri cordiale și cele mai bune urări 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, condu
cerii partidului, guvernului și po
porului român.

In cadrul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat sa
tisfacția pentru faptul că dele
gația a putut cunoaște, unele din 

«realizările și preocupările poporu
lui român și a evocat

Ambasadorul
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit, la 25 septembrie, pe Soji 
Williams, ambasadorul extraor-

din timpul acestei

evidență căldura cu 
întâmpinați pretu-

cu plăcere

vizita 
Hanoi 
torii uzinei „Tran Hung Dao“.

Subliniind că acum, în condiții 
de pace, uzinei îi revin sarcini 
noi în opera de reconstrucție paș
nică a țării, de dezvoltare rapidă 
a economiei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat utilitatea și 
necesitatea extinderii legăturilor 
de cooperare între întreprinderile 
românești și vietnameze, în ca
drul promovării unei largi cola
borări între țările noastre în do
meniile economic și tehnico-știin- 
țific.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis salutul său, al conduce
rii partidului, al întregului nostru 
popor conducerii de partid și de 
stat a R.D. Vietnam, Partidului 
celor ce Muncesc, cele mai bune 
^rări muncitorilor vietnamezi în 
"întreaga lor activitate, dorința ca 
relațiile de colaborare româno- 
vietnameză să cunoască o largă 
dezvoltare.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

în R.D. Vietnam. în orașul 
și întîlnirea sa cu munci-

Republicii Federale Nigeria
dinar și plenipotențiar 
blicii Federale Nigeria 
nia, în legătură cu plecarea defi
nitivă a acestuia din țara noastră.

IN ZIARUL DE AZI

al Repu- 
în Româ-

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete- 

' nească.
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• Să ne organizăm viața în deplină concordanță

cu etica și echitatea socialistă ! • Dimitrie Cantemir

în conștiința contemporanilor și urmașilor • Ru 

bridle noastre : Registrul public al controlului ob

ștesc ; faptul divers ; sport

ROMANIA-

ÎN COMERȚUL

MONDIAL

PENTRU COMUNIȘTI 
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acum, cind se cer îndeplinite in mod exemplar
sarcini economice de o deosebită insemnătateVeștile sosite zi de zi din toate colturile tării compun o imagine tot mai completă a entuziasmului și hărniciei cu care muncește întregul nostru popor, angajat cu toate forțele și hotărît să realizeze în anul 1973 succese hotărîtoare în bătălia pentru îndeplinirea cincinalului înainte de ‘termen. Preocuparea pentru a asigura. deopotrivă, in industrie și construcții, realizarea planului la toii indicatorii, a angajamentelor mate în întrecerea pentru strîngerea pierderi a întregii efectuarea în bune mînțărilor de toamnă capătă în aceste

asu-socialistă. grija grabnică și fără recolte, pentru condiții a însă-

ZILNIC, 200000 HECTARE 
ÎNSĂMÎNȚATE!

pentru terminarea la timp a însămînțărilor
e Ce măsuri s-au

luat, ce initiative
se aplică pentru
realizarea aces-
tui obiectiv?

e Calitatea — preo
cupare de prim
ordin a specialiș
tilor, a tuturor
mecanizatorilor

Tn pag. a lll-a : Corespondențe din

județele Buzău, Suceava, Covasna,

Tulcea, Vrancea

In ultimele zile a crescut ritmul însămînțărilor. Din datele centralizate la Ministerul Agriculturii- rezultă că, pînă la 25 septembrie, a fost însămînțată o suprafață totală de 1 300 000 ha, ceea ce reprezintă 40 la sută din prevederi în întreprinderile agricole de stat și 38 la sută în cooperativele agricole. Pînă la aceeași dată, griul a fost semănat în proporție de 20 la sută în întreprinderile agricole ‘de stat și 25 la sută în cooperativele agricole. Se a- preciază că numeroase unități agricole au intrat în ritm normal de lucru la semănat, realizînd și chiar depășind viteza zilnică prevăzută.Conform datelor statistice rezultă că pentru încheierea însămînțării griului în jurul datei' de 10 octombrie trebuie să se realizeze zilnic 200 000 ha. Este un ritm ridicat, o cifră nu ușor de realizat, dar stă în puterea mecanizatorilor și cooperatorilor să înfăptuiască măsurile stabilite pentru încheierea semănatului in cele mai bune condiții.Ce trebuie făcut pentru aceasta, în ce direcție trebuie concentrate e- forturile lucrătorilor ogoarelor ? Prima și cea mai importantă măsură este ca pretutindeni să se acorde prioritate lucrărilor pentru recoltarea și eliberarea grabnică a terenurilor destinate insămințării griului și celorlalte culturi de toamnă. Este o sarcină de cea mai mare însemnătate, pentru că ritmul însămînțărilor depinde acum de suprafața pregătită pentru a primi sămînță în condiții cît mai bune. Datele • centralizate

arată că din terenurile pregătite pentru semănat au mai rămas numai 700 000 ha, ceea ce reprezintă puțin față de suprafața care trebuie însămînțată în aceste zile. Iată de ce, așa cum se procedează în cele mai multe locuri, trebuie să se dirijeze mijloace suplimentare pentru a asigura transportul produselor concomitent cu recoltatul. Totodată, pe aceste suprafețe să fie concentrate tractoarele și utilajele la executarea arăturilor și pregătirea terenurilor în vederea semănatului. în același scop, al executării grabnice a arăturilor și pregătirii terenului trebuie continuate mai energic acțiunile pentru extinderea și generalizarea schimburilor prelungite și a schimburilor de noapte, fo.losindu-se cit mai intens capacitatea de lucru a tractoarelor.întreaga activitate ce se desfășoară în această perioadă pentru pregătirea și executarea însămînțărilor are un obiectiv precis : obținerea unei recolte bogate în anul viitor. Iată de ce se impune maximum de atenție pentru executarea tuturor lucrărilor la un nivel calitativ înalt, respectarea cu rigurozitate a tuturor elementelor tehnologiei de cultivare a griului, pregătirea unui pat germinativ ca un strat de grădină. Sint cerințe de cea mai mare însemnătate și urgență care trebuie să stea permanent în atenția organelor de partid și agricole, a tuturor lucrătorilor ogoarelor pentru a pune baze sigure viitoarei recolte de grîu.

zile totul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. oamenii muncii sînt deciși să facă totul pentru ca sarcinile ce le stau în fată să fie îndeplinite exemplar.Zeci și zeci de mari unităti industriale au anunțat îndeplinirea si depășirea sarcinilor de plan, a marilor angajamente asumate cu un sentiment tonic de încredere în forța de muncă și creație a clasei noastre muncitoare. Dar analiza temeinică a activității economice pe întreprinderi. centrale. județe și ministere arată că aceste rezultate puteau fi și mai bune, că există unele rămîneri in urmă. îndeosebi în ce privește realizarea cantitativă și, mai ales, calitativă a unor indicatori. Firesc, deci, organele și organizațiile de partid sînt datoare să nună pretutindeni în centrul muncii politice și organizatorice realizarea olanului, nu numai la termen, dar și la fiecare indicator, la fiecare produs și sortiment. O însemnătate deosebită au pentru ridicarea eficientei activității noastre economice reducerea cheltuielilor materiale de producție, închiderea tuturor canalelor risipei de materii prime si materiale, gospodărirea judicioasă a energiei electrice și a combustibilului. în acest scop se cer luate în continuare măsurile tehnico-organizatorice cuvenite. Dar ele trebuie conjugate cu o intensă muncă politică de masă în sprijinul producției, pentru dezvoltarea conștiinței revoluționare față de bunul mers al producției, fată de avuția socialistă — condiție hotărîtoare a realizării e- xemplare a tuturor acestor sarcini de o importantă cu totul deosebită pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen și la un nivel superior de eficientă.Pe prima filă a agendei de lucru a organelor și organizațiilor de partid. a centralelor și ministerelor se înscrie sarcina scurtării termenelor de execuție pe șantiere, lichidării restantelor și îndeplinirii integrale a planului de investiții. Cum se știe, cele douăzeci și cinci de zile ale lui

dimensiuni și semnificații cu deosebite. Răspunzînd chemării

în toate

septembrie au marcat continuarea ritmului de muncă intens realizat în luna august pe șantierele de investiții. Dar nu poate fi uitat că pină la sfirșitul anului au mai rămas încă multe de făcut. Preocupărilor curente pentru folosirea deplină a fiecărui ceas de muncă, pentru conlucrarea cît mai fructuoasă dintre constructori și beneficiari, a tuturor factorilor angajați în procesul de realizare a investițiilor li se a- daugă. în aceste zile, grija pentru asigurarea posibilităților de lucru intens și în perioadele in care ploaia Si frigul vor cere un efort în plus constructorilor și montorilor. Iată de ce intensificarea activității politico- educative se impune cu acuitate ți. pe șantiere. Munca de la om la om a agitatorilor, desfășurarea unei a- gitatii vizuale convingătoare prin prezentarea concretă a sarcinilor pe care le are de îndeplinit fiecare colectiv. folosirea judicioasă a gazetelor de perete și a stațiilor de radioamplificare sînt tot atitea mijloace bine verificate ale muncii politice de masă, care pot fi si trebuie folosite mai eficient pentru a crea acel climat de întrecere, de responsabilitate comunistă care chezășuieste obținerea în săptămînile și lunile următoare a unor noi și ’ prestigioase succese pe toate șantierele.Șîntem în plină bătălie pentru strîngerea recoltei acestei toamne și pentru pregătirea celei viitoare. Mecanizatorii. țăranii cooperatori, practic întreaga populație de la sate, a răspuns cu însuflețire și elan patriotic chemării tovarășului. Nicolae Ceaușescu de a asigura grabnic strîngerea întregii recolte. însămîntarea la un înalt nivel agrotehnic a culturilor de toamnă, realizarea planului de livrări la fondul de stat și executarea lucrărilor pregătitoare ale producției anului 1974. în aceste zile nu există sarcină mai importantă pentru comuniștii de la sate, specialiștii din agricultură, activiștii de partid decît de a zenți permanent acolo unde(Continuare în pag. a IlI-a)
sectoarele

pentru pentru fi prese ho-

de activitate, în fabrici, 
pe șantiere, la sate

- un singur țel 
mobilizează energiile: 

Încheierea cu succes
A ANULUI ECONOMIC 73
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| Cine poate 
| da relații?

Iln luna iulie a.c., la casieria 
stației C.F.R. " - -

Tumu-Severin

(control. In urma verificărilor s-a 
descoperit o lipsă in valoare de 
151891 lei. Mihai Copaci, casier 
colector, căuta să-i contrazică pe 

Icei care efectuau controlul sus- 
ținînd, chipurile, că undeva, 
prin acte, s-a strecurat o greșea-

Ilă. Dar in ziua de 16 iulie a.c., 
cînd verificările se apropiau de 
sfîrșit, M.C. a renunțat la des
coperirea pretinsei „erori" și a

I dispărut fără urmă. De atunci, 
organele de miliție il caută. 
M. C. este foarte sociabil,

I reușește să cîștige ușor priete
nia celor cu care intră în rela
ții. Se recomandă, de obicei,

I „domnul Mișu" și se pretinde, 
după împrejurări, student, in
giner, doctor. Cine poate da re
lații este rugat să se adreseze

■ Inspectoratului județean Me
hedinți al Ministerului de In
terne sau celui mai apropiat . post de miliție.

[[MEII! nu «Jumătatea bărbatului1*, 
I LIYIlIiI ci jumătate din populația țării Cum înțeleg

Făgăraș"Timp de aproape două 
de zile — intre 28 Y.
10 septembrie — echipele sibie- 
ne „Salvamont" din care au 
făcut parte 20 de muncitori, in
gineri, medici, profesori și stu- 
denți aflați in concediu sau va
canță au întreprins o vastă ac
țiune de patrulare in Munții 
Făgăraș. Scopul: prevenirea 
sau salvarea unor turiști ac
cidentați. Citeva spicuiri din 
bogatul bilanț al echipelor: în 
perioada respectivă au fost în
treprinse 64 de intervenții ope
rative, dintre care 25 de cazuri 
de hipotermie (oboseală maxi
mă), 13 intervenții in locuri pe
riculoase, 13 acțiuni in ca
zuri de rătăciri pe timp de 
noapte, 7 ajutoare medicale și 
altele. Concomitent, echipele 
au executat și lucrări de mar
care a unor trasee, au transpor
tat și montat materiale de pro
tecție in cele mai periculoase 
locuri de pe creasta Făgărașu
lui, printre care „Strunga Dra
cului", abruptul de sub vîrful 
Girbovei, „Trei-Pașl-De-Moar- 
te" și altele. Tuturor partici- 
panților la această salutară ac
țiune — sincere felicitări !

luni 
iulie fi

*■ Cînd graba
se întâlnește
cu zăbava...Plecat spre tarlaua „Bala- ran“, unde avea de arat, tractoristul Aurel Cristina, de la S.M.A. Helegiu (Bacău), s-a oprit la bufetul din Livezi. Voia să ia o țuică, așa din grabă. Dar aici, graba s-a întîlnit cu zăbava. In compania a trei comeseni — Mihai Hălăucescu, Gheorghe Catană și Anton Cojoc — A.C. s-a cinstit zdravăn, după care toți patru s-5u suit pe tractor și au pornit spre o cabană forestieră din parchetul Valea Rea. Escapada s-a sfîrșit însă tragic. Pentru că, circulînd cu de de tre cu) căzut fiind accidentat mortal. O viață pțerdută și un dosar penal (pentru tractorist). Scumpă plată pentru un chef.SîfJST. ‘«-iBOlî-.’

tractorul pe un drum plin gropi, cu capetele amețite aburul alcoolului, unul din- pasageri (Mihai Hălăuces- șî-a pierdut echilibrul și a sub roțile tractorului,

din Drobeta 
a început un

Locomotiva
sună
recreațiaDe dtăva vreme, mai exact de la 17 septembrie, locatarii din preajma atelierului-școală de pe strada Antim, aparținind liceului „Gheorghe Lazăr" din Capitală, aud la intervale regulate claxonul... unei locomotive Diesel electrice. Desigur, n-a fost montată nici o linie ferată prin partea locului, iar respectivele semnale, produse de o Instalație executată de elevi, nu constituie o sursă de poluare sonoră. Claxonul amintit îndeplinește doar rolul... clopoțelului școlii. Și parcă de atunci recreația vine mai repede și este mai mare !
Răpirea

Văzîndu-și „neimpărtășită dra
gostea" față de tinăra R. D., 
după ce și-a consumat mijloa
cele din „arsenalul" său de lo
godnic de profesie, Viorel Oniu 
din comuna Bosanci (Suceava) 
a hotărît sa joace totul pe o 
Singură carte. Și, intr-una din 
zile, a pus la cale... răpirea 
fetei. Epilogul acestei „opere" 
a fost cu totul altul decit cel 
Scontat de autor. Trimis in fața 
instanței pentru sechestrare de 
persoană, donjuanul din Bo
sanci (care, de altfel, era căsă
torit) a fost condamnat la trei 
ani închisoare.

trei
Rubrică redactată de 
Dumitru TtRCOB
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scînteii1

această realitate socială colective de muncă sifiieue
Convorbirea cu tovarășul VASILE 

barbuleț, secretar al Comitetului tudețean Sibiu al P.C.R.. pune în evidentă preocupările, reușitele si neajunsurile care mai persistă în activitatea desfășurată de organizațiile de partid pentru a determina o participare mai activă a femeilor la viata economică și socială. Am întrebat pentru început :
— Hotărirea Plenarei C.C. al 

P.C.R. din 18-19 iunie a.c. readu-

pe care o au în societatea noastră în genere și, respectiv, în județul Sibiu. La fabrica „Victoria", la Industria laptelui șl Industria cărnii din Sibiu, la „8 Mai“ și „Vitrometan" — Mediaș nu s-a a- cordat nici pînă azi cuvenita atenție primirii femeilor în partid. în unele comune, ca la Nocrich, de pildă, a fost primită în rîndurile comuniștilor, în acest an. o singură femeie, iar la Roșia si Racovița

sectoare ori compartimente unde experiența a confirmat nu odată că se pricep cel mai bine. Iată de ce Îndrumăm organizațiile de partid să se ocupe nu de o promovare formală, de ochij lumii, cl de orientarea sistematică a femeilor celor mai capabile spre școli de partid și de pregătire profesională, a căror absolvire" să le îndrituiască la ocuparea unei funcții de răspundere. E drept, în acest sens, ca și în ceea ce privește atra-ce în atenția organizațiilor de 
partid obligația — subliniată in 
repetate rînduri de conducerea 
partidului — de a se ocupa mai 
susținut de educarea politică a 
femeilor, de antrenarea lor la 
o bogată activitate socială, de 
atragerea celor mai destoinice 
in rîndurile partidului. Cum au 
acționat și ce-și propun pentru 
viitor în acest sens organizațiile 
de partid din județ ?— Aș vrea să remarc, In primul rînd, o creștere sensibilă a preocupării pentru primirea în rîndurile partidului a femeilor muncitoare din industrie, a cooperatoarelor și intelectualelor : din 1 835 de noi membri, de partid, primiți în acest an. 763 — deci 41,5 la sută — sînt femei.Totodată, în lunile care au trecut de la adoptarea hotărârii Comitetului Central, mai multe funcții importante in organele județene, în întreprinderi și instituții, cu precădere in invătămînt, ocrotirea sănătății, in comerț, au fost încredințate unor femei. Nu putem uita însă că după o analiză, întreprinsă în urma plenarei din iunie, am constatat cu surprindere că din 127 secretari de comitete de partid din întreprinderi, instituții, I.A.S. și S.M.A., doar 8 sînt femei, iar dintr-un număr de aproape 2 000 de secretari ai organizațiilor de bază, femeile reprezintă abia 10 la sută. Amintesc acest fapt pentru a sublinia cît este de important să continuăm acțiunea pentru asigurarea unei reprezentări corespunzătoare rolului social al femeilor, ponderii

VIAȚA DE PARTID
nici una. Din păcate. observația este valabilă si pentru alte organizații de partid din județ.Pentru a combate mai energic asemenea atitudini, care, de cele mai multe ori, sînt urmarea unor mentalități greșite despre rolul femeii, ne preocupă în mod deosebit ca în adunările de partid avînd la ordinea de zi probleme ideologice. în cadrul propagandei prin conferințe, în în- vătămîntul de partid și U.T.C., în activitatea desfășurată de la om la om de agitatori. în programele stațiilor de radioamplificare, în presă etc. să-și găsească de acum înainte un loc mult mai bine definit, grija pentru educarea tuturor munciipartidului despre rolul si locul femeii în societatea socialistă. Munca de explicare și clarificare ideologică a concepției partidului nostru în această direcție, a sensului măsurilor stabilite trebuie însoțită, pentru a fi cu adevărat eficientă, de acțiuni concrete, menite să asigure participarea efectivă a femeilor la activitatea economică, politică șl socială, ca organizatoare și conducătoare a unor

oamenilor în spiritul documentelor

Pentru cămara de iarnă

*

în depozitul central de produse finite al Fabricii de conserve Rîureni se continuă în ritm susținut acțiunea de etichetare și ambalare a noi loturi de mărfuri așteptate atit pe piețele de consum din țară, cit și la export. Prin calitatea produselor realizate, colectivul fabricii și-a cîștigat, de fapt, un binemeritat prestigiu. Așa se și explică de ce la ora actuală beneficiari din peste 20 de țări ale lumii solicită produse purtînd marca a- cestei unități.— Prin modernizarea fluxurilor i tehnologice — introducerea unui electropalan la-operația de sterilizare, extinderea paletiză- rii, raționalizarea altor operații — calitatea produselor noastre, ne spunea inginerul Nicolae

Lambru, șeful serviciului producție, a înregistrat în ultimele luni parametri tot mai ridicați.O confirmare în plus a celor afirmate o fac numeroasele scrisori de apreciere . venite din partea multor beneficiari, ca și cererile suplimentare de noi produse. In aceste zile, de pildă, au fost pregătite pentru livrare peste 80 tone dulcețuri diferite, 350 tone compoturi din prune și struguri, 200 tone gemuri de mure, prune și căpșuni, precum și 150 tone conserve de legume sterilizate. De asemene^ în cadru^ acelorași lot:-' ' ”au ’fost introduse .......___tone de gogoșari în oțetii’*'* ’
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii

ioturi dș^jivrpre.. ase și primele 50 sri în .V k

*

ț
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gerea lor la acțiuni cu caracter obștesc, s-au obținut o seamă de rezultate. Le considerăm însă nemulțumitoare în raport cu posibilitățile existente. Este necesar să ne ocupăm mai îndeaproape de ridicarea prestigiului și autorității femeilor în colectivele din care fac parte. Acordarea diplomei de veteran al muncii unor femei care au o vechime neîntreruptă de peste 20 de ani în activitatea productivă, afișarea fotografiilor la panourile de onoare, evidențierea unor succese în întrecerea socialistă — acțiuni desigur utile — înseamnă totuși prea puțin în comparație cu meritele reale ale tovarășelor noastre.Avînd In vedere necesitatea desfășurării unei activități ideologice mai susținute, în primul rînd împotriva modului de a glndi. potrivit căruia, așa cum s-a spus foarte plastic, femeia este doar „jumătatea bărbatului", nu jumătate din populația țării, vor trebui combătute, în mod firesc, și „soluțiile" celor care socotesc că și-au îndeplinit obligațiile în domeniul promovării femeilor dacă le propun în prezidiu, la adunările generale sau le aleg în organe de conducere colectivă, dar o dată alese, nu le mai dau nici o misiune, ori dacă încredințează unora dintre ele, în general aceleași, îndeplinirea unor funcții obștești în diferite organisme. Cred că nu greșesc, afirmînd că atunci cînd nu sînt promovate femei pe motiv că se manifestă „grijă" față de ele, preocupare spre a le asigura mai mult timp liber pentru copii și gospodărie, se maschează de fapt lipsa de încredere în capacitatea și posibilitățile lor.
— Hotărirea plenarei C.C. al 

P.C.R. a trasat sarcini perma
nente și în direcția creării u- 
nor condiții mereu mai bune de 
muncă șt de viață pentru fe
mei. Cum acționează organiza
țiile de partid — care poartă 
întreaga răspundere pentru în
deplinirea hotăririi — ca măsu
rile de acest ordin să fie reali- 

" frate prompt și corect ? ,— Expresie a efortului consecvent al partidului de a consolida poziția și drepturile femeii în societatea noastră, plenară de cuvîntul rostit- tovarășul la Nicolae

Ceaușescu, cît șl prevederile hotăririi sînt o nouă dovadă a modului cum se îmbină preocuparea pentru antrenarea femeilor la o mal bogată și mai rodnică participare în toate domeniile cu grija fată de condițiile lor de muncă și de viață. In acest spirit, de exemplu, într-un mare număr de întreprinderi din județul nostru, aparținind industriei ușoare și celei alimentare, comerțului, cooperației au fost create posibilități ca femeile mame să lucreze cu program de 4 ore. Experiența întreprinderilor „Libertatea"—stofe, „Drapelul roșu" — tricotaje. ..Victoria" — produse zaharoase și a altora demonstrează că și în aceste condiții se asigură, deopotrivă, realizarea planului si o retribuție convenabilă. Aș da numai două exemple : muncitoarele de la „Libertatea", care lucrează la repansat, cîștigă, pentru 4 ore de muncă pe zi, în medie 900 de lei lunar. La fabrica de ciorapi „7 Noiembrie", 32 de remaieze, lu- crînd în acord, cite 4 ore pe o mașină, realizează fiecare în parte venitul de bază pentru o normă întreagă. Exemplele citate sînt argumente temeinice în favoarea soluționării pozitive si într-un ritm mult mai operativ a cererilor unor mame care solicită fie angajarea pentru 4 ore pe zi, fie trecerea la schimburi înjumătățite, spre a se putea ocupa mai mult de copii. Cu rezultate bune se desfășoară și munca la domiciliu. Fabrica de covoare din Cisnădie. bunăoară, are nu mai puțin de 1 000 asemenea contracte (pentru repansat. sculuit. franjuri, țesut covoare manuale) și intenționează să le extindă, ca și alte întreprinderi din județ.Comitetul județean de partid este preocupat și de depășirea situației în care nu pot fi soluționate toate cererile de primire a copiilor mici în creșe și cămine. Pină la realizarea numărului sporit de locuri din următorii doi ani ai cincinalului, ne gindim să organizăm, cu ajutorul comisiilor de femei din cartiere, supravegherea unor grupuri de copii pe timpul cît mamele sînt la lucru. Totodată, în contextul preocupărilor pentru ușurarea muncii casnice, gospodărești se studiază posibilitatea extinderii magazinelor alimentare cu comandă la domiciliu și crearea, încă în acest an, a condițiilor ca ele să desfacă un sortiment mai larg — lapte, preparate de patiserie. legume și fructe etc. Avem, de asemenea, in vedere mărirea in continuare a numărului de spălătorii și curățătorii.în încheiere, aș vrea să subliniez că, în lumina sarcinilor stabilite de plenara C.C. al P.C.R., organele și organizațiile de partid din județul Sibiu vor sprijini mai mult comitetele și comisiile de femei, vor coordona . mai strîns activitatea tuturor organizațiilor obștești, vor urmări și controla îndeplinirea planurilor de măsuri întocmite, pentru ca un număr tot mai mare de femei să fie.,atrase, to, activitatea productivă, in Mbrtul * gdheral de formare și e- ducare a omului nou.
Convorbire realizată de
Marla BABOIAN

®FAPTE
© OPINII
o PROPUNERI
0 480 tone combustibil convențional au economisit, de la începutul anului, mecanicii și fochiștii din cadrul Depoului de locomotive Oradea. Ei și-au depășit, astfel, cu mult angajamentele asumate. (Gheorghe Diaconu, muncitor).

Sugerăm orSanelor I.T.A. și miliției să organizeze controalesistematice pentru a verifica de ce numeroase autovehicule, aparținând unităților socialiste, sînt parcate pe timp de noapte, contrar legii, pe diverse străzi ale orașului. (Vasile Csik, inginer, Baia Mare).
3 000 000 lei reprezintă valoarea celor peste 200 mașini, utilaje, dispozitive, scule etc. realizate în acest an la întreprinderea mecanică de material rulant-Pașoani, în cadrul acțiunii de autoutilare. (Vasile Zaharia, tehnician).

0 Un „lacăt" al... neglijenței. Bibliotec» din comuna Hoghiz, județul Brașov, stă de 3 luni închisă, deoarece organele locale au omis să găsească un înlocuitor bibliotecarei, aflată în concediu de maternitate. Atit sătenii, cit și numeroși salariați de pe șan- tierul_ marelui combinat de materiale de construcții, din localitate, așteaptă ca acest „lacăt" al neglijenței să fie cît mai curînd desferecat (Mihai Lișman, activist al Consiliului Central al U.G.S.R.).
NOUa ȘCOală cu 8 săli de clasă> laborator, bibliotecă, cabinet medical etc. din comuna Morunglav, județul Olt, a cărei construcție a început anul acesta, a fost terminată în luna august. La realizarea înainte de termen a acestui obiectiv au adus o contribuție însemnată cetățenii comunei, care au economisit, prin muncă patriotică, circa 100 000 lei. (Titus Ciortescu, activist cultural).
InCOreCÎ | De la 0 vreme, la Fabrica de osii și boghiuri din Balș, județul Olt, a devenit o practică să ni se rețină lunar, la fiecare salariu, cîte 5 lei, în schimbul unor bilete, chipurile, de intrare la diverse spectacole, care nu ne interesează sau la care n-avem timp să participăm. De ce se tolerează un asemenea procedeu incorect ? (Semnează 15 muncitori, de la secția sculărie).
Un punct sanitar ce s_ar putea >nfiinta !n satul siătioara, comuna Stulpicani, județul Suceava, ar scuti pe cei suferinzi să mai străbată kilometri întregi pentru efectuarea unor tratamente medicale. Solicităm direcției sanitare a județului să analizeze această propunere și să vină în întimpinarea cerinței justificate a cetățenilor. (Milton Cosmaschi, comuna Stulpicani, județul Suceava).
Importante realizări a obtinut colectivul de docheri șt navigatori de la „Navrom“-Galați, prin reducerea timpului de staționare a navelor, creșterea indicelui de utilizare a capacității acestora și desfășurarea operativă a transportului de călători și mărfuri în deplină siguranță a navigației. Astfel, planul la trafic portuar a fost depășit pînă la 20 septembrie cu aproape 30 000 tone, iar prețul de cost a fost redus cu 2,3 la sută. (Ștefan Ignat, comandant instructor flotă).
Depozit pentru irosirea timpului. Ca sâ depui sau să ridici bagajele de mină de la depozitul din gara C.F.R.-Timișoara Iți trebuie cel puțin 3 ore. Solicităm conducerii stației să ia măsuri pentru prevenirea aglomerațiilor și a irosirii timpului cetățenilor. (Constantin C. Popescu, profesor, Pitești).
Alimentarea cu apă potabilă *comunei Făcăenl> județul Ialomița, a fost mult îmbunătățită prin darea în folosință a unui ■ nou bazin de mare capacitate și a unui puț forat Ia 110 m adîncime. (Constantin Frincu, comuna Făcăeni, județul Ialomița).

Rubrică realizată de
Gheorghe P1RVAN

Din Mehedinți ni se propune 
o experiență...Consemnăm de această dată, in filele „Registrului public al controlului obștesc", citeva aprecieri privind activitatea echipelor din județul Mehedinți

Convorbire cu tovarășul Iulian PLOȘTINARU, 
președintele Consiliului județean Mehedinți 

al Frontului Unității Socialiste

POPAS LA „ȘURIANULNu departe de orașul Sebeș, pe șoseaua ce duce spre Deva, cooperația de consum a deschis de curînd o nouă unitate turistică — hanul „Șurianul". Ampla
sat într-o zonă deosebit de frecventată de către turiștii dornici să viziteze Munții Sebeșului, hanul are la parter o cramă, iar la etaj — un restau

rant care servește o gamă bogată de preparate culinare. Cazarea se face în căsuțe prevăzute cu grupuri sanitare proprii și încălzire centrală. Hanul va fi deschis în toate anotimpurile.
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BACĂU Diversificarea și extinderea

alimentației publice
tn ultima vreme, rețeaua unităților întreprinderii de alimentație publică din Bacău a cunoscut o continuă dezvoltare și modernizare. Au fost construite și date în folosință noi restaurante și bufete în cartierele Cor- nișa-Bistriței, Milcov, Aviatori, iar alte peste 20 de unități au fost modernizate. Toate acestea, au contribuit in mod substanțial la îmbunătățirea servirii cetățenilor, ca și la sporirea gradului de urbanizare a Bacăului. Marile restaurante din parcurile „Trandafirilor", „Libertății", „Popasul Gherăești", „Oi- tuz", ca și unitățile lacto-vege- tariene atrag în fiecare zi un mare număr de consumatori. Conducerea întreprinderii se preocupă în permanentă să asigure și să pună la dispoziția consumatorilor un sortiment variat de preparate culinare, de bună calitate. în ultimul timp, bună-

oară, au fost realizate peste 50 de sortimente culinare tradiționale. Directorul întreprinderii, Emilian Rusu, ne spunea că o seamă de bufete și restaurante din noile cartiere ale Bacăului, carp pînă de curînd vindeau numai băuturi, au fost transformate în unități culinare, care pun la dispoziția gospodinelor • un bogat sortiment de preparate, semipreparate și produse de^ bucătărie. Pot fi date ca exemplu, în această direcție, bufetul „Doinita" din cartierul Cornișa-Bis- triței, restaurantul „Aviatorilor" ș.a.Pentru a asigura consumatorilor preparate culinare de calitate superioară, în sortimente variate și la prețuri accesibile, unitățile de alimentație publică desfac un mare număr de produse proprii. De la 5 la sută, cît reprezenta la începutul anului producția proprie în totalul des-

facerilor unor unități, s-a ajuns astăzi la 70—80 la sută și, pe alocuri chiar, sută la sută. In felul acesta, 15 unițăți au devenit pur culinare. Mergînd pe linia diversificării unităților și extinderea rețelei de alimentație publică, conducerea întreprinderii a organizat restaurante cu autoservire, pensiuni, unități lacto-vegetariene, cantine-res- taurant. De menționat că amenajarea și modernizarea acestora s-au făcut cu fonduri minime, cu materiale locale, în cadrul acțiunii de autodotare. în felul acesta au fost realizate economii de peste 1,5 milioane Iei. Pînă la sfirșitul anului, alte 15 unități de, alimentație publică, îndeosebi din cartierele 1 Mai, C.F.R. și Șerbănești, vor fi modernizate și reprofilate.
Gheorghe BA1TA
corespondentul „Scînteii
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— Putem spune, pe baza experienței de pînă acum, că echipele de control obștesc din județul nostru au devenit o prezență activă în sectoarele în care își desfășoară activitatea. Se pot da, desigur, multe exemple. Mă voi opri, totuși; la acele propuneri valoroase'care au condus la înființarea de noi trasee de transport in comun (spre noile cartiere de locuințe), la prelungirea traseelor de autobuze pină la punctul turistic Balota și satul de vacanță Bahna, la asigurarea — pe baza unui orar riguros — a necesarului de autobuze pentru transportul muncitorilor din unitățile industriale care lucrează în 3 schimburi, la mai buna repartizare, pe teritoriul orașelor din județ, a spațiilor comerciale, la îmbunătățirea simțitoare a aprovizionării magazinelor cu legume, fructe, cu preparate din carne și lapte, cu confecții și încălțăminte de sezon etc.Rezultatele bune ale controlului obștesc se da- toresc, desigur, în primul rînd, perseverenței membrilor echipelor, dar, totodată, și măsurilor organizatorice inițiațe de consiliul local F.U.S. Astfel, în afară de comisia de coordonare a controlului obștesc de la nivelul județului, am organizat, pe lingă birourile executive ale consiliilor locale ale Frontului Unității Socialiste, comisii speciale, formate din reprezentanți ai tuturor organizațiilor

de masă și obștești, care au sarcina permanentă de a îndruma și, mai ales, de a sprijini activitatea de control obștesc. în plus, pentru a-și putea exercita pe deplin toate atribuțiile ce Ie revin, astfel incit să rezulte propuneri și soluții eficiente, echipele de control obștesc sînt însoțite, în activitatea lor pe teren, de către activiști cu munci de răspundere din cadrul consiliilor locale F.U.S., de alte cadre de specialiști și cetățeni, care lucrează de mai multi ani într-un domeniu sau altul de activitate. Pină în prezent, echipele de control obștesc din județul nostru au efectuat peste 5 000 de controale, soldate, numai In municipiul Drobeta Tr. Severin și în celelalte 4 orașe din județ, cu peste 3 800 de propuneri,
— Propunerile au 

fost puse in practică, 
au dus la îmbunătă
țirea activității sec
toarelor verificate ?— Din analizele efectuate a rezultat că, în cea mai mare parte, propunerile echipelor au finalitate. Un exemplu. In multe unități și. în special, în cele producătoare de bunuri de consum — întreprinderea de industrializare a cărnii, fabrica de produse lactate, întreprinderea de panificație, fabrica de produse zaharoase, întreprinderea județeană de industrie locală, I.G.S.L. și altele, din municipiul Drobeta Tr. Severin și din orașele Orșova și

Strehaia — echipele de control obștesc au constatat nerespectarea, u- neori, a rețetelor de fabricație, slaba calitate a unor produse de panificație, nerespectarea normelor igienico-sanitare, spații necorespunzătoare pentru depozitarea mărfurilor, nelivrarea la timp a unor produse către beneficiar etc. La propunerea comisiei județene de îndrumare a controlului obștesc, biroul executiv al consiliului județean F.U.S. a analizat cauzele ce au determinat asemenea neajunsuri și a stabilit măsuri pentru soluționarea lor. în scurt timp, efectele au fost vizibile.Atunci cînd nu se dovedește receptivitate față de propunerile e- chipelor se iau măsuri împotriva celor vino- vați. Astfel, au fost sancționați oamenii de răspundere de la organizația județeană de turism, Agrocoop, cooperația de consum, cooperația meșteșugărească, care nu de puține ori au dat dovadă de indiferență față de propunerile pe care le-au făcut echipele de control.— în plenara con
siliului județean F.U.S. 
— care a avut loc nu 
de mult — s-a sub
liniat faptul că une
le echipe de control 
obștesc din comune 
nu acționează cores
punzător.— Intr-adevăr, o perioadă de timp unele echipe de control obștesc de la sate au avut o activitate nesatisfăcătoare, lucru datorat, în principal, insuficientei preocupări a consiliilor locale F.U.S. pentru îndrumarea și coordonarea acestor e- chipe. Astfel se și explică de ce în multe comune, ca Butoiești, Vlădaia, Vînjuleț, Burila Mare,

Gîrla Mare, Malovățu șl altele, s-au făcut puține controale și acestea cu o slabă eficiență. In schimb, acolo unde a existat preocupare, activitatea echipelor de control obștesc a fost deosebit de fertilă. Numai in acest an, de exemplu, în urma propunerilor venite din partea echipelor de control obștesc s-au înființat, la sate, 45 de noi secții de prestări servicii, s-a îmbunătățit simțitor aprovizionarea cu mărfuri și produse agro- alimentare a magazinelor sătești.Pentru îmbunătățirea, în general, a activității echipelor de control obștesc ne-am propus mai multe măsuri, dintre care amintesc : revederea structurii și componenței echipelor, o mal bună repartizare a juriștilor și a altor cadre de specialiști, (pentru instruirea permanentă a echipelor de control), valorificarea in totalitate a propunerilor și sugestiilor rezultate în urma controalelor efectuate, organizarea unor schimburi de experiență Intre echipe, generalizarea experienței bune a sindicatelor in activitatea de control obștesc, analizarea — trimestrial și ori de cîte ori va fi cazul — în cadrul comisiei de control și îndrumare a aspectelor legate de activitatea echipelor de control, cit și a modului cum răspund conducerile unităților la propunerile a- cestora etc.în felul acesta, considerăm că vor crește rolul și autoritatea echipelor de control obștesc, va spori contribuția lor la procesul de perfecționare a activității tuturor sectoarelor de interes cetățenesc.
Virgil TATARU
corespondentul „Scînteii"
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în toate sectoarele de activitate, în fabrici, pe șantiere,
la sate —un singur țel mobilizează energiile:

ÎNCHEIEREA CU SUCCES A ANULUI ECONOMIC 73
Inițiative pentru grăbirea 

însămînțărilorCORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
ZIUA LA SEMĂNAT, 

NOAPTEA LA PREGĂTIREA 
TERENULUI. Așa se lucrează în cele mai multe unități din județul Buzău. Măsurile organizatorice a- doptate în funcție de condițiile specifice din fiecare Unitate au făcut ca în cooperativele agricole să se însă- mînțeze aproape 50 la sută din suprafețele prevăzute. Pentru atingerea unui ritm intens la pregătirea terenului și semănat la Poșta Cil- nău, Ziduri, Smeeni. Vîlcelele, Scurtești și altele au fost concentrate mașinile agricole din alte unități, lucrîndu-se noaptea la pregătirea terenului, iar ziua la însămîn- țări. Exploatarea intensivă a parcului de utilaje asigură realizarea vitezei zilnice de peste 3 000 hectare la însămînțări. Hotărîți să mențină ridicat ritmul de lucru, mecanizatorii s-au angajat să însămînțeze întreaga suprafață planificată a se cultiva cu griu în următoarele 10 zile.

la arat și discuit. De asemenea, în toate stațiunile de mecanizare a agriculturii se acordă operativ asistență tehnică pentru înlăturarea defecțiunilor la tractoare și celelalte mașini.
REDISTRIBUIREA TRAC

TOARELOR SI A MIJLOACE
LOR DE TRANSPORT. Este o măsură întreprinsă în ultimele zile în județul Covasna pentru sprijini- rea cooperativelor agricole din Vîr- ghiș, Bodoc, Bicsad, Cernat care au însămînțat numai 10—30 la sută din suprafața prevăzută. în celelalte unități, după cum ne-a declarat tov. Kristo Geza, director adjunct al direcției agricole Covasna, amplasarea în multe locuri a după cele mai bune cum sînt putință timp. De a muncii filor în cea mai mare parte cu circa 10 zile mai devreme decit în alți ani, ceea ce a permis și însămînța- rea după aceste culturi cu tot atitea zile mai de timpuriu.

culturii griului premergătoare trifoiul și inul a făcut cu pregătirea terenului din asemenea, buna organizare a dus la recoltarea carto-
CALITATEA SEMĂNATU

LUI. Este preocuparea principală a lucrătorilor ogoarelor tulcene. După cUm am fost informați la direcția agricolă județeană, pentru a se compensa neajunsurile determinate de lipsa apei din sol. au fost luate o serie de măsuri : pregătirea in cele mai bune condiții a terenului, semănatul la adîncime mai mare etc. „Pe multe terenuri. în special cele cultivate cu .in și după care urma să însămînțăm 6 000 ha cu griu. arăturile făcute în vară sînt bolovănoase, ne spunea tov. Victor Săvulescu. director adjunct al direcției agricole județene. Am constatul din cîmp al cartofilor și la eli-, lat că arăturile sini berarea terenului își continuă gramul noaptea, pe aceleași

a-

SEMĂNATUL SE VA ÎN
CHEIA IN PRIMELE ZILE 
DIN OCTOMBRIE. Aceasta este hotărîrea mecanizatorilor și cooperatorilor din județul Suceava, care pină acum au însămînțat jumătate din suprafețele prevăzute. Ritmul de lucru este în continuă creștere. Este rezultatul organizării muncii la pregătirea terenului in schimburi prelungite, efectuarearâturilor noaptea și a grăpatului și discuitului in zorii zilei. Asemenea măsuri au făcut ca in cooperativele agricole cțin raza consiliilor inter- cooperatiste Cornu-Luneii. Șiret. To- direști, Spătărești să se însămînț.eze cu grîu și secară peste 60 la sută din suprafața planificată. O însemnată parte din cele aproape 1 .300 de tractoare care lucrează ziua la transpot;-pro- bună în tarlale. urgentat porumbiști, recoltarea de calitate De aceea; porumbului •mai J amși, t

Pregătirea terenului pentru însămînțarea culturilor de toamnă la coo
perativa agricolă de producție Crîngul, județul Teleorman Foto : S. Cristian

totodată, am pregătit suplimentar unele suprafețe eliberate de floarea- soarelui. în felul acesta. întreaga suprafață cu grîu poate fi însămîn- țată în condiții optime".Aceasta presupune ca specialiștii să fie permanent în cîmp, să îndrume nemijlocit activitatea mecanizatorilor. Cum este respectată această cerință ? Pe inginerul-șef al cooperativei agricole din Beștepe, Gelu Moraru, l-am întîlnit în cîmp la prima oră a dimineții. Se, muncea din plin : 6 semănători, 6 discuri la pregătitul terenului, 8 tractoare la arat. „Trebuie să însămînțăm 100 • ha cu grîu după in, ne spune interlocutorul. Arătura fiind bolovănoasă am schimbat amplasarea griului pe un teren din incinta îndiguită, unde se poate iriga. Pe terenuri neirigate urmăresc îndeaproape ca boabele să fie îngropate la o adîncime de peste 8 cm". Aceeași grijă pentru calitatea semănatului întîlnim și la cooperativele agricole din Murighiol, Sa- rinasuf, Zebil, Valea Nucarilor și altele.Sînt, totuși, și excepții. La ora 9, la cooperativa agricolă Nufărul lucrul nu începuse. „Mai în fiecare zi am pierdut cîteva ore, deoarece am rămas fără sămînță, ne spunea tractoristul Ștefan Mocanu. Pe inginerul Tudorel Teodorescu, șeful fermei, nu l-am văzut de două zile". Cînd i-am întrebat pe tractoriștii Constantin Pătrașcu și Toader Mangu, de la cooperativa agricolă din Mahmudia, dacă au ordine de lucru, nu am primit ca răspuns decit... ridicări din umeri. „Nu e bine ce se face, ne spunea tractoristul Călin Ivanov. Anul trecut aveam ordine de lucru, știam cită șămință dăm la hectar, la ce adîncime să semănăm. Acum ni s-a spus să mergem la semănat și atît“.Evident, astfel de cazuri sînt puține. Este de datoria specialiștilor să facă totul pentru ca ele să nij mai, existe deloc.
PRIORITATE PREGĂTIRII 

TERENULUI. Este obiectivul nr. 1 al acestei perioade, pentru că de aceasta depinde și ritmul semănatului. Afît in întreprinderile agricole de stat Măicănești, Focșani și Pu- fești, cît și în cooperativele agricole Nănești, Vulturu, Mărășești, Stră- oane și celelalte din zona de șes a județului Vrancea, toate forțele au fost concentrate la recoltarea florii- soarelui, sfeclei de zahăr, porumbului pentru boabe și siloz de pe acele tarlale ce urmează să fie arate și semănate cu grîu. Noaptea, cooperatorii taie tulpinele de porumb și floarea-soarelui și eliberează solele, iar mecanizatorii ară și pregătesc terenul. „în fiecare cooperativă agricolă, ne-a informat ing. Nicolae Ba- losin, directorul direcției agricole județene, au fost întocmite grafice de lucrări pe sole. Forțele manuale și mecanice sînt organizate și lucrează ziua și noaptea conform acestor grafice, astfel incit avem certitudinea că pjnâ la 30 septembrie arăturile pentru însămințări vor fi terminate. iar semănatul se va încheia pină la 7 octombrie". La cooperativele agricole din Bălești. Păunești. Rîmniceni, Vinâtori. Vulturu. arăturile sint aproape terminate. Aici, mecanizatorii, lucrînd în schimburi prelungite, ară în 24 de ore, in medie. cite 3,5 ha cu un tractor. Pămin- tul find tare, cuțitele de plug sînt schimbate în fiecare zi. Mecanizatorii fac mari eforturi pentru a asigura griului un pat germinativ bun și, în felul acesta, să se pună o bază puternică viitoarei recolte.
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Cifrele înscrise pe hartă reprezintă procentul în care au fost executate însămînțările la grîu și 
secară în cooperativele agricole la data de 25 septembrie 1973

Situația insămințârilor la culturile de
ZONA I

1. Tulcea 54
2. Ilfov z 48
3. Buzău 47
4. Olt 45
5. Brăila 37
6. Teleorman 33
7. Dolj 32 1
8. Bihor 32 1
9. Ialomița 31 !

10. Timiș 27 |
1 1. Arad 25 1
12. Constanța 18 '

ZONA A 11-A

1. Galați 76
2. Botoșani 63
3. Vaslui 57
4. Bacău 55
5. Argeș 53
6. Dîmbovița 52
7. Neamț 48
8. Vrancea 48
9. Prahova 45

IO. Iași 41
11. Vîlcea 40
12. Mehedinți 37
13. Gorj 36
14. Caraș-Severin 17

toamnă (in procente)
ZONA A 111 A

1. Suceava 55
2. Covasna 55
3. Alba '*9

Sibiu 48
5. Satu-Mare 45
6. Harghita 43
7. Hunedoara 41
8. Mureș >pn->37 .
9. Brașov 35

10. Cluj 33
11. Bistrița-Năsăud 32
12. Maramureș 30

i 13. Sălaj 25

.4
1

Tabelul reprezintă situația insămințării la griu. secară, orz. plante furajere în cooperativele agricole la data de 25 septembrie. Județele sînt grupate pe zone în ordinea suprafețelor însămînțate (exprimate in procente).

NICI UN
EFORT

NU ESTE 
PREA MARE
(Urmare din pag. I)târăște soarta recoltei, muncind fără preget pentru efectuarea in timp a tuturor lucrărilor și asigurind un control riguros al îndeplinirii tuturor indicațiilor. Nici un efort nu este acum prea mare pentru a asigura succesul deplin al campaniei agricole de toamnă — sarcină de excepțională însemnătate pentru economia țării. A£lîndu-se în fruntea colectivelor din care fac parte, comuniștii sint chemați să explice că succesul deplin depinde de accelerarea puternică a ritmului tuturor lucrărilor, că, nimeni nu poate avea tihnă atîta timp cit roadele a- nului nu au ajuns în hambare. atita timp cit nu e pregătită, viitoarea pline a țării. .Rindurile de față readuc în atenție trei sarcini de actualitate stringentă pentru organele și organizațiile de partid : realizarea integrală, la toți indica- torii, a planului unităților industriale și a planului de in- ‘ vestiții, urgentarea strîngerii și depozitării recoltei, astfel incit nimic să nu se piardă din ea. Fiecare comunist, indi- ' ferent de funcția pe care o ocupă intr-o întreprindere, pe șantier sau in cooperativa a- gricolă. este dator șă reprezinte pentru colectivul din care face pante un model de dăruire in muncă. in îndeplinirea îndatoririlor, să-și cîștige stima ' celor din preajmă pentru , a-i determina să-î urmeze.'Pțgăflele și orjiahi-'*zâfme"ae1 partid trebuie să pdr?^*,' in valoare deplină capacitățiie’ lor organizatorice, să dezvolte răspunderea comunistă față de înfăptuirea acestor sarcini complexe, hotărîtoare pentru succesul deplin al acestui an economic. pentru îndeplinirea cin- • cinalului înainte de termen.

Zile cîștigate pentru îndeplinirea planului
• Colectivele unităților 

industriale din județul SU
CEAVA au raportat, cu șapte zile mai devreme, îndeplinirea sarcinilor de plan pe primele trei trimestre, realizînd un pas important pe calea înfăptuirii integrale a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Potrivit calculelor, pină la sfirșitul lunii septembrie se va obține o producție globală suplimentară in valoare de 130 milioane lei și un spor al producției marfă estimat la 155 milioane lei.

• Oamenii muncii din 
unitățile industriale ale ju
dețului VRANCEA «i au înrip- plinit cu 8 zile mai devreme sarci

Termenele de punere în funcțiune a celor două importante obiective de la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tg. Mures — instalațiile „Azot V“ și fabrica de îngrășăminte complexe NPK — se apropie. în conformitate cu prevederile planului, aceste noi capacități vor trebui să dea producție la sfîrși- tul anului 197.3.Care este ritmul de lucru pe acest șantier ? La „A- zot V“ (complex de instalații ce cuprinde fabricile de amoniac, uree, acid a- zotic și azotat de amoniu), constructorul, cot la cot cu beneficiarul, muncește" intens in vederea finalizării lucrărilor, astfel ea în cel mai scurt timp posibil să înceapă probele tehnologice. Beneficiarul contribuie din plin la intensificarea montajului, detasînd la a- cest obiectiv importante forte — 300 muncitori calificați. în momentul de fată, la o parte din instalații se execută probe mecanice si rodaje. Mai ră- min de efectuat asa-zisele „lucrări mărunte", dar absolut necesare pentru intrarea instalațiilor în probe tehnologice. Astfel, trebuie asigurate vanele de la circuitul apei de răcire (din necesarul de 52 vane, beneficiarul nu a predat constructorului decit 2). E- xistă insă condiții ca acestea să fie grabnic pe șantier, pentru ca. în cel mai scurt timp posibil, probele tehnologice să se desfășoare în bune condiții la instalația „Azot V“.Mergem și alături, acblo unde se construiește fabri

ca de îngrășăminte complexe NPK.— Ritmul în care lucrează constructorul nu este satisfăcător — aprecia inginerul Dorel Popa, directorul Combinatului de îngrășăminte chimice din Tg. Mureș — deși pină la ter-

de mare însemnătate, deoarece, odată terminate, se deschide un front de lucru masiv pentru montori. Totuși, ritmul de aprovizionare cu beton era ne- satisfăcâtor. Intrarea în funcțiune a unui lift, absolut necesar desfășurării u-

în octombrie să începem montajul în hala de fabricație — ne spunea inginerul Haralambie Sava, șeful șantierului 10 Tg. Mureș al Trustului de instalații și automatizări București. Cu toate că avem asigurată forță de muncă ore-

Șantierele-„la zi“ 
. . . . .

Constructorii de la C. I. C. Tg. Mureș — 
deciși să recupereze grabnic restanțele

menul de intrare in funcțiune. sfirșitul acestui an, nu mai este mult. Iată de ce urgența nr. 1 pe acest șantier, care ar trebui s-o constituie montarea utilajelor. este de fapt... terminarea lucrărilor de construcție.La fabrica de îngrășăminte complexe, sute de tone de utilaje așteaptă să fie montate. Pentru 800 tone de utilai tehnologic, din cele 1 500 tone sosite pe șantier, nu există încă front de lucru pentru montai. Cum se desfășura munca aici ? La turnurile de granulare se efectuau turnările la cota 60, lucrare

nei activități intense la turnul de granulare,. se a- mînă de săptămîni.Semnificativ pentru modul de organizare a muncii pe șantierul fabricii de îngrășăminte complexe este și faptul că la această oră nu s-a elaborat un grafic de coordonare a lucrărilor. Există grafice parțiale ale constructorilor, montorilor și instalatorilor, dar acestea nu sint coroborate. Consecința ? Hala de fabricație, de pildă, se va închide de către constructor la 15 noiembrie și doar atunci se va crea front de lucru instalatorilor.— Sîntem programați ca

gătită, că transformatoarele și celulele de forță au sosit pe șantier, neavînd front de lucru suficient, instalatorii așteaptă sau e- xecută lucrări ..pe apucate".Deci, toată lumea așteaptă să se recupereze restantele la lucrările de construcții de la fabrica de îngrășăminte complexe. Este hotărît constructorul să acționeze în mod decisiv, prin măsuri tehnico- organizatorice energice ?— Odată terminate lucrările la „Azot V“, toate forțele vor fi concentrate la fabrica de îngrășăminte

complexe — ne-a răspuns inginerul Stefan Ciomoș, coordonator al șantierului de pe platforma chimică din Tg. Mureș, din partea Ministerului Construcțiilor Industrialei Suplimentarea forței de muncă este condiționată însă și de asigurarea de către beneficiar a locuințelor necesare.Coordonatorul șantierului apreciază că utilaje de construcții există, că foita de muncă este de fapt a- sigurată, că aprovizionarea cu beton se desfășoară in bune condiții.— Asigurarea in cel mai scurt timp a frontului de lucru pentru montori este urgenta nr. 1 la acest o- bicctiv — aprecia tovarășul Ioan Benko, secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R. în acest scop nu trebuie precupețit nici un efort de către constructori. Capacitatea de mobilizare a acestora, dovedită cu prisosință la „A- zot V“, ne îndreptățește să credem că o bună parte din restantele înregistrate pe șantierul fabricii de îngrășăminte complexe vor fi grabnic recuperate. întărind disciplina în muncă, asigurîndu-se o organizare judicioasă a lucrărilor, rezultatele bune vor apărea neîntirziat.Este o cerință imperioasă. dacă ținem seama de însemnătatea acestui nou obiectiv al industriei chimice.
Dan CONSTANTIN 
Lorand DEAKY

nile de plan pe primele 9 luni ale anului. Pină la finele lunii să apreciază că se va obține o producție marfă suplimentară in valoare de 90 milioane lei, înregistrîndu-se depășiri la toate sortimentele prevăzute in planurile de fabricație.
© Colectivele trusturilor 

și întreprinderilor din ca
drul Ministerului Construc
țiilor Industriale - priricip»- lele unități realizatoare ale planului de investiții — au raportat îndeplinirea, cu 7 zile înainte de termen, a sarcinilor stabilite in planul global de construcții-montaj pe. nouă luni. Se apreciază că pină la 30 septembrie unitățile acestui minister vor realiza mai mult de 80 la sută din sarcina anuală de construcții-montaj, ceea ce va însemna o producție Suplimentară de peste 260 milioane lei.

• Hidrocentrala „Por
țile de Fier" a pulsat luni in sistemul național ultimele cantități de energie electrică prevăzute in planul primelor trei trimestre din a- cest an. în intervalul de la intrarea in funcțiune a primuiui hidrogenerator și pină acum, această puternică hidrocentrală a furnizat beneficiarilor mai mult de 11 miliarde kilo- wați-oră energie electrică.

© Minerii de la llba, ju
dețul MARAMUREȘ, au —

trăs luni primele cantități de mine- red în contul celui de-al patrulea trimestru al anului. Ei au extras, peste planul la zi, aproape 15 000 tone minereu, cu un bogat conținut in metal. Cumulind realizările din cele trei trimestre cu cele înregistrate in cei doi ani anteriori ai cincinalului rezultă că harnicii mineri de la llba au înregistrat pină acum 173 de zile avans în întrecerea pe care o desfășoară pentru realizarea cincinalului inainte de termen.
• Colectivul întreprin

derii metalurgice de me
tale neferoase din BAIA 
MARE și-a îndeplinit cu 6 zile mai devreme planul de producție pe primele trei trimestre. Valoarea producției marfă realizate peste prevederi însumează 50 de milioane lei, iar beneficiile suplimentare — a- proape 10 milioane lei. Din bilanțul la zi al metalurgiștilor băimăreni rezultă că planul la export a fost depășit pe 9 luni cu peăte 10 la sută.

© Furnaiiștii de la în
treprinderea „Victoria" Co
lan au <>btinut un nou succes de prestigiu in aceste zile de entuziastă întrecere : ei au îndeplinit. cu o săp- tămînă mai devreme planul pe 9 luni la producția de fontă. Avansul de ump astfel ciștigat va da posibilita

tea furnaliștilor ca pînă la sfirșitul lunii septembrie să realizeze peste prevederile primelor trei trimestre o producție de aproape 6 000 tone fontă.
© Harnicul colectiv al în

treprinderii mecanice pen
tru agricultură și industrie 
alimentară din ARAD 8 rea'- lizat planul pe primele trei trimestre cu 10 zile mai devreme. S-a creat astfel posibilitatea ca pină la sfirșitul lunii septembrie să se realizeze, suplimentar față de plan, piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole in valoare de 4,5 milioane lei. 20 mașini pentru producerea fulgilor de cereale, 50 de instalații pentru prepararea furajelor. 20 instalații de alimentare cu transportor cu noduri pentru halele cu păsări ț.a.
• întreprinderea de pre

fabricate din beton de la 
AIUD este a 5-a unitate industrială din județul Alba care a anunțat pînă acum îndeplinirea planuluj de producție pe 9 luni. Avansul creat de muncitorii acestei fabrici înseamnă asigurarea condițiilor necesare pentru a intra in ultimul trimestru al anului cu o producție industrială suplimentară in valoare de peste 7,8 milioane lei, concretizată in mari cantități de prefabricate și materiale de construcții livrate in plus șantierelor.
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Preocupare la ordinea zilei a colectivului de la întreprinderea „Industria sîrmii" din Cimpia Turzii : rec-, 
lizarea exemplară a planului și a angajamentelor asumate în îrflrecere. în imagine ; fabrica de cabluri 

de tracțiune
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ROMÂNIA - ÎN COMERȚUL MONDIAL
în ansamblul dezvoltării rapide și .multilaterale a economiei românești, comerțul exterior, în general, și exportul, în special, marchează ritmuri deosebit de înalte. Potrivit datelor de care dispunem, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, în 7 luni din acest an, pe total, volumul exportului a fost cu 25 la sută mai mare. Cit privește încasările valutare, acestea au înregistrat un ritm superior de creștere comparativ cu cel al volumului exportului ; realizări deosebite au ob- ți'nut, mai ales în ultimele luni, unitățile ministerelor economiei forestiere și materialelor de construcții, energiei electrice și industriei metalurgic^ ș.a.Asemenea rezultate, care onorează atît pe producătorii mărfurilor, cit și unitățile care le comercializează, demonstrează capacitatea de a dinamiza -exporturile și a mări eficiența lor. în același timp, realizările amintite atestă încă o dată roadele înfăptuirii sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului nostru în domeniul comerțului exterior, înțelegerea mai clară, mai profundă, de către colectivele de întreprinderi, a rolului activității de export-import în creșterea venitului național, în asigurarea prosperității noastre economice și sociale.Pentru țara noastră, pornind de la indici de plan corelați, judicios stabiliți, de creștere a venitului național și, respectiv, a aportului comerțului exterior la formarea acestuia, ridicarea eficienței activității de export-import reprezintă un imperativ major, o cale de maximă însemnătate prin care se asigură sporirea a- vuției naționale, ridicarea nivelului de trai al poporului. în acest sens, accentuăm faptul că nivelul eficienței economice a exporturilor începe de la concepția asupra producției care face obiectul livrării pe piețele străine, de la gradul de valorificare a materiilor prime și materialelor, de la structura fondului de marfă oferit partenerilor, de la a- daptarea acestuia la cerințele pieței externe, atît în ceea ce privește sortimentele, cit și modalitățile concrete de desfacere a lor ș.a.ț Acționlnd în lumina acestor cerințe» esențiale, multe din unitățile cbn-* structoare de mașini, din ambele ministere, de pildă, transformînd metalul în mijloace tehnice cu însușiri calitative înalte, nu numai că au înregistrat ritmuri superioare în exportul acestora- (de circa 30 la sută în medie), dar și un spor de efi

Marca 

„23 August" 

pe meridianele 

lumii
Tntr-un recent număr al ziarului nostru prezentam motoarele Diesel exportate de întreprinderea bucureșteană „23 August". Azi, fotocronica noastră înfățișează alte produse ale acestei unități, bine cunoscute pe meridianele globului. Prima fotografie, din stînga, fixează pe peliculă una din locomotivele Diesel hidraulice care, în curînd, va porni spre drumurile de fier ale clienților externi. Acest produs de înaltă tehnicitate se fabrică avînd puteri de la 250 la 1250 CP și pentru diferite ecartamen- te (de la 760 la 1 525 mm), fiind adaptată — conform dorințelor partenerilor și cerințelor de exploatare — să funcționeze în condiții de deplină siguranță și randament în cele mai diverse zone geografice : temperată, tropicală, ecuatorială. De asemenea, aceste locomotive sînt adaptate pentru orice fel de prescripții de regim de cale ferată și dezvoltă o viteză de 40 pînă la 100 km/h. Locomotive Diesel hidraulice, fabricate la „23 August", „aleargă" pe drumurile de fier din 12 țări (R. P. Polonă, R. S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, Grecia, Elveția, Egipt, Costa Rica ș.a.).Un alt grup de produse — realizate în aceeași întreprindere și destinate exportului — îl reprezintă utilajele complexe. Din această categorie fac parte instalațiile mecanice și de antrenare. utilaje tehnologice pentru unitățile metalurgice (destinate furnalelor și laminoarelor), industriei chimice (coloane de absorbție și alte diverse întrebuințări), pentru fabrici de ciment (mori, cuptoare ș.a.). Aceste utilaje se livrează în circa 10 țări și sînt executate după proiecte proprii, originale sau pe baza celor ale partenerilor externi (cum sînt cele pentru metalurgie livrate în R.D.G., R.F.G., Italia ș.a.). în fotografia din mijloc : o imagine din secția de fabricație a uriașelor roți dințate necesare echipării morilor de ciment.Presele hidraulice (fotografia din dreapta), fabricate la „23 August", funcționează în prezent în diferite țări din Europa și Asia. Ele sînt destinate industriei lemnului, la presarea foliilor de lemn, precum și deformărilor la ree în industria metalurgică. 

ciență. Este firesc, dacă avem în vedere faptul că la exportul de ma- șini-unelte, bunăoară, se obține un preț extern de circa 17 ori mai mare decît la livrările de laminate feroase. Și totuși, unitățile respective mai au încă multe de făcut pentru a imprima exportului de mașini-unelte, de mijloace tehnice, în general, ritmul și eficacitatea corespunzătoare bazei de metal de care dispunem, rezultatelor superioare consemnate pe plan mondial. Elveția, bunăoară, cu o producție de oțel de 500 000 tone, exportă anual mașini și utilaje în valoare de 1,6 miliarde dolari, iar Danemarca — a cărei producție de oțel însumează 470 000 tone — exportă în fiecare an mașini
EFICIENȚA ECONOMICĂ 

A EXPORTULUI- 
preocupare și acțiune permanentă

și utilaje în valoare de aproape 900 milioane dolari. Țara noastră, cu o producție de oțel de 8 ori mai mare ca cea a Elveției și Danemarcei luate la un loc, exportă mașini și utilaje de două ori mai puțin — ca valoare — decît Danemarca. Din a- ceste comparații desprindem mai bine însemnătatea amplificării substanțiale, in acest an și in întregul cincinal, a exportului de mașini, u- tilaje, instalații moderne, competitive. menite să sporească fondurile valutare ale economiei, să confere comerțului nostru exterior o eficiență tot mai mare.Creșterea susținută a exportului, a valorii produselor exportate, printr-o înaltă prelucrare, vizează cu acuitate nu numai întreprinderile constructoare de mașini,, ci și unitățile altor ramuri, între care industria chimică, industria ușoară. Iată de ce asimilarea în termen scurt în fabricația de serie a unor produse cu grad superior de prelucrare, care să înmagazineze mai multă muncă complexă, modernizarea perseverentă a sortimentelor curente, sub aspectul performanțelor tehnico-economice, sînt de natură să sporească nivelul competitivității produselor românești pe piețele străine, să faciliteze pătrunderea mărfurilor noastre, în condiții avantajoase, pe noi piețe, să consolideze prestigiul cîști-

Județul Cluj are în acest an de îndeplinit un plan la export cu 45 la sută mai mare față de rezultatele anului trecut. O sarcină majoră care a mobilizat în fiecare lună și trimestru colectivele întreprinderilor industriale și agroalimentare ce concură în principal la acest efort. Pentru realizarea prevederilor planificate, comisia județeană pentru probleme de export, ca și comisiile din întreprinderi au dat un mare ajutor conducerilor unităților, au rezolvat o seamă de probleme dificile. Rezultatul ? întreprinderea „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii, cu ponderea cea mai mare în producția industrială a județului, își consolidează tot mai mult poziția pe piața externă și încă în țări cu tradiție’ în siderurgie, cum sînt R. F. Germania, Suedia, Austria, Italia și altele. In 8 luni, așa cum ne relata directorul comercial al întreprinderii, Iuliu Crihălmeanu, toate comenzile pe cantități, calități și destinații au fost onorate, unele în avans, deci planul a fost îndeplinit și depășit.— In preocupările noastre de prim ordin — ne spunea interlocutorul — se află lărgirea exportului, îndeosebi la produse cu un grad mai înalt de prelucrare. Bazîndu-ne pe colectiv, pe specialiștii noștri, ne angajăm la comenzi tot mai dificile, dar favorabile ca preț de revenire. Nu de mult, o firmă suedeză ne-a solicitat să livrăm, în condiții avantajoase, sîrmă pentru arcuri pe cilindrii in greutăți de 400—800 kg. Se părea că aceasta depășește posibilitățile tehnice ale unității. Colectivul nostru a făcut eforturi deosebite și a rezolvat onorabil problemele tehnice legate de acest export.— Ce perspective are realizarea planului la export în acest an ?— Sarcinile de plan pe acest an le vom depăși cu cel puțin 7 la sută, întrucît întreaga producție pentru export este acoperită cu comenzi.Asemenea rezultate pozitive în îndeplinirea planului la export au înregistrat, în 8 luni din acest an, 

gat în lume de multe din produsele fabricate îri țara noastră.De mare importanță este, în eforturile îndreptate spre creșterea sistematică a eficienței exporturilor, livrarea numai de produse de calitate superioară. în acest sens se cuvine remarcat că majoritatea produselor românești sînt apreciate de clienții străini atît pentru concepția lor tehnică, cît și pentru execuția ireproșabilă, ceea ce le pune din plin in valoare performanțele, și determină suplimentarea cererilor din partea acestora. Nu de puține ori însă controlul de calitate trebuie să intervină pentru că — în- tr-o fază sau alta a procesului tehnologic — o mică neglijență a a

fectat execuția produsului. în luna iulie a acestui an au fost returnate în fluxul de fabricație o cantitate de tablă și încălțăminte destinate exportului, din cauza unor asemenea scăpări. Desigur, remedierile s-au făcut la timp și mărfurile respective au fost livrate. Dar aceasta, din păcate, cu cheltuieli suplimentare de producție. Oare la unele f. din cantitățile de tablă produsă de C.S. Galați nu se putea asigura o ambalare corespunzătoare ? Iar la unele loturi de pantofi furnizate de fabricile „Modern" din Timișoara, „Crișul" din Oradea nu se putea realiza o perfectă lipire a tocurilor ?Cu toată claritatea și răspunderea trebuie să se înțeleagă că, în condițiile competitivității actuale pe plan mondial, nu vind cu succes decît cei care oferă mărfuri bune ; și nu vind cit mai eficient decît cei care livrează mărfuri foarte bune, de calitate superioară. Cu alte cuvinte, a fabrica mărfuri de cea mai bună calitate pentru export interesează, în cel mai înalt grad, pe fiecare lucrător — fie că acesta este inginerul de concepție, sau cel care prelucrează ori montează piesele, vopsește tractorul, locomotiva, motorul electric, care ambalează produsul livrat beneficiarilor externi. Numai reali- zînd produse ireproșabile din toate 

alte numeroase unități industriale. Totodată, se cuvin remarcate prestigiul de care se bucură mobila întreprinderii de prelucrare a lemnului pe piața externă, modul exemplar în care aceasta își onorează comenzile, rezultatele obținute de întreprinderea de ceramică fină pentru construcții care, din primul an de existență, a debutat cu succes pe piețele externe cu faianță de bună 

DEPĂȘIRILE unor întreprinderi nu pot 
compensa RESTANTELE altora

Ancheta noastră în întreprinderi din județul Cluj

calitate, ca și realizările înregistrate de întreprinderea de porțelan „IRIS" Cluj, „Sticla" Turda ș.a.Iată însă că alături de aceste realizări, care fac cinste colectivelor unităților amintite, se mențin unele neajunsuri în activitatea de export în întreprinderi cu o pondere substanțială în industria clujeană. Ne- realizările consemnate în asemenea unități au determinat ca, în 8 luni, pe ansamblul județului planul la export să fie îndeplinit doar în proporție de 96 la sută. Căror cauze se datoresc aceste restanțe temporare ?Ne aflăm la întreprinderea de medicamente „Terapia", care are o restanță la export de aproape 7 milioane lei valută în 8 luni din acest 

punctele de vedere, competitive sub toate aspectele, putem asigura vinderea lor în condiții avantajoase pentru economie, încasarea unor fonduri valutare tot mai substanțiale necesare importurilor, fructificarea de noi resurse pentru creșterea venitului național.Sporirea eficienței exporturilor depinde și de alți factori, între care respectarea termenelor contractuale, a ritmicității livrărilor de mărfuri către clienții străini. în acest sens, practica demonstrează că orice dereglări în domeniile respective determină plata de penalizări, contra- stalii, bonificații ș.a., ceea ce nu poate să nu diminueze volumul fondurilor valutare perfectat la tratativele comerciale, să nu afecteze eficacitatea exportului. De mare însemnătate sînt, în condițiile pieței internaționale actuale, șî îmbunătățirea și diversificarea modalităților de comercializare a produselor românești la export, prin extinderea rețelei proprii de desfacere și a- propierea de consumatorul final, înființarea de societăți mixte, magazine proprii sau mixte, depozite și zone libere, precum și extinderea activității de „service". Acestea reprezintă tot atîtea mijloace pe baza cărora produselor cu un înalt nivel de prelucrare, de calitate superioară li se asigură, prin comercializare, o eficiență tot mai ridicată.Rîndurile de față nu epuizează, desigur, problematica vastă privind creșterea sistematică a eficienței e- conomice a exporturilor noastre. Producătorii și comercianții, factorii cu răspunderi in acest domeniu, cunosc mai bine ce trebuie întreprins pentru îmbunătățirea substanțială a rezultatelor economice obținute în fabricarea și desfacerea mărfurilor românești în străinătate. Esențial este să se țină seama de faptul că mărirea volumului exporturilor, creșterea eficienței acestora — ca factori cu o contribuție tot mai sporită la amplificarea venitului național — depind de aportul fiecărui om al muncii, al fiecărui colectiv de întreprindere, fia ea producătoare sau de comercializare, că în acest domeniu există resurse nevalorificate încă, și care; în practică, bine și pe deplin 'fructificate, pot genera noi și noi efecte economice pozitive — atît în privința fiecărui produs exportat, cît și pe ansamblul economiei naționale.
Dan MATEESCU 
Petre NEDELCU

an. Cum e posibil ca această mare unitate a județului, al cărei colectiv a reușit să-și creeze un avans de peste 100 zile în realizarea producției prevăzute pentru întregul cincinal, să nu-și onoreze integral obligațiile la export ? La întrebarea noastră, tovarășul Mihai Rusu, director adjunct al întreprinderii, a răspuns: „Tot ce a fost contractat am expediat. întreprinderea de comerț exte

rior „IMECO", centrala medicamentelor amină de prea mult timp clarificarea încheierii unor contracte". De la consiliul județean de control muncitoresc am aflat că aceste două unități, în sarcina cărora cade contractarea producției la export, nu au răspuns prompt la invitația de a veni în fabrică, pentru ca, împreuna cu organele locale, să înlăture neajunsurile. Aceeași centrală și întreprindere de comerț exterior nu au acoperit integral cu contracte nici producția întreprinderii „Farmec".Restanțe în realizarea ritmică și în întregime a planului de export au înregistrat — în 8 luni — și unele întreprinderi ale industriei ușoare. Iată-ne la întreprinderea de con-

PROSPECT COMERCIAL

INDUSTRIALEXPORT'
J întreprinderea de j comerț exterior „In- i dustrialexport", cu se- .’ diul în strada Lip- , scani nr. 19, a luat l ființă în anul 1953. ; Pentru a afla amănun- ) te despre activitatea i acestei unități, ne-am > adresat inginerului L EMILIAN ULEIA, di- I rectorul întreprinderii : 
» — Care este „pro-
\ fitul" I.C.E. „Indus- 
l trialexport" ?
i — Mai întîi, aș vrea ? să precizez că „Indus- 
J trialexport" este o în- V treprindere de co- Îmerț exterior subordonată Centralei industriale
l tehnologic 
J trdier și
J cadrul i Industriei i țiilor de Mașini Grele. > In activitatea sa intră 
i deci, în principal, ex- t portul mărfurilor rea- 
J lizate de unitățile a- ) cestei centrale.
i — Ce produse ex- 
! portă întreprinderea ? 
1 — Principalele grupede mărfuri livrate1 străinătate sînt: ’ lajele petroliere ț stalațiile de foraj l tru țiței și gaze, / tru prospecțiuni ) logice și puțuri i apă; utilaje și i pamente pentru i raj-extracție, de pompaj ș.a.);I laje miniere, ' transportoare, : ! turi .. .
L oțel și fontă kr-inl «'a/inavii fi

*

de utilaj chimic, pe- minier, din Ministerului Construc-

proiecte, lucrări și servicii; piese de schimb pentru echipamentele Totodată, produse de pentru complexe și echipamentele specifice a- cestora.
— Cum 

principala 
ristică a 
exportate 
„Industrialexport" I— Pe scurt: nivelul tehnic ridicat. Aceasta se reflectă și în faptul că avem parteneri in peste 30 de țări. Sînt bine cunoscute peste hotare instalațiile de foraj F—320, F—200, 3 DH—250,AC—400, ACF—700 și altele; instalațiile de prevenire a erupțiilor și de intervenție, sapele, prăjinile de pompare, utilajele pentru industria chimică, fabricile de sodă, 'de acid sulfuric sau de superfosfați. Pentru asigurarea unui nivel tehnic ridicat al mărfurilor exportate de „Industrialexport", întreprinderile producătoare au realizarea gram de produselor odată, cercetări și proiectări pentru utilaje petroliere din București are un plan de perspectivă îndelungată . pentru

in utl- (in- pen- pen- geo- l de echi- fo- unități ; uti- linii armă- industriale,. din brici, rafinării și instalații complexe din domeniul industriei chimice și al prelucrării țițeiului; licențe și know-how, studii,

fecții „Flacăra" Cluj. Pe lîngă deficiențele proprii privind organizarea producției pentru export, s-a ivit și un impediment din afara unității, în prima parte a anului, fosta Centrală a confecțiilor din Sibiu — cum ne relata tovarășul Gheorghe Guțu, directorul unității — a retras întreprinderii o comandă lansată de 27 000 jachete femei solicitată la export, pentru care se pregătise pro

ducția, înlocuind-o cu alta, fără a exista condiții, și de aici restanța față de plan de 3,5 milioane lei valută. Peste 5 milioane lei valută nerealizări s-au înregistrat și la întreprinderea de tricotaje „Someșul". De ce ?— Să vedeți, ne explică ing. Nico- lae Suciu, directorul unității. Noi fabricăm acum produse cu greutate mică și manoperă mare, cerute de către clienții externi. Și convingerea noastră este că așa e bine. Numai că planul nostru valoric este întocmit după principiul mai vechi — mai multă materie primă, mai puțină manoperă.— Și acestei anomalii se datoresc toate restanțele ?

1

altfel, cu ocazia participării la o serie de manifestări economice de prestigiu — tîrguri și expoziții internaționale — exponatele „Industrialexport" s-au bucurat de aprecierile unanime ale specialiștilor, datorită nivelului tehnic înalt, competitivității lor ridicate. Succesul s-a concretizat în semnarea unor contracte importante și în conferirea unor distincții, diplome și medalii de aur (în anii precedenți — la Leipzig, Bogota, Iar în septembrie a. c. la Brno, unde instalația de foraj F-320-3 DH a primit medalia de aur). Pentru a asigura punerea în funcțiune a utilajelor exportate, buna lor exploatare pe parcurs acordăm asistentă tehnică și asigurăm „ser- vice“-ul, pe bază de contract separat sau în cadrul contractelor de export. Cu satisfacție relevăm că, în întreprinderile producătoare din acest sector, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni au depus și depun eforturi stăruitoare pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor, pentru livrarea lor la termen, contribuiind astfel la creșterea creșrea unor produșe prestigiului firmei „In- dustrlalexpbrt", al produselor „Made in Romania" pe meridianele globului.

exportate, importăm completare instalațiile 
ați defini 

caracte- 
produselor 

■prin I.C.E.

i

**

în vedere unui pro- asimilare a noi ; tot-Institutul de

capabile să răspundă celor mai noi tehnologii în domeniul respectiv, să satisfacă pe cei mal exigenți parteneri externi. De George POPESCU

— Nu, să fim sinceri. Multe dintre restanțe au la bază cauze interne, dar și neajunsuri provocate de furnizorii noștri. Unele comenzi, mai ales cele primite cu întirziere, ne-au surprins nepregătiți. O seamă de utilaje n-au putut fi încărcate integral în toate cele trei schimburi. Aprovizionarea locurilor de muncă s-a asigurat adeseori defectuos. Trecerea muncitorilor de la o mașină la alta, de la operație la alta, în funcție de sortimentele cerute, nu a avut loc cu operativitate. în ceea ce îi privește, furnizorii ne-au făcut multe necazuri. Filatura de lină pieptănată București și cea din Miercurea Ciuc, „Tricodava" din Capitală nu ne-au livrat firele în culorile cerute și Ia timpul potrivit, ceea ce a determinat greutăți in realizarea producției pentru export.Există posibilități certe de recuperare a restanțelor la export și de ■realizare integrală a planului pe întregul an ? Analizînd temeinic a- ceastă problemă, biroul Comitetului județean Cluj a! P.C.R. a stabilit măsuri amănunțite pentru fiecare unitate economică. Măsurile vizează, între altele, sarcini nominale privind diversificarea producției, intensificarea eforturilor în întreprinderile restanțiere, în toate unitățile, pentru fabricarea de urgență a mărfurilor și expedierea grabnică a comenzilor. Un rol deosebit revine in această direcție organizațiilor de comerț exterior și centralelor industriale amintite. Întrucît mersul îndeplinirii planului se decide în unitățile productive, revine organizațiilor de partid, comisiilor pentru probleme de export-import sarcina de a acorda o mai mare atenție desfășurării producției pentru export, livrării în termen a acesteia, la parametrii calitativi prescriși, conform condițiilor și modelelor de referință, prevederilor din contractele perfectate cu clienții de peste hotare.
Alexandru MURESAN
corespondentul „Scînteii"

Largi posibilități 
de dezvoltare a 

colaborării economice 
româno- poloneRecent, făcînd parte dintr-o delegație de ziariști economiști români care a vizitat R.P. Polonă, am solicitat tovarășului JOZEF PINKOWSKI, prim-vi- cepreședinte al Comisiei de Planificare, cîteva opinii în legătură cu colaborarea economică ro- măno-polonă.— Cum apreciați stadiul 

actual al relațiilor româno- 
polone in domeniul eco- 
mic ?— în ansamblu, schimburile economice au crescut simțitor în ultimii ani. Dacă ne referim la perioada 1963—1973 constatăm că a avut loc o sporire de peste 3,5 ori a volumului acestor schimburi. Totodată, menționez că prevederile din protocolul semnat pentru acest cincinal — prin care s-a stabilit o creștere cu 40 la sută a schimburilor comerciale — se îndeplinesc cu succes. în acest an, de pildă, ritmul de creștere a schimburilor de mărfuri este foarte ridicat. Consider însă că există posibilități mai mari decît realizările de pînă acum. Cînd afirm acest lucru mă gîn- desc la dinamismul înalt de dezvoltare a industriilor românești și poloneză, la preocuparea tot mai fructuoasă, în ambele țări, pentru modernizarea producției și diversificarea ei. Pornind de la aceste realități, de care trebuie neapărat să ținem seama, schimburile noastre economice pe diverse planuri și domenii pot să crească susținut. Deosebit de important este să se găsească metode practice de dinamizare a schimburilor economice. în acest an a avut loc la București o întîlnire intre președinții organelor centrale de planificare din România și Polonia. Și cu acel prilej a fost împărtășit, de ambele părți, punctul de vedere că sînt necesare măsuri pentru lărgirea schimburilor economice. Trebuie avute în vedere nu numai formele tradiționale de schimburi comerciale, ci și multiple posibilități de cooperare dintre țările noastre, dintre toate țările socialiste. în acest sens, au fost stabilite principalele direcții ale dezvoltării colaborării economice dintre cele două țări în perspectivă și au fost convenite unele obiective concrete ale acestei colaborări, care să stea în centrul a- nalizelor specialiștilor.

— Concret, în ce domenii 
considerați că s-ar putea 
dezvolta cooperarea in pro
ducție ?— Pentru dezvoltarea susțl^ nută a colaborării economice, în principal a cooperării, importantă mi se pare mai buna cunoaștere reciprocă a posibilităților și condițiilor de producție ale fiecărei țări. Cooperarea nu este un scop în sine. Ea trebuie folosită pentru interesele fiecărei țări. întîlnindu-ne mai des, putem să ne cunoaștem mai bine si să acționăm. Concret, mă gîndesc la posibilitatea cooperării susținute în producția de strunguri, de motoare electrice. în construcția de nave, de utilaj minier și de foraj și în alte sectoare. De a- semenea, ar fi util să ne gîn- dim la coordonarea unora din noile investiții ce se fac în cele două țări — în acest sens, construirea de întreprinderi care să satisfacă necesitățile ambelor țări mi se pare a fi deosebit de importantă, mai ales în electrotehnică și electronică. Se pot adopta, în comun, o serie de măsuri practice pentru sporirea exportului în alte țări. Cred că asemenea posibilități largi de colaborare economică vor fi fructuos explorate la apropiata întîlnire. aici la Varșovia, dintre reprezentanții organelor centrale de planificare din Polonia și România.

Viorel SAEAGEAN

Horticultura 
românească 
la expoziția 

de la HamburgDeschisă între 27 aprilie și 7 octombrie, expoziția internațională de horticultura de la Hamburg, „I.G.A.-73", etalează cele mai valoroase produse de grădinărit (flori, legume, fructe ș.a.) obținute în peste 50 de țări ale lumii.România a participat pentru prima dată la această veritabilă „paradă a culorilor și aromelor" din străvechiul oraș hanseatic. Exponatele românești. precum si modul de prezentare a standului s-au bucurat de un deosebit succes. Produsele românești înscrise în concurs au obținut 5 medalii de aur. 4 de argint și 4 de bronz, iar pentru prezentare, standul • românesc a primit medalia de bronz.
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

A fost adus de la furnale un Inginer tînăr. La 32 de ani fusese cel mal tînăr șef de secție la furnale din țară. Acum, are 35 de ani și este tot cel mai tînăr șef de secție... O secție cu 1 700 de oameni ; o secție care începe de la Reșița Nord și se termină la... Reșița Sud. Toți se așteptau ca noul șef să se apuce de minuni...Primul lucru care l-a făcut a fost să schimbe... firma. Exista una veche, ruginită și cu vopseaua ciupită. într-o dimineață, a apărut alta: mare, curată, strălucitoare: SECȚIA O- ȚELĂRIE. „Asta-i schimbarea ?“ — și-au spus unii. Evident, n-au rîs în față, dar au rîs pe săturate.Se spune că rîsul este arma care omoară. Șeful a „scăpat", totuși, și a mai propus ceva. Existau în secție robinete pentru apă. Robinete ca toate robinetele de la chiuvete, de la băi. Aveau, totuși, ceva în plus: nu puteau fi smulse. Se îngrijiseră de asta niște specialiști — le dotaseră cu gheare metalice, ascuțite. Puteai să le manevrezi — închis, deschis — era însă imposibil să le demontezi. Cineva — nu se știe cine — a vrut să demonstreze că orice specialist își are specialistul. Așa că, într-o altă dimineață un astfel de robinet, cu gheare cu tot, se afla demontat și agățat cu o sirmă pe... fostul lui loc. Șeful cel nou a rugat să fie retezate ghearele robinetelor. Și au fost retezate.Există o vorbă: „Vrei să știi cum merge o oțelărie 7 Du-te în canal !“ Aici ar trebui adăugat: dacă poți. „Canalul" este de fapt substructure cuptoarelor. Spațiu vital pentru ele. Tot felul de conducte, aparate, acolo se execută o serie de intervenții importante pentru bunul mers al agregatelor. Este, în același timp, un fel de imperiu al lui Hades: la fiecare încărcare- descărcare, oricît de atentă, aici curge și se depozitează zgură. Se depozitează dacă o lași. Fusese lăsată. Atinsese înălțimea unui om. Șeful a vrut să intre în canal și n-a reușit. Acuma da, se poate. Am fost sub cuptoare și m-am uitat. Am reușit să intru și să mă uit.k________

Nu m-am înecat nici cu fum. Șl nu m-am înecat pentru că eliminîndu-se cauza au fost eliminate și efectele. Cînd intrau locomotivele pe platformă se spune că ieșeau oamenii. Știu că nu-i adevărat — oamenii nu pot părăsi cuptoarele. Au fost cerute locomotive Diesel și s-au dat locomotive Diesel. „Vrem altfel de locomotive pentru că cele cu abur influențează negativ calitatea oțelu-

loc pentru așa ceva 7“ — s-a spus. (Fusese un fel de culoar-hol). Sau: „Aștia-s bărbați duri, credeți că are curaj o fată să stea Intre ei, să-i servească 7 ! S-a dovedit că locul era tocmai bun pentru „așa ceva". Și s-a mai dovedit că bărbații știu să se poarte nu frumos, ci foarte frumos cu o fată. Cindva, s-a mai spus : „O să vedeți cit timp o să se piardă la cantină". S-a răspuns : „Să

oțelăria reșițeană. Pe platformă — trebuie recunoscut — este suficient de cald. Corpul pierde multă apă. Trebuie recuperată. Pentru asta există însă stația de sifoane. Dar e departe — la vreo 200 de metri. A fost montată o conductă. Nu se mai duc oamenii după sifon. Vine sifonul la oameni.— De ce nu funcționează malaxoarele ?— Păi, nu funcționează

EXISTĂ 0 RETORICĂ...
A FAPTELOR?

Un tînăr inginer comunist din Reșița dovedește, 
evident, prin fapte, că da!

lui". S-a demonstrat că a- cela-i adevărul și li s-au dat locomotive fără fum.Discut cu cîțiva oțelari ; „Acum venim la lucru ca șefu" „Adică 7“ „Fără geantă". Geanta o foloseau pentru a-și aduce carnea, pita și slana pe care o frigeau „pe lopată". în oțelărie s-a înființat o cantină. Cea mai frumoasă din ju- deț. Totul de un alb sclipitor. Tablouri. Ghivece cu flori. Frigider. Boiler electee. Chiuvete. Prosoape curate. Servește o fată drăguță. Mîncare caldă, bună, ieftină.Au fost probleme mari cu cantina. „Ce, ăsta-i

vedeți că numărul bolnavilor de stomac o să scadă, iar alții, cei mai tineri, n-or să știe niciodată ce este un ulcer". Totuși, așa, pentru frumusețe, din biroul șefului a fost transferat pe peretele cantinei o minunăție de ceas, li stă bine acolo unde e. (Mi-a spus un oțelar vechi — am aflat că este și deputat în Marea Adunare Națională : „Dă omului frumos și să vezi că nu rupe : dă omului bun și să vezi că respectă").Știți care este legea de aur a mecanicii 7 Sună așa : „Ce se pierde în forță se cîștigă în viteză". Se pierdea mult în forță la

de pe vremea cînd erați dumneavoastră electrician. (Am uitat să amintesc. Pe șef, combinatul l-a trimis la facultate. Acum conduce exact pe cei care l-au învățat să învîrtească șurubelnița).— Cum, chiar de pe a- tunci ?...— Chiar !Acum funcționează. încă ceva : nimeni nu mai transportă mortarul cu mina. (Se Zidește mult în ■ oțelărie). Operația de transport a fost mecanizată. Presa își are și ea parte din contribuție. Cu cît- va timp in urmă, în ziarul local a apărut o fotografie cu următorul comentariu :

„Peisaj marțian ?!“ Nu, depozitul de cărămizi al oțelăriei". Nu mai spun ce a urmat „după". Acum, acolo-i farmacie.Am văzut cum sînt obligați să învețe tinerii din oțelăria de la Reșița. Exemplu : Vin doi tineri la secretarul uneia din organizațiile de bază : „Vă rugăm să ne puneți în discuție pentru primire". „Urmezi vreo școală 7“ „Nu". „Păi !...“ Acum, tinerii respectivi sînt și elevi la seral și comuniști. Sînt sute de oțelari care, în același timp, lucrează și învață, își perfecționează pregătirea profesională.— Cum reușiți să-i determinați 7 — am Întrebat pe secretarul ce-mi relatase cazurile celor doi tineri.— Exemplul personal. Comuniștii — unii la 48—50 de ani — urmează școlile de maiștri. Așa că tinerii... n-au încotro. Șeful e înscris la doctorat....Fapte mărunte, neînsemnate 7 Poate. Nu știu dacă au fost consemnate măcar, în una din foile volante care apar, periodic, în uzină. Poate că da, poate că nu. Dar, asta este și nu este important. Cîteva idei devenite fapte. Cîteva din multe alte posibile. Au fost aplicate și aceasta-i cu adevărat important. Și este așa pentru că și-au dovedit eficiența : timpul de elaborare a fiecărei șarje reșițene scade in continuare.Inginerul șef de secție la oțelărie nu este un om extraordinar, ci doar un comunist disciplinat. Ideile care au completat „rețeta" de fabricație a otelului re- șițean nu-i aparțin. Ele existau — fuseseră propuse în adunările generale ale comuniștilor de la oțelărie. Majoritatea Îmbunătățirilor din noul „rețetar" au fost realizate prin muncă voluntară. Este ceea ce m-a rugat să scriu neapărat însuși inginerul — „șeful". Și, încă : „Vă rog să nu folosiți nici un nume : Toți oțelarii reșițeni au aceleași merite".De acord cultiv.. tovarășe inginer Antonică Dijmă- 
rescu : „TOȚI OȚELARII REȘIȚENI AU ACELEAȘI MERITE".

Mircea BUNEA 
Nicolae CATANA
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Cînd mergi rar 
la vînătoare...

La Pietroiu, în insulă, cineva ne înfățișează o întîmplare cu vînători care nu-i numai... vînătorească.Era toamnă. Toamnă bogată și frumoasă, aici, în fosta baltă. Cîțiva vînători se a- venturează pînă Ia Pietroiu după rațe. Cutreieră coclaurile cu porumburi — fostele japșe sînt de mult lanuri întinse — și, seara, vin după adăpost cu tolbele goale, bineînțeles. A doua zi. cu speranțe reînnoite, potrivit vinăto- reștilor și pescăreștilor tradiții, pornesc din nou la drum... U- nul singur, poate din familia scepticilor, ră-

mîne să facă economie de... picioare. Și. cum se plictisește pe la o vreme, hai să dea o raită primprejur. Mai la îndemînă, complexul de îngrășare a vitelor. 10 000 de bovine „rulează" anual prin graidurile-fabri- că, pentru a ajunge pînă la urmă în tigaia gospodinei. Scepticul vînător este purtat pe fluxul tehnologic, i se dau explicații utile, pătrunde. într-un cuvînt, în mecanismul intim al producției „pe bandă" din complex. Tot mai frecvente semne de mirare marchează interesul despre lucrurile aflate. După cîteva ore bune, sfîrșind cu

excursia itinerantă ad- hoc, se așează pe un pietroi să răsufle și, în loc de orice altă impresie, îi spune ciceronelui care-1 purtase cu amabilitate peste tot :— Știți, sînt ani buni de cînd țin la o școală lecții despre creșterea animalelor, despre complexele de îngrășare, dar...Privește jenat în jur :— ...dar abia acum am văzut și eu cum arată un complex.Fire delicată și ușor ironică, interlocutorul i-a răspuns zîmbind :— Dacă mergeți rar la... vînătoare !
Iile TANASACHE

„ Veterani" pot fi
și tinerii

POȘTA

PAGINII
• NAIVI. Oare „naivi" sînt cei care se lasă tentați de ofertele mgi mult sau mai puțin dubioase ale unor afaceriști, făcîndu-le jocul 7 — se întreabă unul din cititorii anchetelor sociale publicate sub genericul „Dosarul disprețului față de muncă". Nici autorul scrisorii, învățătorul pensionar Dumitru Antohi, din Sighișoara, nici noi nu sîntem de această părere. Adversarii muncii cinstite profită de complicitatea indirectă a oamenilor care acceptă o combinație ocazională, mai mult sau mai puțin avantajoasă. Un astfel de partener de afaceri poate fi în general un in« corect. Cotizînd însă la subzistența traiului parazitar, acceptând chilipirul real sau Imaginar, „faliții" — cum îi numesc „bișnițarii" — mușcă și nada necinstei. Obiectul de „ocazie rară" înseamnă implicit o șansă mai mult față de altul, care ar merita-o șl el, înseamnă acceptarea secretă a riscului provenienței obscure a unui obiect, înseamnă dorința secretă de a neglija că nu-i frumos ce faci, că nu e bine, că s-ar putea să nu fie tocmai cinstit. Cu ochii lucitori după ocazii, chilipirgiul ajunge uneori păcălit. Asta nu înseamnă că e „naiv". Acceptând, o dată, un compromis, el va purta cu sine germenele revanșei în afaceri. Și uite-așa, s-ar putea să-i vină să fie și a doua oară naiv, și a treia oară, și din ce în ce mai des, pînă ce ajunge el însuși versat.

— Chestiunea mă depășește I... — Măi !... Mă primiți și pe mine ?...Desene de ȘT. COCIOABA

Ne-am obișnuit, cind vorbim despre relațiile între generații în procesul muncii, cu imaginea tradițională a muncitorului în vîrș- tă, cu tâmplele ninse, care se ocupă cu dragoste părintească de tinerii abia veniți în uzină. Fără îndoială că această imagine se numără printre cele mai reprezentative pentru raporturile in- terumane, în cadrul muncii, din România contemporană. Dar nu este singura...Colindînd prin centrele industriale înscrise pe harta țării în anii din urmă, ai prilejul să descoperi nu o dată, cu uimirea firească și tonică pe care ți-o provoacă întâlnirea cu noul autentic, cu noul de profunzime, că nobila misiune de plămădire a schimbului de miine al făuritorilor de bunuri materiale și spirituale șî-o asumă, eu deplină responsabilitate, alături de veteranii muncii, și reprezentanți ai generației tinere, oameni tineri, care condensînd timpul, au reușit să acumuleze în puțini ani o bogată experiență, iar acum o împărtășesc și altora,

încă și mai tineri de- cît ei. Este un semn al epocii...Nu demult, comuniștii chimiști de la Săvirjești au fost autorii chemăriii : „Cadrele de miine — pe mîini sigure !" menită să contribuie la calificarea temeinică, dar și la pregătirea pentru viață a celor mai noi contingente de operatori, cei care urmează să mînuiască modernele instalații de la*,Me- lana-III", „Relon-IV", „Caprolactama" și altele, aflate în pragul intrării în funcțiune. Instalații la primele impulsuri productive ; oameni la primii pași pe nobilul drum al muncii. O realitate cu profunde semnificații, căreia comuniștii de la Săvinești i-au ieșit în întâmpinare așa cum se cuvine. Iar faptul că printre cei mai însuflețiți educatori de aici, promotori și realizatori ai inițiativei, se află o tânără — operatoarea Rodica Isache, în vîrstă de numai 24 de ani — îmbogățește în semnificații gestul comuniștilor chimiști. Căci stagiul în muncă al acestei tinere este mai scurt chiar decît existența, nici ea lun

gă, tinerei cetăți chimice din ținutul Neamțului. Ceea ce înseamnă că, în scurt timp, aici nu s-au creat doar o industrie nouă, ci și oameni pe măsură. într-un timp scurt, Rodica Isache a urcat, ajutată cu părintească grijă comunistă, treptele măiestriei profesionale, numele ei a devenit o permanență pe lista de onoare a fruntașilor uzinei, tînăra „veterană" a participat efectiv la toate modernizările aduse tehnologiei și — faptul cel mai important — a învățat că este datoare să răspundă grijii pe care i-au arătat-o cei din jur, tot prin grijă față de semeni. De aici, entuziasmul tineresc — potențat de matura pricepere acumulată rapid — cu care tînăra operatoare și-a asumat nobila răspundere de a-i „crește" pe cei mal tineri decît ea. O reacție firească, profund specifică nobilului proces de transformare spirituală a societății noastre, proces de înnobilare u- mană în înțelesul înalt, comunist al cuvîntului.
Silviu PODINA

• SOLUȚII. La urmă, ni se cer soluții. Semeni de-ai noștri își fac de cap, se ascund după vorbe meșteșugite ori ba, joacă .„fotbal cu viața lor și cînd obosesc, ori cînd dau cu oiștea în gard, bat pe la uși, în dreapta și-n stînga, la instituții, la organizații obștești, la oameni cinstiți, așezați și le cer soluții. Situația de fapt pe care ne-o explică pe larg G. D„ din Municipiul „Gheorghe Gheorghiu- Dej", este într-adevăr complicată. Are tot dreptul să lipească de scrisoare o fotografie 4/6 și să scrie pe poză și lingă poză : „Eu sînt cel distrus sufletește". Ni se cer remedii. Remediile — într-o situație conjugală complicată — nu pot fi găsite decît de către cei în cauză. Mai Intîi să se calmeze- spiritele, după aceea să cearnă minereul de o parte și sterilul de cealaltă. Printre rîndurile melodramatice întrezărim un șirag lung, lung de fire de nisip Intrate în angrenajul căsniciei șl neglijate la vremea lor. Sint micuțele bobițe de compromis,1 care se răzbună acum și pentru că fiecare se amăgea, fiecare se mira. Era o drăgălașă joacă de-a înșelăciunea, fiecare cu- vînta patetic despre celălalt, dar se gîndea la el, arăta cu degetul spre stele, dar trăgea cu ochiul la făina proprie din ladă. Vine o vreme cînd toateacestea se plătesc. Se pare că familia D. are toate motivele să-și pună această întrebare : Nu cumva a sosit această vreme 7în ziua de 19 mai 1970, la Baza de aprovizionare tehnico-materială din Pitești s-a constatat că, de la începutul anului și pînă a- tunci, se crease o lipsă nejustificată de 4 243 1 de benzină și 141 1 ulei. A fost extinsă verificarea pe anul precedent. Cantitatea de benzină „evaporată" s-a dovedit mult mai mare — 52 816 1 — iar cea de ulei de 613 1. Au trecut trei ani, se caută soluția juridică dreaptă a faptelor, benzina dispărută pe parcursul unei perioade de numai 9 luni a fost calculată definitiv la peste 6 vagoane, adică peste 63 de tone, mai exact 63 434 litri. întrebarea este: care a fost REACȚIA comuniștilor, a colectivului de oameni ai muncii, a organizației de partid, a conducerii administrative DUPĂ constatarea faptelor 7 Activitatea organelor de stat însărcinate cu lămurirea administrativă și juridică a faptelor nu exclude FRÂMÎNTAREA MORALĂ care trebuia să-i cuprindă pe oamenii cinstiți, pe bunii gospodari in mijlocul cărora a existat clandestin o invizibilă fisură, o sondă ciudată, așezată de-a-ndoaselea, făcută nu să extragă, ci să împingă înapoi, in admcul pămîntului, valori înnobilate de îndelung efort și de multă trudă umană.Cind asupră-ți se abate o nenorocire, nu-ți mai găsești locul. O stare naturală de agitație, o supărare de lungă durată, o mîhnire care-ți încărunțește tâmplele și-ți brăzdează obrazul cu riduri se instalează după ce constați că In plinătatea vieții tale

s-a întîmplat ceva grav. Nu este oare LA FEL DE GRAV cu orice mare necaz personal, dacă în mijlocul unui colectiv sînt identificați hoți sau risipitori, dacă înălțătoarea încredere în oameni este înșelată, dacă salariul plătit cuiva ca să gospodărească în bună rin- duială se dovedește primit de pomană 7Nimic, nici o umbră de neliniște la marea tensiune, nici un semn de ne- odihnă pentru cele întâmplate, nu am citit pe fizionomia, pe la tîmplele gospodarilor și oamenilor cu răspunderi de la B.T.A. Pitești. Cu o dulce seninătate, dumnealor ne-au pus în față nu relatări ale nopților de nesomn ce ar fi trebuit-să-i cuprindă, ci calme și întortocheate socoteli, parcă fericiți că nu a fost ceva... mai grav, că nu trebuie să plătească ei înșiși, că faptele sînt de acum consumate și se spală alții pe cap cu descîlcirea lor. Zice, poate, cineva că exagerăm. Zice, poate, cineva că pretindem prea mult, cuprinși de la distanță de demonul ciudei. Se poate încerca demonstrația că, în mecanismul rutinat al funcționării curente, un fel de apatie este inerentă. Dacă ar fi să fie așa — o spunem exclusiv pentru uzul discuției — dacă din cauza rutinei n-a fost nimeni cuprins de mînie, dacă din calm n-au combătut cu indignare pe cel mai mic vinovat posibil, să vedem atunci, față de constatările făcute, ce s-a întreprins în colectivul prejudiciat cu calm și echilibru.Din ziua în care a fost

constatată prima lipsă de benzină și pînă acum, fără ca împrejurările pagubei propriu-zise să fi fost definitiv clarificate, s-au produs următoarele fapte și evenimente :Imediat ce a început verificarea au dispărut fără urmă cele mai Importante acte care priveau consumul de benzină.

resc, de parcă ar fi avut crampe.In depozit a fost introdusă clandestin o cisternă și o remorcă cu butoaie pline cu benzină.Despăgubirea șoferilor decurgea după complicate relații de schimb. Unii au primit bani lichizi, alții cote-părți dintr-o haină de piele oferită de gestionar

Cu benzina corespunzătoare lor, camioanele unității ar fi putut circula încă două luni de vîrf.Diferența între ceea ce se ardea la serviciul transporturi și ceea ce se ardea la contabilitate (ca benzină, nu ca gaz) era de ordinul a 7 000 în loc de 700.S-a dat un alt rînd de imputații șoferilor.

Acceptindu-se că șoferii au subtilizat benzina, mai însemna că ei au efectuat și curse clandestine 7 încă o dată de 15—20 de ori alarmant. Pentru noi. Pentru că la B.T.A.......în fața acestui dezastru disciplinar, s-a luat o singură teribilă măsură. A fost trimisă o adresă internă prin care directorul

PENTRU OBRAZUL 
CARE NU ROȘEȘTE...

TEMA ANCHETEI DE FAȚĂ - O IMPORTANTĂ PROBLEMĂ A 
MICROCLIMATULUI MORAL: CE SE ÎNTÎMPLĂ ÎNTR-UN CO

LECTIV DUPĂ CONSTATAREA UNEI ÎNCĂLCĂRI 
A ETICII SOCIALISTE?

L-au întrebat pe funcționarul căruia îi fuseseră încredințate spre păstrare ce-i cu documentele, dar acesta a rîs.în lipsă de acte, benzina a fost imputată șoferilor.Șoferii au făcut scandal. Atunci au fost rugați să accepte de formă imputa- țiile pentru că vor fi despăgubiți de gestionar. Gestionarul le explica, la întrebările lor curioase, că are „niște încurcături". Fi

la preț de învoială ; cei mai lacomi pretindeau cizmele, ceasul „Doxa" și ghiulul de aur cu care se procopsise gospodarul carburanților în timpul „încurcăturii".Verificarea gestiunii trebuia totuși făcută. Evidențele au fost reconstituite cum s-a putut. Cu acest prilej s-a constatat că vi- gilenții contabili înghițiseră nu mai puțin de șase sute unu acte false.

Șoferii au fugit cu ele la judecătorie unde impu- tațiile au fost imediat suspendate.A fost atunci adoptată versiunea neglijenței gestionarului. S-a susținut că îl furaseră ceilalți. Deci, în loc de un hoț, a fost oficializată existența a 15—20 de hoți, ceea ce, pentru preocupările de educație morală a membrilor colectivului, devine de 15—20 de ori mai grav.

și contabilul șef atrăgeafi atenția șefului serviciului transporturi să facă ceea ce acesta făcuse scrupulos și pină atunci.Gestionarul, în schimb, a mai fost lăsat două luni la post.Au mai dispărut alte 3 tone de benzină.în sfîrșit, gestionarul a fost înlocuit. Peste încă două luni el s-a mai prezentat cu un rînd de acte false. 12 bucăți, 12 șoferi,

12 minciuni, de 12 ori cite o sută de litri de justificat. Falsurile au fost acceptate. Nici unul dintre semnatari nu primise benzina. A rămas ca cei 12 binevoitori să o recupereze din... economii. Economiile, deci, la B.T.A. Pitești aparțin de teritoriul nimănui. Dar numai economiile 7Față de scena răvășită pe care am nimerit, eram sau nu în drept să pretindem frămîntare, insomnii și riduri 7 N-am întâlnit însă decît apatie. Fostul director — Rizea Gheorghe — este acum director comercial (dar asta în urma reorganizării) ; fostul con- tabil-șef — Ratea Rizea — a devenit merceolog (pentru că se dovedise prea de tot incapabil), dar fără nici o sancțiune de partid sau administrativă proporțională cu grava-i contribuție ; contabila Angela Dumitraș- cu, cea care înghițise în numai 9 luni cele 601 acte false, e plecată la altă unitate (dar numai pentru că ceruse ea transferul intr-un loc mai avantajos). Opinii critice au existat, ne-o mărturisește secretarul organizației de partid, Ovidiu Moise. Nici nu se putea ca masa salariaților să privească indiferent lanțul incorectitudinilor. Dar combativitatea și exigența etică nu și-au croit drum pînă la inima celor direct răspunzători. De roșit, roșeau, dar nu cei care trebuiau să se rușineze primii. Secretarul de partid însuși, după experiența a două înscenări menite să-i compromită cinstea (petrecute în alte împrejurări) se consideră un resemnat ; ori tocmai el trebuia să fie

primul care să impună conducerii administrative opinia generală, sănătoasă a colectivului.Poate că apaticii diriguitori ai bazei de aprovizionare au lăsat ca întregul efect moral să fie resimțit de vinovatul direct. Or fi scontat, poate, pe remuș- crările lui. Greșit. Complet greșit 1 în actuala etapă de dezvoltare a conștiinței socialiste în raport cu exigențele proiectului de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, în spiritul stilului de muncă preconizat de partid — fapte, nu vorbe ! — se impune și un sporit simț de răspundere, o optică mai severă asupra prejudiciilor care a- fectează unele bunuri proprietate socialistă. Din punct de vedere al colectivelor in care apar asemenea fapte, avutul obștesc nu poate fi privit ca o noțiune abstractă, susceptibilă la o tratare indiferentă, rece, ci ca însăși avuția membrilor colectivului respectiv, rodul muncii, strădaniilor, înțelepciunii, economiilor lor.De aceea, pledăm pentru o foarte activă și virulentă reacție de combatere a tuturor manifestărilor care duc la irosirea averii obștești, nu numai preventiv, înainte de producerea lor, ci și după eventuala lor a- pariție, cu perseverență și eficacitate, luni și ani de zile, pînă la bătătorirea locului pe care a îndrăznit să se ivească buruiana. A- ceasta înseamnă exigență, aceasta înseamnă etică în fapte, nu în vorbe.
Sergiu ANDON

• O SECUNDA! Mihai Ghel- meci, Topoloveni : Nimic nu justifică resemnarea. C. Olaru — București : Vinovății au fost sancționați. Vasile Pauliș — Casa de copii Găvojdia, județul Timiș : Reținem în continuare invitația dv. D. Ciortan — comuna Bilteni, Gorj : Ne-a flatat consemnarea orelor (miezul nopții) pe scrisoarea dv. mai veche, alături de mențiunea că reflecțiile v-au furat somnul, nu ați mai putut adormi după citirea unui articol. Sînt de dorit asemenea efecte.

Autocritică 
Desen de V. TIMOS



SCÎNTEIA — miercuri 26 septembrie 1973PAGINA 6

Ginditor și savant remarcabil, Di- mitrie Cantemir cucerește sufragiile lumii, științifice a veacului său. Aria vastă a preocupărilor și cunoștințelor sale, de la literatură la muzică, istoriografie, filozofie și etnografie, geografie etc., I-a impus conștiinței epocii ca pe unul dintre cei mai valoroși exponenți, ca pe un umanist de seamă. Promotor al iluminismului românesc, el devine celebru prin concepția sa istorică și politică, oglindită atit în activitatea sa, cit și înc operă. De altfel, așa a și fost descris în nenumărate pagini de istorie, lexicografic sau literatură, de la Condoidi la Voltaire, de la Cerra sau Toderini la Byron, ori în lucrările de memoralistică ale lui Bayer, Compredon, Weber etc. Vom spicui in cele ce urmează doar citeva dintre multele mărturii asupra prețuirii de care s-a bucurat marele cărturar, în vara anului 1710, Athanasie Condoidi. istoric si copist de cărți, intră în Iași. Fusese trimis la curtea lui Ma- vrocordat să copieze niște cărți ce se găseau numai în tara Moldovei. în ceea ce privește situația culturii din timpul lui Nico- lae Mavrocordat, aceasta apare ca ufi laitmotiv în mai multe scrisori ale lui Condoidi din anul1710. unde scria că nu găsise ..nici lexicon, nici hirtie, nici con- dee. nici călimări, nici cerneală".în luna noiembrie 1710. Dimitrie Cantemir este înscăunat domnitor al Tării Moldovei. Athanasie Condoidi este primit de Cantemir eu bunătate și înțelegere. Acest moment, istoricul stambuliot il va raporta într-o scrisoare, cea din 17 ianuarie1711, lui Nottaras. In această scrisoare apare o primă caracterizare a lui Cantemir, care cuprinde în ea reflectarea conștiinței poporului, a nădejdilor și dragostei lui față de Cante- irlir.După ce Condoidi arată că fusese pfimit fără „cuvinte plăsmuite" și cu bunăvoință, scrie că noul domnitor își propusese să ocirmuiască țara „pentru o stare pașnică, pentru de obște folosul cîrmuirii"... Cantemir era domnul ce „...poporul nu-1 supără". Pentru aceasta și desființase biruri și dări care ar fi împovărat poporul. La înscăunare nu voise cheltuieli pentru „domnie nouă" și ..a scos peste tot darea albinelor și a oilor".Cea mai importantă porțiune a scrisorii este fără îndoială concluzia, unde Condoidi afirma cu fermitate, poate pentru prima oară în timpul domniei lui Cantemir, că acesta era de fapt un exponent al aspirației poporului : „In scurt, strălucește în Moldova (Bogdania) azi o schimbare... căci a răsărit in ea un nou soare de dreptate".Portretul conturat de Condoidi este completat și de către alți contemporani care subliniază calitățile șpi- rițuale și militare ale. donțnitpruăpi. în . sensul acesta este interesant un. memoriu redactat de un diplomat 

francez asupra casei Cantemireștilor în 1711, unde după ce se arată că Moldova avusese ca domnitori pe Constantin. Antioh și. în fine, pe Dimitrie, îl descrie foarte pe scurt pe acesta din urmă. Dimi- trie Cantemir eră „dedat studiilor". Din cauza valorii sale, poate cel mai mare savant ce trăise atunci la Istanbul „Poarta considera că trebuie să facă un sacrificiu ca să plaseze un om de merit ca Dimitrie Cantemir, domnitor".
★Către finele veacului XVII, în viața muzicală a Istanbulului se produce o cotitură de importanță capitală. Este vorba de apariția, nu numai a unui novator, ci și a unui muzician complet, interpret și teoretician de seamă. Acesta a fost Dimitrie Cantemir, creator al unui sistem de notație muzicală conform specifi

Dimitrie Cantemir în conștiința 
contemporanilor și urmașilor
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cului melodic al muzicii turcești : „Am compus o carte mică în limba turcească despre arta muzicii... După cum am înțeles, amatorii de muzică se servesc pînă în ziua de astăzi de regulele puse de' mine în această cărticică" (D. Cantemir, Istoria Imperiului Otoman).Cantemir este recunoscut în mod unanim ca un novator al muzicii turce, un compozitor ale cărui piese încep să circule în Apus încă din primii ani ai veacului XVIII.De altfel, în 1751, Ch. Fon ton introduce într-o lucrare rămasă manuscris o „Arie de Cantemir", afir- mînd totodată : „acest domnitor își însușește gloria de a fi introdus notele in muzica orientală".Ultima afirmație este, de fapt, prezentă în multe alte lucrări de istorie, ca de exemplu J. Baptiste Toderini „De la litterature des Turcs" publicată la Paris în 1789.După cum se știe, Voltaire a fost interesat în cunoașterea personalității și operei lui Dimitrie Cantemir. In corespondența purtată cu Antioh Cantemir. fiul domnitorului, acesta îi răspunde iluministului francez la o întrebare relativă tocmai la notația muzicală : „Martie 1739, ...Notele pe care tatăl meu le-a inventat pentru muzica turcească sînt mai de grabă asemănătoare celor grecești, decît a celor ce se utilizează in Franța. Posed Ia Moscova un întreg volum de piese de muzică scrise pe astfel de note și compuse de țață! meu...". S-ar putea ca acest manuscris conținînd compoziții ale lui Dimitrie

Cantemir să fie acel „in cvarto", scris în limba română, despre care pomenesc alții, ca Horănyi sau Gheorghe Asachi.In anul 1776 apare la Viena volumul II din enciclopedia de personaje : „Memoria Hungarorum et pro- vincialium/Scriptis editis notorum" datorită lui Alexius Horănyi. In a- oeastă lucrare, luată în general, apar doar două personaje cărora, deși nu trăiseră niciodată pe teritoriul austro-ungar, li se dedică câte un capitol. Este vorba de Miron Costin și Dimitrie Cantemir. La aceasta din urmă, după un studiu biografic, relativ amplu pentru economia lucrării, urmează enumerarea operelor. Sub Nr. 10 este citată o „Introducere la muzica turcească, in limba moldovenească", notată după „Tratatul despre muzica turcă" actualmente cunoscut.

Afirmația lui Horănyi nu a fost singulară. In gazeta „Spicuitorul" din anul 1841, Gheorghe Asachi publica poate prima biografie a'lui Dimitrie Cantemir apărută în presa românească. Este vorba de articolul, de mare întindere intitulat „Viața prințului Dimitrie Cantemir". Asachi reușește să-1 portretizeze pe Dimitrie Cantemir și să-1 plaseze în epocă drept un iluminist, ce luptase pentru ridicarea poporului său. Cantemir este definit ca un dotnnitor al cărui „scop al vieții" fusese „a se luminare pre sine și pre semenii săi", ca fiind „bărbatul cel mai vrednic de însemnat răsărit în această epocă". La finele articolului, Asachi publică bibliografia operei oantemiriste, ultima lucrare citată fiind „Introducere la muzica turcească, scrisă românește în 4-to“.în anul 1714, Dimitrie Cantemir devine membru al Academiei din Berlin. La îndemnul savanților din acest înalt for științific, el realizează Descriptio Moldaviae. Concomitent cu această lucrare, el redactează și „Incrementa atque decrementa aulae Othomanicae" (Creșterea și descreșterea Curții Otomane). Această lucrare i-a adus lui Cantemir faima europeană. Cartea i-a fost tradusă postum, prin grija, fiului său, Antioh, și publicată in limbile engleză in 1734 (și ediția a II-a in 1736), in franceză în 1734 și germană în 1745.Prima parte a textului reproduce f rezemate, dip vechi cronici, turceșți, ț datorită unui Saadi ,dinkT Lgrișșa,. | Partea ș,,, doua reprezintă, de . fapt, în mare măsură, memoriile lui bi- 

mitrie Cantemir, relatînd- evenimentele la care el asistase.Așa și înțelege Voltaire lucrarea lui Dimitrie Cantemir, care pentru el a constituit o bază bibliografică fundamentală. în capitolul referitor la „Căderea Canstantinopolului" din marea încercare de istorie universală „încercare asupra moravurilor și spiritului națiunilor", publicată în formă definitivă la 1769, Voltaire scria : „Sînt de acord că Dimitrie Cantemir ne-a raportat fabule vechi: dar el nu s-a putut înșela asupra momentelor moderne, pe care le-a văzut cu ochii săi, mai ales asupra Academiei unde a crescut". în corespondența purtată în anul 1739 cu Antioh _ Cantemir, Voltaire afirma : „Din istoria otomană a prințului Cantemir am învățat multe".Bibliografia lucrărilor relative la istoria otomană apărute în veacul XVIII sau XIX, pînă la cea a lui Hammer și Zink- stein, este deosebit de mare. A- proape că nu se poate găsi o lucrare unde Cantemir să nu fie citat ca o autoritate consfințită. Istoria Imperiului Otoman a fost u- tilizată și de către unii literali, precum lordul Byron, care-1 invocă pe Cantemir în al său mare poem „Don Juan" in cînturile 145—147. El descrie cu a- mănunte alaiul sultanilor, așa precum era „menționat în Istoria lui Cantemir".Savantului istoric Dimitrie Cantemir i s-au dedicat capitole în enciclopedii și lexicoane ca „Neu-ver- mehries Historisch-und Geographi- sches Lexicon", apărută la Basel :n tiparnița lui Johannes Christ, în anul 1742. Aici găsim poate una dintre primele prezențe ale lui Cantemir într-o lucrare de acest fel. Stilul concis, lexicografic, ne prezintă deopotrivă pe domnitor, dar și pe istoriograf, pe savant, ale cărui lucrări i-au adus faimă. în finalul articolului, autorul nu uită să ne dea o știre a cărei confirmare nu o posedăm încă : „Biografia domnitorului urmează să apară în Gelehrtes Zei- iung".
★Dimitrie Cantemir mai este prezentat și ca un ctitor al literaturii românești, de către cei care au realizat primele încercări de istoriografie românească. Unul dintre aceștia a fost și Paul von Korubach, oare a publicat la Viena în 1850 o lucrare în care referindu-se la viața domnitorului accentuează asupra Istoriei Otomane, precum și asupra Descrierii Moldovei, lucrări pe care le consideră capitale. Din punctul său de vedere, Cantemir este primul autor al literaturii românești moderne.Opera lui Cantemir este, așa precum au > prezentat-o nenumărat! autori, o operă de ctitor. Mai mult dedt atît, ea reprezintă o pagină din istoria noastră, o pagină realizată de acel „bărbat de merit" care a luptat necontenit .pontru- independenta, propășirea șt bnnăsl-area poporului’ său.■ ffct fot? ?!*!*£) î b-ț > >

Cristian C. GHENEA

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală • Fizică : La în
ceput a fost Atomos a Is
toria României. : Aurul stră
vechi al dacilor • Științe 
naturale : Mișcarea și sen
sibilitatea plantelor.

10.00 Telex.
10,05 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanului.
10.25 Publicitate.
10.30 Telecinemateca pentru co

pii : ,,Curajoșii" — produc
ție a studiourilor cinemato
grafice „Albania nouă".

12,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limbă, rusă. • Reca

pitulare (11).
18,00 Telex.
18.05 Pe dealul Vasluiului —' cîn- 

tece și jocuri populare.
18.25 Fotbal : R.D.G. — România 

(preliminariile Campionatu
lui mondial). Transmisiune 
directă de la Leipzig. In 
pauză : Rezultatele tragerii. 
Pronoexpres. 1001 de seri :* 
Moby Dick (III).

20,15 Telejurnal • Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.30 VIZITA TOVARĂȘULUI
NtCOLAE CEAUȘESCU ÎN 
TARI ALE AMERICII LA
TINE (III).

21.30 Telecinemateca. Ciclul ..Re
gizori contemporani" — Fred 
Zinemann. „Bărbații". Cu : 
Marlon Brando, Everett Slo
ne, Tereza Wright.

22.55 Telejurnal.

PROGRAMUL II

20.30 Avanpremieră.
20,35 Al IX-lea Festival folcloric 

de pe litorâl. Selecțiuni din 
spectacolul prezentat de An
samblul folcloric „Săbăre- 
]'ul“ al Casei de cultură din 
Buftea, județul Ilfov.

21.05 Omul de lîngă tine. Sta
tornicie și devotament.

21,20 Telex.
21.25 „Foișorul de foc". .Docu

mentar TV.
21.55 „Făptura ta în stih o să

trăiască". Din poezia de
dragoste a lumii. Versuri de 
Shakespeare, Esenin, Bau
delaire, Eminescu, Rilke, 
Blaga.

22,10 Armonii intime. J. Haydn 
Cvartetul în »ol major opus 
76, nr. 1. Interpretează cvar
tetul de coarde din Tokio, 
înregistrare din cel de-al 
VI-lea Festival internațional 
„G. En-escu".

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Prizonierul 
din Manhattan — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-. 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
e Teatrul GiuIești (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale) : Comedie cu olteni — 19.30,
• ,Qireul ..București" : Al treilea 

i gong la... fire — 19.30.

Cuvînt la
Pablo

PASĂRU
„Canto general" 

(„Clntec unanim"), „Tentativa del hombre infinite" („Tenta
tiva omului- infinit") 
— ce titluri mai grăitoare s-ar putea căuta pentru definirea, ca om și ca poet, a celui care a fost și este Pablo Neruda ? Aspirația Spre sinteze, spre desființarea antagonismelor sînge- roase, dorul de sens, de armonie și de solidaritate. visul de veacuri al omenirii, astăzi purtînd numele „comunism", au fost crezul lui Neruda, teoria și practica lui. biografia și opera lui. Visător și luptător, prezent în bătăliile revoluționare ale lumii contemporane, diplomat a.l țării sale, exilat și reîntors pe meleagurile natale, Pablo Neruda a fost un patriot pătimaș și, totodată, un neostenit spirit internaționalist, e- xemplu de glorioasă coincidență dintre e- tic și estetic. Amploarea lui poematică, a- semănătoare cu a marilor generoși Whitman. Maiakovski. Rit- sos, asemănătoare și cu explozia vegetală a tărîmului sudic, sintetizează, la rin- dul ei, libertatea de imaginație a mai vechii lui experiențe suprarealiste, și nevoia de îmbrățișare plenară a lumii. Străin de mărunțișuri, dar sensibil la nuanță,

iubitor a! spațiilor verbale, dar fără să piardă nici o clipă concretețea vitală, patetic și exact în proporții ideale. glasul lui Pablo Neruda a parcurs continentele geografice și morale ale contemporaneității, le-a parcurs și eu bucuria de aer a păsării, și cu bucuria de pămint a. ierbii.
„Ce poți să faci, 

blestematule, împo
triva văzduhului ? / 
Ce poți si faci, bles
tematule, împotriva a 
tot ce înflorește si 
încolțește fi tace . si 
privește si mă așteap
tă pe mine iar pe 
tine te judecă ?" — se adresează poetul tuturor trădătorilor, tuturor celor care oprimă și profită, tuturor vinovaților de zone-. Ie sterile de pe glob.Pe.ntru că Neruda, fie că scrie despre dragoste sau despre disperare, o face in numele fertilității. în numele valorilor pozitive și al neliniștii creatoare, iar sentimentul de acută responsabilitate pe caie îl are stimulează ca o combustie eficacitatea discursului său poetic.Poate că nici un alt poet în viață nu a avut, în ultimele decenii, notorietatea lui, nu numai în ce privește recunoașterea oficială (Premiul Nobel, Premiul Lenin), ci mai ales „recunoașterea" lui ca

„Zilele filmului din Republica Populară Polonă**în deschiderea „Zilelor filmului din Republica Populară Polonă" — manifestare organizată de Consiliul Culturii și Educației Socialiste în cadrul schimburilor culturale dintre România și Polonia — marți seara a avut loc, la cinematograful „Capitol" din București, Un spectacol de gală cu filmul „Copernic".Filmul — în regia soților Ewa și Czeslaw Petelski — constituie un omagiu adus vieții și activității ilustrului om de știință polonez, cu prilejul împlinirii unei jumătăți de mileniu de la nașterea sa.La spectacol au asistat Dumitru Ghișe.., vicepreședinte, al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, reprezentanți ai- -Ministerului Afacerilor Externe, regizori, actori și critici

moartea lui
Neruda

și IARBA
poet al tuturor celor pentru care echitatea și frumusețea reprezintă noțiuni fundamentale, recunoașterea lui ca mare poet și ca mare prieten al omului.Ca membru al partidului comunist, și ca poet comunist, Neruda a făcut față cu strălucire obligațiilor sale de cetățean și de artist, refuzînd orice dureroasă scindare, nesfiindu-se să numească ceea ce iubește și ceea ce u- răște, cu o superbă și semnificativă consecvență.A cunoscut și a iubit țara noastră. I-a iubit pe poeții ei, care, la rîndul lor, l-au tradus cu un condei afectuos.

„Eu sînt martorul 
care sosește ca oas- 
pe-n lăcașele voas
tre. f Dăruiți-mi pa
cea și vinul. / Mîine 
în zori voi pleca. / 
Pretutindeni ne-aș- 
tcaptă ea. primăvara". (Trad, de Maria Ba- nuș).Pablo Neruda Închide ochii intr-un ceas de mare cumpănă a patriei lui. Chile.Nu pot. nu vreau să cred că i-a închis numai cu suferință. Nu pot, nu vreau să cred că, alături de suferință, nu a rămas pe retina lui și albastra culoare a speranței.

Nina CASSIAN

de film, alți oameni de artă și cultură.Erau, de asemenea, prezență Jaromir Ocheduszko, ambasadorul Poloniei la București, membri ai ambasadei, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați în România, alți membri ai corpului diplomatic.înainte' de spectacol au rostit alocuțiuni actorul Octavian Cotescu și regizorul Czeslaw Petelski.în următoarele zile publicul bucu- reștean va putea viziona, la același cinematograf, filmele „Nunta", după piesa cu același nume de Stanislaw Wyspianeki (regia Andrei Wajda) și „Singur" (regia Janusz Nasfeter).„Zilele filmului din R.P. Polonă" vor avea loc și în municipiile Baia ' Mare și Satu-Mare. (Agerpres)
Manifestări cu prilejul

* ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ pe Yves Montand și Renato Salvatori în

tricentenarului Dimitrie Cantemir „STARE DE ASEDIU" cinema
Filiala București a Societății de științe istorice, în colaborare cu Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, a organizat, marți dimineața, un simpozion dedicat aniversării a trei secole de la nașterea lui Dimitrie Cantemir.în agenda simpozionului au figurat comunicări elaborate de profesorii C. C. Giu- răscu, D. Almaș și C. Șerban, care au reliefat aspecte semnificative privind personalitatea și opera lui Dimitrie Cantemir, savant român de renume mondial, scriitor, om politic și patriot înflăcărat.La manifestare au asistat oameni de ști

ință, muzeografi, profesori care predau istoria în învățămintul de toate gradele.
★La liceul „Eudoxiu Hurmuzachi" din Rădăuți s-a deschis recent o expoziție omagială prilejuită de a- niversarea a trei sute de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir. Simt expuse diverse tipărituri, ilustrind o- pera marelui savant român. precum și o serie de publicații, monografii, fotocopii, facsimile, ilustrind viața și activitatea lui Dimitrie Cantemir.
★La căminul cultural din comuna Rugi-

Festivalul 
cultural-artistic 

„Sarmis"HUNEDOARA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — Pe străvechile locuri ale amfiteatrului roman de la Sarmize- .getusa a avut loc deschiderea festivă a festivalului cultural-artistic „Sarmis", organizat de Comitetul de cultură și educație socialistă al județului Hunedoara.Actuala ediție a debutat cu o paradă a portului popular, desfășurată Ia Sarmizegetusa. urmată de un amplu și variat spectacol folcloric, în cadrul căruia au evoluat cele mai prestigioase formații de a- matori din diferite zone ale județului. în aceeași zi, în incinta scolii din localitate a fost inaugurat un punct muzeistic, expu- nindu-se și obiecte descoperite in urma săpăturilor efectuate la Sarmizegetusa.în restul județului, pe parcursul celor 8 zile, festivalul programează, alături de spectacole folclorice, dezbateri, simpozioane, expoziții, medalioane, recitaluri de poezie patriotică și muzică populară, concerte simfonice, întilniri cu scriitori, concursuri de creație populară etc. La Deva, de pildă, a fost inaugurat „Tirgul meșterilor populari", Ia care au participat creatori din 11 județe ale țării, la Hunedoara a avut loc o reuniune corală a formațiilor muncitorești și sătești din mai multe jvdețe, la Petroșani — o trecere în revistă a cîntecului, jocului și portului popular de pe Valea Jiului. 
........................................... ii .................

noasa, județul Iași, locuitorii acestei așezări cu profunde rezonanțe istorice au vizionat, în premieră pe țară, un interesant documentar cinematografic, realizat de Studioul „Al. Sahia" și inspirat din munca și viața cetățenilor din această localitate, în continuare a avut loc un simpozion cu tema „300 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir".în aceeași zi, în alte 10 localități rurale din cuprinsul județului Iași au fost prezentate, în fața a numeroși săteni, conferințe despre personalitatea și opera savantului. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTIERI, LA FOTBAL
Tricolorii promit să lupte exemplarTricolorii primei noastre reprezentative și-au luat în primire camerele de odihnă rezervate în Leipzig cu exact 46 de ore înaintea partidei lor de astâ-seară cu echipa națională a R. D. Germane. Să sperăm că acest repaus se va dovedi suficient pentru refacerea lor după obositoarea călătorie de 6 ore suportată luni după- amiază.Leipzigul ne-a primit cu o temperatură de 11 grade Celsius, cu cerul înnorat și cu întrebarea : „N-aveți un bilet în plus ?". Pînă la sosirea noastră se vinduseră 75 000 de bilete, dintre care 6 500 turiștilor români, dar pină la ora prezentei transmisii (marți seara după încheierea partidei de tineret) biletele se epuizaseră, iar numărul suporterilor noștri veni ți din țară ajunsese la 7 000, La hotelul „Astoria", fotbaliștii noștri au găsit o mulțime de tineri care le solicitau autografe și pe arbitrul partidei, elvețianul Rudoif Scheurer. sosit aici incă de luni, la invitația colegului său din R. D. Germană, Gloeckner, cunoscutul cavaler al fluierului, care a arbitrat finala mondială de la Ciudad de Mexico dintre Brazilia și Italia.în oraș, atmosfera în jurul meciului este destul de circumspectă, primirea făcută echipei noastre naționale fiind semnificativă pentru considerația de care aceasta se bucură aici. Pe stradă și in localuri, iubitorii fotbalului se încumetă să dea pronosticuri, dar, in genere, nu se hazardează . la mai

L

Coproducție franco—italo—vest-germană. Scenariul : Costa Gavras și Franco Solinas. Regia : Costa Gavras. 
Muzica : Mikis Theodorakis. Interpretează ansamblul sud-american ,,Los Calchakis”

mult de 2—1 pentru gazde, preci- zînd în același timp că și un 1—1 ar fi foarte potrivit. Presa și oficialitățile insă nu fac pronosticuri, ci se rezumă la a spune că, pentru reprezentativa R. D. Germane, a- cesta este unul din cele mai mari meciuri ale carierei sale.Tricolorii manifestă o bună dispoziție, un optimism contagios și pentru noi, ziariștii. Așa cum a-
Corespondență din Leipzig 
de la trimisul nostru special

firmă ei și cum prevede antrenorul Valentin Stănescu, se vor bate ca „leii" pentru orice minge, din prima secundă a jocului și pînă vor auzi fluierul final. La venire, în avion, Răducanu a citit cu glas tare băieților finalul articolului publicat în ziarul nostru de luni, comentînd împreună aprobativ că, intr-adevăr, ei trebuie să facă totul pentru ca în minutul 91 să nu aibă nimic a-și reproșa, indiferent ce rezultat va fi pe tabela de marcaj. Dumitrache și Dobrio declară că sînt complet valizi, primul manifestind încrederea stenică ce-1 caracterizează, iar celălalt uimindu-ne pentru stoicismul cu care — ca niciodată — s-a supus de bună voie unor tratamente medicale dureroase în zilele de pregătire.

Ziariștii — atît cei din țara prietenă, cit și noi, oaspeții — avem insă o undă de nemulțumire, lesne de înțeles, pentru că nici Georg Buschner, nici Valentin Stănescu nu dau incă publicității formațiile. Ei au precizat că abia astăzi (miercuri), la orele prinzului, vor putea fi în măsură să ne ofere a- ceastă satisfacție. Bănuim însă că echipa noastră va intra pe teren in cunoscutul sistem 1-4-2-4 : Răducanu — Sătmăreanu, Antonescu. Dinu. Deleanu — Dumitru, Nun- weiller — Țarălungă, Dobrin, Dumitrache. lordănescu.Meciul de aseară, de la Halle, dintre echipele de tineret (jucători pină în 23 de ani) ale României și R. D. Germane a suscitat un mare interes prin caracterul lui oficial — meciul contind în grupele preliminare ale campionatului european rezervat echipelor de tineret. Ora încheierii meciului fiind destul de avansată (aproape de încheierea e- diției ziarului — n.n.), mă voi rezuma la a spune că fotbaliștii ambelor formații au luptat cu toate forțele pentru a-și adjudeca victoria. în final, succesul a fost de partea sportivilor din R.D.G.. Scor 2—1 (0—0).
G. M1TRO1Meciul de astă-seară, de Ia Leipzig, se va transmite, în întregime, la radio și pe „micul ecran", cu începere de Ia ora 18,30.

• ROMANIA - R.D.G. (echi
pe sub 21 de ani) 1-0Pe stadionul Dinamo din Capitală s-a desfășurat ieri după-amiază meciul internațional amical de fotbal dintre selecționatele de tineret (sub 21 de ani) ale României și R.D. Germane. Tinerii fotbaliști români au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0), prin golul marcat de Gabriel Sandu în ultimul minut de joc.

• ,.U" CRAIOVA - A.B.C.
Natal 1—0CRAIOVA (corespondentul ..Scînteii", Nistor Țuicu). — Universitatea Craiova a susținut ieri cel de-al

• Proba de urmărire individuală, desfășurată pe parcursul a două zile (luni și marți) pe velodromul Dinamo s-a încheiat cu victoria dinamo- vistului Teodor Vasile. Ieri, în ultimele manșe, cursa pentru titlu au continuat-o doar patru cicliști, realizatorii celor mai bune performanțe in ziua precedentă : campionul de finul trecut, Constantin Cîrje (Dinamo) ; asul întrecerilor de șosea, recentul cîștigător al „Turului României", Vasile Teodor (Dinamo) ; Marian Ferfelea (Steaua) și Marin Io- niță (Dinamo). Deși nu s-a calificat în fazele decisive ale probei, tînărul dinamovist Lucian Roșac (descoperit și pregătit de un an de zile de antrenorul Mircea Mihăileșcu) a lăsat o foarte bună impresie ; în vîrstă de

patrulea meci internațional din. actualul sezon, avînd ca partener de joc echipa braziliană A.B.C. Natal. Jocul, de bun nivel tehnic (e meritul ambelor echipe), a satisfăcut pe cei 20 000 spectatori care au asistat la meci. Desfășurat în deplină sportivitate. meciul a luat sfîrșit cu scorul de 1—0 (la pauză 0—0). De remarcat că studenții craioveni au avut încă numeroase ocazii de gol, dar le-au' ratat cu multă ușurință. De altfel, după cum ne-au declarat antrenorul și medicul echipei, după meci, jucătorii nu s-au întrebuințat ia maximum, păstrîndu-și eforturile pentru perioada următoare, care este destul de încărcată : acasă, duminică, eu F.C.. Constanța, și miercuri, cu Fiorentina, în cadrul „Cupei U.E.F.A."
a rîndurinici 18 ani, Roșac a stabilit un nou record național de juniori : 5T5”7.• Reprezentativa feminină de volei a României și-a început turneul în R. P. Chineză, jucînd la „Palatul Sporturilor" din Pekin cu selecționata țării gazdă. La capătul unui meci cu multe faze spectaculoase, voleibalistele din R. P. Chineză au obținut victoria cu scorul de 3—0 (15—8, 15—10, 16—14).• POLO PE APA. — La Budapesta se desfășoară în aceste zile Dinamoviada la polo pe apă. în primele două jocuri, Dinamo București a obținut două victorii : 7—6 (1—2, 3—1, 1—1, 2—2) cu Dynamo (R. D.Germana) și 12—6 (3—2. 3—3, 4—0, 2—1) cu Ruda Hvezda (Cehoslovacia).

• Șapte zile : PATRIA — 10; 
12,30; 16; 18,30; 21.
• Nunta : CAPITOL — 9.30: 11,45- 
14; 16,15: 18,30: 20,45.
• Sunetul muzicii : GRĂDINA 
CAPITOL — 18,45.
• Aibă ca zăpada și cei șapte
pitici : VICTORIA — 9 ■ 1115-
13,30: 16; 18,30; 20.45.

? Lupta după victorie : CEN-
RAL — 9,30; 12,45; 16; 19,30.

• Micul și marele Klaus : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
30,45.
• Cu cărțile pe față : SALA PA
LATULUI — 17.15 (seria de bilete 
— 4733): 20,15 (seria de bilete — 
4735). SCALA — 9,15;- 11,30; 14- 
16.30: 18.45; 21. BUCUREȘTI — 
8.30; 11; 13.30; 16; 18.30: 21. la gră
dină — 19,15.
• Departe de Tipperary : DRU
MUL SARn — 15.30: 18: 30.15
VOLGA — 9.30; 11.30: 13.30; 1G- 
ÎS: 20.
• Legenda negrului Charley t 
LUCEAFĂRUL — 9: 11.15; 13.30- 
16; 18,30; 30,45, la grădină — 19.15, 
FESTIVAL — 8.45: 11.15: 13.30:
15.45: 18.15: 31. la grădină — 19.30. 
FAVORIT — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 30.30.
• Afecțiune : VIITORUL — 18;
18: 20.
• Program de desene animata 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Cartea junglei : DOINA — 11; 
13.15: 15.30; 17.45: 20.
• Neamul Soimărestilor : TIM
PURI N(tn — 9,15—19 In conti
nuare. S,
• Perechile : GLORIA — 9,30;
12,15; 15.30; 18: 20,30. FLAMURA 
— 9; 12: 15; 18; 20.30.
• O afacere pe cinste : 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 gră
dină — 19,15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină 
— 19.
■ Veșnicul întârziat : io: 12: 14; 
16.30; 18.30. Simfonia pastorală —
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Nunta de aur : PROGRESUL 
— 16: lfi; 20.
• Bărbații : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
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 : 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 : FERENTARI — 
15,30: 17,45 : 20.
• Polițistul : UNIREA — 15.30;
17.45 : 20. la grădină — 19.15. TO
MIS — 9; 11.15: 13,30: 15.45: 18,15;
20,30. Ia grădină — 19,15.
• Parașntiștii : G1ULEȘTI — 
15,30; 18: 20.15. FLACĂRA — 15,30; 
17,45: 20.
• Ciprian Porumbescu : PACEA 
— 15,30; 19.
• Aventura lui Poseidon : LIRA 
— 15,30; lâ; 20,80, la grădină —
18,30.
• Dragostea începe vineri : CRÎN- 
GAȘI — 15,30: 18; 20,15.
• Fantoma Iui Barbă Neagră : 
COTROCENI — 14: 16; 18; 20, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo : MUN
CA — 16; 19.
• Infailibilul Raffles : AURORA 
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15, 
la grădină — 19.

SAcea pisică blestemată ; FLO-
EASCA — 15.30; 18; 20,15.

• Fellaga : RAHOVA — 15.30; 18; 
20,15.
• Jandarmul la plimbare : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
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Ecoul vizitei

//» conștiința comuniștilor, 
a întregului nostru popor

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ministru de stat la Departamentul sănătății
și securității sociale din Marea Britani©

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA

A REPUBLICII ARABE YEMEN

Excelenței Sale
Domnului ABDUE RAHMAN AL-IRIANI

Președintele Consiliului Republican al Republicii Arabe Yemen
Sărbătoarea națională a Republicii Arabe Yemen îmi oferă plăcuta 

ocazie de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru 
sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, cit și pentru progresul și bună
starea poporului yemenit.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit marți la amiază pe lord Aberdare, ministru de stat la Departamentul sănătății șl securității sociale din Marea Brita- nie, care se află într-o vizită in țara noastră, la invitația Ministerului Sănătății.

Au participat Theodor Burghele, ministrul sănătății, precum și Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul Marii Britanii la București.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate unele probleme dezvoltarea relațiilor două țări. privind dintre cele (Agerpres)
i

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Domnului ABDALLAH AHMED EE-HAGRI
Prim-ministru al Republicii Arabe Yemen
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Din întreaga țară continuă să sosească pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame și scrisori in care comitetele județene ale P.C.R., comuniștii, oamenii muncii din uzine și de pe ogoare, toți cetățenii patriei noastre ațțrobă pe deplin rezultatele bogate ale vizitei făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în țările Americii Latine.Sînt întru totul firești aceste mesaje venite de pe întreg cuprinsul țării, mesaje în care vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu pe continentul latino-american este apreciată ca o expresie vie a politicii externe a partidului și statului nostru, o traducere consecventă în viață a hotăririlor Congresului al X-lea și Conferinței Naționale ale P.CJL în același timp, mesajele venite din toate colțurile țării raportează că în această perioadă, răspunzînd scrisorii trimise de tovarășul Nicolae Ceaușescu din America Latină, oamenii muncii au dat viață unor noi și valoroase fapte de muncă, hotărîți să depună eforturi sporite pentru a înfăptui înainte de termen planul cincinal, pentru a contribui astfel la ridicarea României socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, la continua întărire a prestigiului ei în lume.Asemenea întregului popor, locuitorii județului nostru au simțit din plin bucuria si satisfacția pentru amplele acțiuni întreprinse, pentru strădania si cutezanța cu care v-ați dăruit pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare si cooperare cu popoarele latino-americane. pentru triumful ideilor de pace șl prietenie între ponoare, pentru o -viată mai bună si mai dreaptă — se arată in telegrama Comitetului județean BUZĂU al P. C. R. și a consiliului popular județean.

lerarea ritmului realizării investițiilor, participind la lucrări de construcții industriale, de drumuri și poduri, de îmbunătățiri funciare, la darea în folosință a noilor spații de învățămînt. Aproape 750 000 de elevi și studenți sînt prezențl cu toate forțele lor pe frontul bătăliei recoltei.

tru în promovarea unor relații de prietenie cu toate țările lumii, locuitorii județului nostru găsesc in mesajul de prietenie pe care l-ați purtat peste mări și țări un nou stimulent in munca ce o desfășoară pentru îndeplinirea în bune condiții a planului economic gajamentelor asumate, se telegrama Comitetului HARGHITA al P.C.R. și liului popular județean.Rezultatele obținute, munca entuziastă creatoare a tuturor oamenilor muncii din județ — conchide telegrama — ne întăresc convingerea că. așa cum ne-am angajat, vom realiza planul cincinal înainte de termen.

Dineu în onoarea delegației
C.C. al P.C.R. care a făcut o vizită

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Arabe Yemen am plăcere* 
să adresez calde felicitări și sincere urări de sănătate și fericire Exce
lenței Voastre. ,fi'

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste RomâniaAfiși a an- arată în județean a consi- neoficială de prietenie în R. P. Chineză

Convorbirile purtate, declarațiile solemne semnate, comunicatele comune, convențiile și celelalte documente încheiate deschid un capitol nou al colaborării și cooperării dintre România și țările A- mericii Latine — se arată în telegrama trimisă de Comitetul județean CLUJ al P.C.R.Dînd o înaltă apreciere memorabilei vizite și aprobînd din toată inima rezultatele ei, oamenii muncii din județul Cluj — se arată în telegramă — vă încredințează, iubite tovarășe Nicolâe Ceaușescu, că sînt mobilizați pentru a executa la timp și la nivelul cerințelor_ a- grotehnicii moderne toate lucrările din campania de recoltări și însă- mînțări, de a pune tot mai mult in valoare resursele interne pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan în industrie, pentru a contribui, alături de întregul popor, la realizarea cincinalului actual in patru ani și jumătate.Toți tinerii patriei — români, maghiari, germani și de alte naționalități — insoțindu-vă cu gin- dul și inima în acest istoric itinerar, și-au regăsit, pe deplin, idealurile și opțiunile lor cele mai scumpe în vibrantul mesaj de prietenie și solidaritate pe care l-ați transmis popoarelor și tineretului din America Latină — se arată în telegrama C.C. AL U.T.C. și a CONSILIULUI U.A.S.C.R. Schimburile de vederi cu conducătorii țărilor vizitate, contactele largi cu exponenții opiniei publice, documentele semnate conferă vizitei dumneavoastră în America Latină dimensiunile unui act de excepțională importanță politică, menit să dea un puternic impuls relațiilor pe multiple 'planuri cu aceste state, să contribuie la afirmarea în viața internațională a unei politici noi, orientate spre destindere, colaborare și progres. •în continuare telegrama arată : Sîntem mîndri, stimate tovarășe secretar general, că putem să vă raportăm participarea noastră unanimă, în cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului înainte de termen", la eforturile întregului popor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan. Tinerii de pe toațe șantierele patriei, cărora li s-au alăturat peste 200 000 de elevi și studenți, au contribuit activ la acce-

După ce arată că rezultatele .vizitei reprezintă o contribuție de preț la promovarea înțelegerii și colaborării, la întărirea solidarității cu toate țările angajate pe calea dezvoltării independente, cu forțele revoluționare, democratice ale contemporaneității, cu toate țările lumii, indiferent de sistemul lor social, telegrama Comitetului județean DÎMBOVIȚA al P.C.R. conchide : Exprimînd și de această dată totala noastră adeziune față de rodnica activitate desfășurată, față de întreaga politică internă și externă a partidului și statului nostru. care prin permanenta și valoroasa dumneavoastră contribuție și-a căpătat deplina apreciere în lume, vă asigurăm că vom face totul pentru progresul necontenital patriei, pentru ca țara noastră să-si întărească necontenit prestigiul pe plan internațional.Toți fiii Gorjului au urmărit cu viu interes fiecare etapă din bogatul program de lucru al vizitei — se arată în telegrama Comitetului județean GORJ al P.C.R. și a consiliului popular județean. Vizita constituie o dovadă a consecvenței' cu care sînt tradtise în viață hotărlri- le Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului privind promovarea înțelegerii și cooperării intre state. întărirea solidarității cu toate țările angajate pe

După ce se subliniază că la baza prestigiului unanim recunoscut al României în întreaga lume se află succesele impresionante obținute zi de zi pe calea dezvoltării socialiste, în telegrama Biroului Comitetului județean de partid și a Comitetului Executiv al Consiliului popular județean HUNEDOARA se arată : Răspunzînd cu însuflețire chemării dumneavoastră din cadrul ședinței Comitetului Executiva! C.C. al P.C.R. din 2 august a.c., cît șt recentei scrisori adresate organelor și organizațiilor de partid, de stat, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din agricultură, oamenii muncii din județul nostru, în frunte cu comu- ' niștii, sprijiniți de salariați, elevi și studenți. și-au concentrat eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor din industrie, impulsionarea ritmului de lucru pe șantierele de investiții, col țărilor toamnă.

Ambasadorul R.P. Chineze la București, Li Tin-ciuan, a oferit marți în saloanele ambasadei un dineu în onoarea delegației C.C. al P.C.R., formată din tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., și Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care — la invitația C.C. al P.C. Chinez — a făcut o vizită neoficială de prietenie în RP. Chineză, în perioada 5—8 septembrie a.c.

La dineu au participat tovarășii Dumitru Popescu, membru a! Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Aurel Duma, membru al C.C. al P.C.R.. șef de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, junct de șef de secție la C.C. P.C.R.Dineul s-a desfășurat într-o mosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)
ad- alat-

Un nou an de studii in instituțiile

militare de învățămînt

Poporul din Republica Arabă Yemen aniversează astăzi împlinirea a 11 ani de la răsturnarea regimului monarhic și proclamarea republicii. încununare a luptei Îndelungate duse de poporul yemenit Împotriva jugului colonial și a exploatării feudale, actul de la 26 septembrie 1962 a creat premise favorabile pentru dezvoltarea țării pe calea progresului economic și social.în anii care au trecut de la acest memorabil eveniment, poporul yemenit a depus eforturi susținute pentru depășirea stadiului de subdezvoltare economică moștenit din trecut, pentru apărarea

trecut, producția agricolă a țării urmează să acopere în scurt timp necesitățile cpnsumu-

(Urmare din pag. I)

efectuarea la timp a re- și însămînțărilor dede nețărmurita dragoste

rității cu toate țările angajate calea dezvoltării independente.împreună cu întregul popor, litarii armatei noastre au trăit intensă emoție și bucurie momentele reîntoarcerii dumneavoastră pe pămintul scump al patriei, după istorica vizită întreprinsă în șase state ale Americii Latine — se subliniază în telegrama Consiliului de conducere al MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE. în numele tuturor celor care slujesc patria sub drapel. Consiliul de conducere al Ministerului Apărării Naționale exprimă deplinul acord cu acest act de politică externă de mare însemnătate, care deschide largi perspective relațiilor țării noastre cu statele din această parte 
a lumii și constituie o nouă și e- locventă contribuție la cursul înnoitor ce caracterizează evoluția vieții internaționale contemporane.Personalul armatei — conchide telegrama — urmînd neabătut politica înțeleaptă a partidului, își intensifică eforturile pentru înfăptuirea sarcinilor ce le-ați trasat.

mi- cu

Ca fii ai României socialiste, care se bucură de orice nouă afirmare a politicii partidului și statului nos-

piile noi de relații între state se bucură de o tot mai largă recunoaștere internațională, dar de la recunoașterea lor formală si oină la aplicarea lor strictă în viată mai este o cale lungă ; pentru a fi străbătută este nevoie de eforturi perseverente din partea statelor și forțelor iubitoare de pace în scopul de a asigura înrădăcinarea și respectarea lor neabătută în practica relațiilor interstatale. De la acest considerent a pornit Conferința Națională atunci cînd a preconizat, dună cum se știe, realizarea unor înțelegeri sau declarații, caro să fie adoptate în comun sau separat și în care să-și găsească consacrarea dreptul sacru al tuturor țărilor Ia libertate, independentă și suveranitate națională, precum și angajamentul lor solemn de a promova neabătut principiile noi de relații interstatale, de a renunța ia forță și amenințarea cu forța împotriva altor state, de a lua parte activă la viața internațională și a nu admite soluționarea problemelor decit cu participarea și luarea în seamă a intereselor celor în cauză. Ca urmare a acestei inițiative constructive, România a încheiat și semnat, cu prilejul unor vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu peste hotare sau al prezepței în țara noastră a unor șefi de state, asemenea înțelegeri cu o serie de țări din Europa, Africa și Asia. Sub denumiri ca Declarație solemnă comună, Declarație comună, Acord general, ele proclamă comandamentele majore de conduită și acțiune pe arena internațională, drepturile și obligațiile statelor, contribuind astfel la cristalizarea unui veritabil cod al normelor noi de ‘relații interstatale. la afirmarea lor ca o cheie de boltă a păcii, securității și colaborării fructuoase. Influența pozitivă pe care proclamarea în a- semenea documente a •'■acestor principii noi de relații internaționale o are pe arena mondială s-a

Animați . ___ . ______față de partid, fată de dumneavoastră. mult stimate tovarășe secretar general, ne exprimăm sentimentele de adeziune și anrobare deplină. de unanimă satisfacție și mîndrie patriotică pentru rezultatele deosebit. de rodnice ale vizitei — scrie în telegrama sa Comitetul județean IALOMIȚA al P.C.R.Mobilizați de exemplul dumneavoastră minunat — se arată în telegramă — comuniștii, toți Mmenii muncii din județ, muncitori, țărani, intelectuali, tineri și vîrstnici, sînt angajați ferm, cu toate forțele pentru indeplinirea planului de producție și a angajamentelor luate, pentru strîngerea și depozitarea corespunzătoare a recoltei din această toamnă, efectuarea de cea mai bună calitate a arăturilor, însămin- țărilor și pregătirea tuturor condițiilor pentru noul an de producție.în timpul cit dumneavoastră ați fost departe de țară — relevă telegrama Comitetului județean de partid IAȘI — in întreprinderile industriale, pe șantierele de construcții, ca și pe ogoarele județului oamenii muncii au. înscris noi și însemnate succese pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1973, an hotăritor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Mindri de faptul că as- . tăzi România socialistă a înscris o nouă și revelatoare nica relațiilor sale face totul pentru a industrie, cît și în un înalt nivel complex de lucrări aferent acestei perioade, conștient! că prin aceasta ne aducem o contribuție de preț la făurirea orînduirii socialiste multilateral dezvoltate, la sporirea continuă a prestigiului patriei noastre. la triumful ideilor socialismului și păcii in lume.
vădit, de pildă, în cadrul lucrărilor Conferinței europene, care au dus la elaborarea principiilor menite să guverneze relațiile intereuropene.Cu toate progresele obținute, mai este încă mult de făcut pentru așezarea relațiilor internaționale pe baze noi. în această ordine de idei, documentele politice semnate cu țările Americii Latine învederează atit perseverenta cu care

pagină în cro- externe, vom realiza atit în agricultură, la calitativ, întregul

se pune un accent deosebit și do- bindesc un relief special acele principii și norme care răspund în cel mai Înalt grad unor aspirații și deziderate majore ale popoarelor din America Latină. Pentru aceste popoare, angajate într-o luptă grea pentru consolidarea suveranității naționale și dezvoltarea economico- socială, luptă în care mai sînt de înfruntat nu puține obsta-

regimului republican și a independenței naționale în fața numeroaselor încercări ale forțelor ostile de a re- lui intern la principa- cuceri pozițiile pierdute. Pe baza programului elaborat de guvern s-a trecut la dezvoltarea economiei, la modernizarea vieții sociale. Astfel, a fost înființată o companie .națională de petrol, au fost construite un șir de unități productive, bazate, în special, pe prelucrarea materiei prime agricole, s-au e- iaborat proiecte pentru valorificarea cărbunelui, sulfului, prului, precum și a altor bogății ale subsolului. Potrivit planului de dezvoltare a agriculturii, inițiat anhl
CU-

lele produse.Intre România și Republica Arabă Yemen s-au statornicit relații prietenești și de colaborare. Țara noastră cooperează cu Republica Arabă Yemen în exploatarea u- nor mine de sare, fur- nizind utilaj și asistență tehnică. Schimburile comerciale reciproce cunosc o evoluție pozitivă. Poporul român urmărește cu simpatie eforturile poporului yemenit pentru dezvoltarea sa economică și socială, pentru o viață mai bună.Marțî a început, într-un cadru sărbătoresc, un nou an de studii în instituțiile militare de învățămînt.La festivitatea care a avut loc la Academia militară cu prilejul acestui eveniment, generalul de armată Ion Ioniță. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, a transmis cadrelor didactice, elevilor și ofițerilor-elevi din Academia militară un salut călduros din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, personal a secretarului general al partidului și comandant suprem al forțelor noastre armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vorbitorul a subliniat sarcinile de mare răspundere ce revin celei mai înalte instituții militare de învăță- mînt, de a pregăti specialiști desă- vîrșiți și activiști politici înflăcărați, comandanți și ofițeri de stat major cu o înaltă calificare, capabili să organizeze și să conducă cu competentă procesul pregătirii de luptă și politice a trupelor, ingineri și subin- gineri militari în măsură să mînuias- că tehnica modernă, să o exploateze cu pricepere si să o perfecționeze continuu, cadre profund devotate patriei și partidului, gata să îndeplinească în orice moment misiunea încredințată de popor, de comandantul nostru suprem.Participanții-la festivitate au adop-

tat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care cadrele didactice, elevii și ofițerii-elevi din Academia militară iși exprimă profundul atașament, sentimentele de dragoste și recunoștință față de partid, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru activitatea neobosită pe care o desfășoară în slujba înfloririi națiunii noastre socialiste, a afirmării prestigiului ei internațional, demonstrat strălucit și cu prilejul re- ■ centei vizite în țări ale AmericiiLatine. în telegramă se afirmă hotărîrea întregului personal al Academiei militare de a munci neobosit pentru înfăptuirea sarcinilor de mare responsabilitate puse în fața școlii românești de Plenara Comitetului Central al partidului din 18—19 iunie a.c., personal de secretarul general al partidului.Vbm îndeplini cu fermitate — ie «pune în încheierea telegramei misiunile încredințate de partid , guvern, fiind gata oricînd să apărăm cu abnegație pămintul străbun, cuceririle socialiste, independența și suveranitatea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Festivități similare au avut loc și în celelalte instituții militare de învățămînt.

Vizita delegației

si

al orașuluiDelegația Sfatului popular al orașului Budapesta, condusă de Szep- vblgyi Zoltân, președintele comitetului executiv, a făcut marți dimineața o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde s-a întîlnit cu tovarășul Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, și cu alti membri ai comitetului executiv al consiliului popular municipal.La întrevedere, desfășurată într-n atmosferă prietenească, a luat parte Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București.Cu acest prilej a avut loc uri" schimb de informații și opinii asu-

Sfatului popular
Budapestapra activității economice, edilitar- gospodărești și social-culturale din capitalele celor două țări vecina și prietene. A fost subliniată importanța dezvoltării schimburilor turistice dintre locuitorii Bucureștiului și Budapestei. In vederea cunoașterii directe a realizărilor înfăptuite pe drumul construcției socialiste.în cursul aceleiași zile, membrii delegației, însoțiți de primarul general al Capitalei, au vizitat obiective, industriale și social-culturale bucu- reștene. . ' 'Seară, tovărășii! Gheorghe Cioară a oferit în onoarea oaspeților un dineu. (Agerpres)

Conferința arhitecților din țările balcanice
9Marți dimineață au început în Capitală lucrările, celei de-a IV-a Conferințe a arhitecților din țările balcanice, cu tema „Dezvoltarea contemporană a orașelor și integrarea valorilor arhitecturale urbanistice existente". Participă delegații de specialiști din Bulgaria, Cipru. Grecia, Iugoslavia, Țurcia și România.în cuvintul de deschidere, prof. dr. arh. Cezar Lăzârescu, președintele Uniunii arhitecților, a subliniat, importanța actualei reuniuni pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare între specialiștii in arhitectură și sistematizare din țările balcanice, precum și utilul schimb de opinii ce se realizează asupra soluțiilor folosite în modernizarea orașelor, valorificarea patrimoniului urbanistic existent

și protejarea pe plan național a monumentelor și a mediului ambiant — principiu care corespunde pe deplin recomandărilor UNESCO.Participanții la Conferință prezintă referate privitoare la cele mai remarcabile realizări obținute pe plan național. în domeniul arhitecturii.Reuniunea se va încheia cu o excursie de documentare in București, Pitești, Curteâ . de Argeș, Sibiu, Sighișoara și Brașov.Cu același prilej, la Casa Arhitectului din București a fost deschisă o expoziție, în cadrul căreia sînt prezentate — prin fotografii, diapozitive și proiecte — cele mai interesante lucrări ale arhitecților din țările participante. (Agerpres)

CronicaMarți dimineața, George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe, a primit pe Jean Claude Mandaba, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Africa Centrală In Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.Ministrul afacerilor externe. George Macovescu, a primit, marți duDă- amiază, pe Ahmed Hussain ai-Sa- maraai, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Irak in Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Marți, In stațiunea Neptun și-a început lucrările cel de-al VIII-Iea simpozion internațional pentru aprovizionarea tehnico-materială. la care participă specialiști din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană. Mongolia. Polonia. Ungaria, Uniunea Sovietică și România.Reuniunea, prevăzută a se desfășura pe parcursul a cinci zile, are ca

zilei
temă generală „Perfecționarea conducerii planificate și organizarea procesului de aprovizionare tehnico- materială". Participanții vor dezbate o serie de probleme privind sistemul de conducere, organizare și planificare a procesului de aprovizionare tehnico-materială, aplicarea metodelor matematice în realizarea a- provizionării, prelucrarea electronică a datelor informaționale și alte aspecte legate de tema lui. simpozionu-

meniile" sau asupra cerinței de „a se ține seama în mod special de interesele vitale și de opiniile țărilor în curs de dezvoltare" la luarea hotăririlor de importanță mondială.în mod evident, proclamarea in cadrul acestor documente a acestor principii, norme și cerințe legitime dă expresie solidarității militante a poporului nostru cu lupta po-

lează dorința apropierii și dezvoltării relațiilor dintre poporul român și popoarele latino-americane. Dînd glas acestei dorințe comune, documentele vizitei părților relațiile fundind tajoasă în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural-ar-
polilice semnate în timpul afirmă hotărîrea fermă a de a extinde și dezvolta dintre țările noastre, apro- colaborarca reciproc avan-
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România militează pentru afirmarea principiilor noi de relații internaționale. cît și aderența de care ele se bucură în tot state ale lumii. Ele hotărîrea comună și tul ferm al părților la baza relațiilor și a relațiilor cu principii fundamentale ca : dreptul fiecărui slat Ia existentă, libertate, independență si suveranitate națională, dreptul fiecărui popor de a fi stăpin pe destinele sale și de a-și alege sistemul politico-social potrivit voinței și intereselor sale î dreptul fiecărui stat de a participa, in condiții de deplină egalitate. Ia soluționarea problemelor de interes comun ; neamestecul in treburile interne, renunțarea la forță și Ia amenințarea cu forța și reglementarea diferendelor exclusiv pe căi pașnice. în afirmarea acestor principii universale. în documentele semnate cu prilejul actualei vizite

mai multe consfințesc angajamen- de a pune reciproce, ca celelalte state,

cole și piedici ce decurg din practicile politicii imperialismului șl neocolonialismului, au o deosebită rezonanță prevederi ca acelea conținute în Tratatul de prietenie româno-costarican, care, în articolul I, proclamă „dreptul suveran inalienabil și imprescriptibil al fiecărui stat de a folosi bogățiile sale naționale și toate celelalte resurse conform intereselor naționale, fără nici un fel de Împiedicare din afară". Declarația comună româno-venezueleană punctează obligația statelor de a se abține „de la orice fel de constrîn- gere de ordin militar, politic, economic sau de altă natură și de la amenințarea cu folosirea forței sub orice pretext, în orice circumstanță și sub orice formă Împotriva altui stat" ; în alte declarații se insistă asupra „dreptului statelor de a beneficia de realizările științei și tehnologiei moderne in toate do-

poarelor preluarea țiilor lor gerea pe țară în o manifestă față de eforturile constructive ale tuturor statelor care au pășit pe calea dezvoltării econo- mico-sociale de-sine-stătătoare. Totodată, afirmarea solemnă și în aceste documente a principiilor fundamentale ale dreptului și moralei internaționale marchează o nouă contribuție la opera complexă, dar atît de imperios necesară, de instaurare a lor pe arena mondială și, prin aceasta, sporește importanța lor internațională.Recunoașterea necesității de a-și clădi relațiile reciproce pe amintitele principii, afinitățile de limbă și cultură și, îndeosebi, Interesul comun pentru accelerarea dezvoltării economice, în condiții de pace și securitate, sînt factori care stimu-

Americii Latine, pentru în mîini proprii a bogă- naturale, reflectă ințele- care România, ea însăși curs de dezvoltare,
tistic și în alte domenii. în acest context este relevat in mod deosebit interesul comun pentru intensificarea cooperării economice în forme cit mai variate — schimburi comerciale, cooperarea industrială, inclusiv crearea de societăți mixte — menite să contribuie la valorificarea superioară a resurselor partenerilor, la progresul economic al țărilor respective. Numeroasele a- corduri economice încheiate, cu respectarea egalității și avantajului reciproc. arată că nu este vorba doar de exprimarea unei dorințe, ci de posibilități reale, deosebit de largi, care se cer fructificate continuu prin eforturile părților.într-o arie mai largă, documentele solemne exprimă hotărîrea părților semnatare de a conlucra activ pe arena internațională în domenii de interes comun pentru ele, ca și pentru toate popoarele. Sînt identificate asemenea domenii de conlu-

crare ca dezarmarea generală și. în primul rînd, cea nucleară, inclusiv crearea de zone denuclearizate ; promovarea destinderii, securității și cooperării in Europa, în America Latină și în alte părți ale lumii. intensificarea cooperării economice între toate statele in scopul lichidării decalajelor dintre țările în curs de dezvoltare și cele avansate, întărirea rolului O.N.U. în viața internațională ș.a. în scopul realizării obiectivelor propuse, tratatul și declarațiile comune prevăd continuarea consultărilor, atît pe căi diplomatice, cit și prin întîlniri periodice la diverse niveluri.Astfel, Tratatul de prietenie, declarațiile comune — documente care au forța și valoarea moral- politîcă pe care le-o conferă semnătura șefilor de state — creează un cadru deosebit pentru dezvoltarea i ții de prietenie și iar prin principiile pe firmă, prin valoarea de raporturilor interstatale definesc, prin pozițiile vele pe care le proclamă blemele majore neității, ele servesc evoluției pozitive a vieții internaționale. în condițiile cînd viața pune cu acuitate la ordinea zilei realizarea de progrese substanțiale în majore ce confruntă prin participarea ponsabilltate a aceste documente aport de seamă, țări mijlocii și mici, la realizarea a- cestor obiective. Adăugindu-se la documentele similare semnate cu state de pe alte continente. înțelegerile la mărturie venței și România sporească unei lumi noi, juste, a păcii șl Înțelegerii internaționale.

de fertil unor rela- colaborare, care le a- exemplu a pe care le si obiecti- în pro- ale contempora-
problemele omenirea cu deplină res- tuturor țărilor, se înscriu ca un din partea unor

care ne-am referit stau * principialității, consec- dinamismului cu caresocialistă înțelege să-șicontribuții la edificarea mai bune și mai

★în semn de omagiu lor români Dimitrie Gheorghe Țițeica, de Ia a căror naștere se împlinesc 100 de ani. Academia Republicii Socialiste România a organizat marți un simpozion pe probleme de geometrie și analiză globală.După cuvintul de deschidere rostit de acad. Miron Nicolescu. președintele Academiei, academicieni, cadre didactice, cercetători, cărora li s-au alăturat mai multi specialiști străini, aflați în țara noastră, au evocat viata și activitatea celor doi matematicieni. în acest context a fost subliniată oontributia lor la dezvoltarea școlii românești de matematică, la pregătirea și formarea a numeroase generații de specialiști.Sub semnul aceleiași aniversări, la Biblioteca Academiei a fost deschisă o expoziție care cuprinde o interesantă colecție de manuscrise, fotografii, diplome, scrisori, lucrări ale elevilor și continuatorilor gîndirii lor matematice. Exponatele conturează personalitatea complexă a lui Dimi- ; trie Pompeiu și a lui Gheorghe Țițeica, oferind în același timp o imagine cuprinzătoare asupra vastei lor opere științifice.
★Spectacolul Teatrului Național .,1. L. Caragiale" din București „Trei gemeni venețieni", realizat în regia lui David Esrig. a primit mențiunea specială a juriului celei de-a VÎI-a ediții a Festivalului de teatru de la Belgrad (B.I.T.E.F.), pentru oalitățl- le sale artistice și pentru reînnoire* modalităților teatrului popular.

adus savanțî- Pompeiu și

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Excepție a făcut Moldova, unde vremea a rămas răcoroasă, cerul mai mult noros, iar vîntul a prezentat intensificări. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 10 grade la Avrămeni și 32 de grade la Gura- . honț, Sibiu, Vărădia și Sinnicolau- Mare.Timpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 septembrie. în tară : Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate in jumătatea de nord- vest a țării, unde vor cădea ploi locale. în rest — ploi izolate. Vint moderat. Temperatura în scădere Ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, izolat mai coborîte, iar maximele între 16 și 26 de grade. în București : Cer temporar noros, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit Temperatura ușor variabilă.



viața internațională
Conferința pentru securitate 

și cooperare în EuropaGENEVA 25. — Corespondentul Agerpres transmite : Atenția delegațiilor Ia Conferința general-europeană pentru securitate și cooperare continuă să fie concentrată asupra problemelor de bază care sînt discutate In comisiile de lucru privind problemele securității.în organul special de lucru in care se dezbat măsurile de aplicare a principiilor, majoritatea vorbitorilor s-au referit la diferite aspecte ale documentului românesc de măsuri menite să facă efective nerecurgerea la tortă și la amenințarea cu forța in relațiile dintre statele europene participante la conferință. Legat de a- ceasta, au fost analizate, de asemenea, aspecte complementare ce decurg din aplicarea consecventă a acestui principiu, cum ar fi reglementarea pe cale pașnică a disputelor, dezvoltarea contactelor dintre state în vederea promovării securității și cooperării, extinderea legăturilor economice, culturale și în alte domenii pe baza respectării independenței și suveranității, a egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, a evidențiat, în acest sens, caracterul concret al măsurilor preconizate de țara noastră și care se diferențiază, ca metodă de abordare, de examinarea ce are loc în comisia pentru principii a normelor ce trebuie să guverneze relațiile dintre statele europene. în- globînd întreaga gamă a relațiilor dintre state, proîectul de document prezentat de România vine să completeze, să întărească și, în fapt, să contribuie efectiv la crearea condițiilor pentru aplicarea principiilor.în cadrul schimbului de păreri desfășurat cu acest prilej, s-a relevat

importanta adoptării unor măsuri cu caracter preventiv, cum sînt cele preconizate în documentul românesc, pentru a nu se ajunge lâ diferende și stări de conflict de natură să pericliteze securitatea și pacea în Europa.Reflectînd aceeași preocupare de eliminare a forței din relațiile interstatale, participanții la lucrările subcomisiei a doua, consacrată analizării aspectelor militare ale securității, au examinat diferite aspecte ale prevederilor cuprinse în documentele prezentate de România, U.R.S.S., Anglia și Iugoslavia — care au fost difuzate pînă acum la conferință — privind măsuri de creștere a încrederii și sporire a stabilității.La propunerea reprezentantului român, Romulus Neagu, participanții au convenit, la capătul a patru ședințe de lucru, in cadrul cărora au fost examinate aceste aspecte, ca, în- cepînd de miercuri, să se treacă și la dezbaterea altor chestiuni, cum sînt principiile după care urmează să se desfășoare negocierile privind dezangajarea militară și dezarmarea în Europa și în diferite zone ale continentului. în cuvîntul său, delegatul român a relevat necesitatea ca măsurile inițiale preconizate pentru realizarea destinderii militare să fie urmate de alte măsuri, mai efective, capabile să ducă la punerea în aplicare a unui întreg program de dezangajare militară și dezarmare pe continent.
În atenția conferinței europene'
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lucrările Adunării Generale a O.N. IINAȚIUNILE UNITE 25 — Trimisul special Agerpres. Victor Marta- 
logu, transmite: Destinderea in relațiile internaționale a continuat să 
rămină elementul de prim ordin remarcat in discursurile rostite in 
cadrul dezbaterilor de politică generală din plenul adunării.Reprezentantul Republicii Peru, ministrul de externe, Miguel Angel de la Fior, a salutat procesul de destindere, ilustrat prin acordurile asupra Vietnamului, începerea dialogului între Nordul și Sudul Coreei, convocarea Conferinței general-euro- pene pentru securitate și cooperare, primirea în O.N.U. a celor două state germane. Cu toate acestea, a apreciat el, există încă suficiente motive de neliniște în lume, între care situația dintr-o parte a Indochinei, conflictul din Orientul Apropiat. în regiunea Caraibilor, de exemplu — a spus ministrul peruan — observăm intenția de a menține Cuba în semiizo- lare și existența mentalității neoco- loniaiiste aflată în calea exercitării efective de către Panama a deplinei suveranități și jurisdicții asupra totalității teritoriului său. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca O.N.U. să depună eforturi pentru a se garanta, în toate regiunile lumii, respectarea principiilor independenței naționale și renunțării la utilizarea forței, desființarea bazelor milițare, prohibirea experiențelor nucleare și dezvoltarea unei cooperări pașnice generale.între problemele abordate de reprezentantul Irlandei, Garret Fitzgerald, au figurat distribuirea resurselor mondiale (în raport cu răspîndi- rea populației pe suprafața globului), mediul înconjurător, drepturile umane (cu referire specială la situația din sudul Africii) etc. Mi

nistrul irlandez a condamnat politica promovată de regimurile rasiste, precum și practicilb coloniale din Rhodesia, Namibia și teritoriile sub administrație portugheză.Reprezentantul Ecuadorului, Antonio Jose Lucio-Paredes, a apreciat că premisa de necontestat a consolidării păcii este respectarea Cartei O.N.U. și a rezoluțiilor organizației.Ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, a arătat că Uniunea Sovietică propune includerea pe ordinea de zi a lucrărilor Adunării Generale a O.N.U., ca punct important și urgent, a problemei reducerii cu 10 la sută a bugetelor militare ale statelor membre permanente ale Consiliului de Securitate și folosirea unei părți a fondurilor economisite pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare. A. Gromîko a propus ca pentru aceasta să se ia drept punct de plecare nivelul bugetelor militare pe anul 1973. Uniunea Sovietică, a declarat în continuare vorbitorul, este gata să ajungă la un acord și să perfecteze în mod corespunzător, împreună cu toate puterile nucleare, angajamente reciproce de nere- curgere la forță, inclusiv de interzicere simultană a folosirii armei nucleare. în continuare, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. a evocat progresele înregistrate în relațiile țării sale cu țări din Europa occidentală, cu S.U.A.

Treptat, organele de lucru ale Conferinței europene au trecut la examinarea concretă a diverselor aspecte ale securității și cooperării pe continent, avînd ca îndreptar recomandările reuniunii pregătitoare și ideile expuse de miniștrii de externe ai celor 35 de state participante, în prima etapă, de la Helsinki.în această perioadă de început, cînd în diferitele compartimente ale conferinței delegațiile sînt încă o- cupațe cu soluționarea unor probleme de natură procedurală, atenția observatorilor este captată de dezbaterile în plină desfășurare din subcomisia care se ocupă de aspectele militare ale securității. Succe- dînd organismului special al Comisiei pentru problemele securității — care încă din primele zile a început examinarea măsurilor menite să facă efectivă nerecurgerea la forță (pe baza propunerii prezentate în acest sens de România) și a modalităților de reglementare pașnică a diferendelor — subcomisia militară a intrat, la rîndul ei. direct în faza de lucru, prin abordarea unui alt aspect esențial al securității : eliminarea â înseși cauzelor care pot genera un nou război, precum și a modalităților de creștere a încrederii și de întărire a stabilității pe continent.Este un lucru care a fost acceptat, pînă la urmă, de toate delegațiile și care își găsește consacrarea și în documentul final al reuniunii de la Helsinki, că între aspectele politice ale securității și cele militare există o legătură indisolubilă, că, potrivit documentului amintit, „eforturile în direcția dezarmării sînt complementare destinderii politice și sînt elemente esențiale ale unui proces în care toate statele participante au un interes vital". Intr-adevăr, nu poate fi vorba de o securitate reală fără a se avea în vedere măsuri ferme de dezangajare militară și dezarmare, care să ofere garanția materială că fiecare națiune se va putea dezvolta liber și independent, fiind ferită de orice agresiune sau amenințare din a- fară, de orice amestec în treburile sale interne. în definitiv, tocmai in aceasta constă securitatea europeană.Dezbaterile de la Geneva pe a- ceastă temă au debutat cu examinarea măsurilor preconizate in recomandările reuniunii pregătitoare, vizînd creșterea încrederii și întărirea stabilității pe continent. în a- cest document sînt formulate, cu titlu de exemplu, asemenea măsuri ca notificarea prealabilă a marilor manevre militare și schimbul de observatori la asemenea acțiuni, precum și notificarea marilor mișcări de trupe. Acum, la Geneva, in subcomisia corespunzătoare, o seric de delegații au reluat aceste propuneri și le-au supus atenției, pre- conizînd includerea lor în documentul final al conferinței. în acest sens au prezentat proiecte de texte delegațiile Angliei și U.R.S.S. Totodată, în discuțiile purtate pînă în prezent s-a concretizat, ca o opinie tot mai larg împărtășită, ideea că actuala conferință trebuie să ia in dezbatere un evantai mai larg de măsuri care să ducă la netezirea căii spre dezangajare militară și dezarmare în Europa. în concepția țării noastre, edificarea unei securități trainice în Europa presupune elaborarea și transpunerea în prac-
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tică a unui program complex de măsuri de dezangajare militară și dezarmare, pe plan continental, ca și regional. Firește, acesta este un proces îndelungat, acțiunile respective putînd fi eșalonate pe etape, pe măsură ce se vor crea condiții propice pentru înfăptuirea fiecăreia și a programului în ansamblu. Tocmai de aceea România consideră că, pentru început, pot fi adoptate unele măsuri parțiale care, urmate de altele în aceeași direcție, să conducă la reducerea încordării militare și, în ultimă instanță, la lichidarea Instrumentelor politicii de forță și dominație, de ingerințe în treburile interne ale altor state.în virtutea acestor considerente, delegația României a prezentat propunerea ca, în ansamblul măsurilor preconizate pe planul sporirii încrederii și consolidării stabilității pe continent, să fie incluse atît notificarea prealabilă a manevrelor și a mișcărilor de trupe, cît și renunțarea la amplasarea de arme nucleare pe teritoriul altor state. Adoptarea acestei propuneri ar constitui un început în domeniul dezarmării nucleare.Pe poziția necesității de a se e- xamina un cerc mai larg de probleme vizînd obiectivul dezarmării s-au situat, încă în perioada consultărilor pregătitoare, o serie de alte delegații, rea- firmîndu-și acest punct de vedere a- cum, în cadrul conferinței propriu- zise. Astfel, delegația Iugoslaviei a prezentat un document care include, pe lingă notificarea manevrelor militare și schimbul de observatori la ele. o serie de măsuri urmărind reducerea dimensiunilor și a frecvenței acestora, evitarea desfășurării u- nor demonstrații de forță la frontierele altor state, a oricăror activități militare de natură să suscite neîncrederea și să afecteze securitatea acestora, renunțarea la stabilirea de noi baze sau la sporirea efectivelor militare în oricare regiune a Europei, inclusiv in Me- diterană.Nu se poate ignora, desigur, că în această perioadă de inceput se manifestă tendința de a se limita sfera dezbaterilor în problemele militare pe motiv că alte reuniuni au în atenție asemenea aspecte, cum ar fi reducerea torțelor armate în Europa Centrală. Așa cum se' știe, România, apreciind că actuala conferință este singurul for plenar european, consideră de o deosebită importanță examinarea în acest cadru a întregii problematici a dezangajării militare și dezarmării în Europa. Faptul că o reuniune specializată dezbate problema reducerii forțelor armate într-o regiune anume nu trebuie să diminueze însă cu nimic rolul esențial ce revine Conferinței europene în a- bordarea tuturor problemelor privitoare la dezangajarea militară și dezarmare, atît in anumite regiuni, cit și la scara întregului continent, în opinia a numeroase delegații. Conferința europeană, pornind de la ceea ce s-a realizat la Helsinki, trebuie să dezvolte propunerile e- xistente, să concretizeze ideile exprimate pînă în prezent în .măsuri efective, care să ducă la asigurarea unei trainice securități în Europa.
Dumitra ȚINU

Geneva, 25.

La Geneva a fost dat publicității

Raportul Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare

O reflectare a aportului substanțial adus de România 
la desfășurarea lucrărilor

GENEVA 25 (Corespondență de la C. Vlad). La Palatul Națiunilor 
a fost difuzat raportul Conferinței Comitetului pentru dezarmare 
asupra activităților desfășurate de organismul de negocieri de la 
Geneva in cursul anului 1973, privind adoptarea de noi măsuri 
eficace in domeniul încetării cursei 'înarmărilor nucleare la o dată 
apropiată, măsuri de ordin nenuclear, inclusiv problema interzicerii 
armelor chimice, alte măsuri colaterale, precum si dezarmarea gene
rală și totală. Documentul va fi prezentat actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. si Comisiei pentru dezarmare a O.N.U.Inserînd pozițiile exprimate de diferitele state în comitet asupra problemelor încetării cursei înarmărilor nucleare și dezarmării nucleare, raportul relatează : „Delegația română a subliniat că negocierile in comitet trebuie axate cu prioritate asupra problemei dezarmării nucleare ; ea preconizează elaborarea unui program concret de interzicere a folosirii armelor nucleare, de încetare a fabricării acestora și de distrugere a lor sub control international". în continuare, se arată că țara noastră a reafirmat propunerea sa privitoare la stabilirea în Balcani a unei zone de pace și cooperare, liberă de arme nucleare, și a subliniat importanța întăririi securității și cooperării în această regiune pentru favorizarea procesului de destindere și pace în Europa.Privitor la discuțiile din comitet asupra interzicerii armelor chimice, documentul subliniază că țările socialiste, coautoare ale proiectului de convenție din 28 martie 1973 privind interzicerea și distrugerea a- cestor arme, au preconizat. în continuare, deschiderea de negocieri concrete în vederea elaborării unui proiect de convenție general acceptabil. Aceste țări — continuă raportul — au subliniat că, propunînd proiectul lor ca bază de negocieri, sînt gata să examineze orice altă propunere vizind realizarea acestui obiectiv. în același timp, numeroase delegații au exprimat opinia că problema interzicerii armelor chimice a fost examinată sub toate aspectele sale și că a sosit momentul pentru a se trece la elaborarea unui acord general acceptabil în materie.Raportul comitetului de la Geneva consemnează, în secțiunea consacrată măsurilor colaterale de dezarmare, propunerile formulate de statele membre în scopul limitării cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare ; in rîndul acestor măsuri se înscrie reducerea bugetelor militare, in favoarea cărora s-au pronunțat reprezentanții diferitelor state. „Delegația română — scrie raportul —

a invitat comitetul să ia inițiativa examinării acestei probleme, mai ales ținindu-se seama de faptul că, la sesiunea sa, Adunarea Generală a O.N.U. va trebui să continue examinarea consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor".Raportul face cunoscută preocuparea exprimată de diferitele state membre ale Comitetului de la Geneva pentru orientarea eforturilor în direcția înfăptuirii obiectivului dezarmării generale și totale. Documentul amintește faptul că România „consideră că este necesar să se reia negocierile in vederea elaborării unui tratat privind oprirea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării generale și totale".împreună cu delegațiile altor state, delegația română a subliniat că dezangajarea militară și dezarmarea în Europa constituie o problemă fundamentală a securității în această regiune a lumii ; în consecință, continuă raportul, „delegația română a menționat un număr de măsuri concrete pentru atingerea acestui scop".Prezentînd propunerile și inițiativele formulate de diferite state membre ale comitetului în legătură cu modul de desfășurare a activităților forumului de negocieri de la Geneva, raportul notează și faptul că „delegația română a preconizat o îmbunătățire a organizării procedurilor conferinței Comitetului pentru dezarmare, pentru asigurarea eficacității negocierilor de dezarmare, democratizarea activității comitetului și supunerea acestuia controlului efectiv al opiniei publice. Ea a cerut ca evantaiul de teme Concrete ale negocierilor să fie îmbogățit și să se ia in considerație, în mod egal, toate pozițiile și propunerile prezentate în comitet".Raportul arată, în încheiere, că organul de negocieri de la Geneva a hotărît să se reunească din nou, la o dată ce va fi fixată de copreședinții comitetului, pentru consultări cu toate statele membre ale comitetului.

agențiile de presă

MISIUNEA „SKYLAB"
încheierea celei de-a doua etapeHOUSTON 25 (Agerpres). — Cel de-al doilea echipai din cadrul misiunii „Skylab" și-a încheiat misiunea în noaptea de marți spre miercuri (ora 0,20, ora Bucureștiului), ameri-

zînd într-o zonă situată la 360 km sud-vest de San Diego, în Oceanul Pacific. Alan Bean, Owen Garriott și Jack Lousma revin pe Pă- mînt după ce au petre
cut în spațiu o perioadă record de 59 de zile, 11 ore și 9 minute și după ce au parcurs, pe orbita pe care evoluează laboratorul orbital, 39 milioane kilometri.

Continuarea convorbiri
lor iugoslavo-sovietics. Marți au continuat convorbirile intre Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și Alexei Kosighin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. A avut loc un schimb de păreri in probleme ale relațiilor bilaterale, ca și în cele ale situației internaționale actuale.

Convorbirile SALT. La Geneva au fost reluate, marți, convorbirile sovieto-americane în problema limitării armamentelor strategice. Delegația U.R..S.S. este condusă de Vladimir Semionov, adjunct al ministrului afacerilor externe, iar delegația S.U.A. de Alexis Johnson, ambasador cu însărcinări speciale.
0 delegație parlamenta

ră din R. F. Germania, con’ dusă de Annemarie Renger, președintele Bundestagului, a sosit, luni, la Moscova. în aceeași zi, Annemarie Renger a avut convorbiri cu Iad- gar Nasriddmova, președintele Sovietului Naționalităților al Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jânos Kâdâr, a sosit la . 25 septembrie la Helsinki, unde va efectua o vizită de prietenie, la invitația președintelui Finlandei, Urho Kekkonen. Jânos Kâdâr și Urho Kekkonen vor purta convorbiri cu privire la extinderea relațiilor bilaterale, precum și cu privire la problemele internaționale actuale.

Președintele R. A. Egipt, Anwar El Sadat, a avut luni o întrevedere cu Nguyen Huu Tho, președintele Consiliului Consultativ de pe lingă Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, informează agenția M.E.N. La întrevedere a participat, de asemenea, ministrul afacerilor externe al G.R.P., Nguyen Thi Binh.
A decedat Josue de Cas

tro, cunoscut economist, sociolog, „profesor și om de litere, președintele Centrului- Internațional pentru Dezvoltare (asociație destinată ajutorării țărilor subdezvoltate), la Paris, în urma unei maladii cardiace, în vîrstă de 65 ani.

Sesiunea Comitetului mixt 
al Centrului comun 

O.N.U.D.L — RomâniaVIENA 25 (Agerpres). — La Viena au început lucrările celei de-a doua sesiuni ordinare a Comitetului mixt al Centrului comun O.N.U.D.I. — România pentru cooperarea internațională în domeniul industriei chimice și petrochimice pentru țările în curs de dezvoltare.Pe ordinea de zi figurează, printre altele, analiza activității centrului pe anul în curs, stabilirea programului de lucru pentru perioada 1974—1975 și elaborarea schiței de program pe anii 1976—1977.
Declarația Biroului 
Politic al C. C. al 

P.S.U.G. și a Consiliului 
de Miniștri 

al R. D. GermaneBERLIN 25 (Agerpres). — Biroul Politic al C.C. al P.S.U.G. șl Consiliul de Miniștri al R.D.G. au dat publicității o declarație în care salută primirea Republicii Democrate Germane în O.N.U. Declarația exprimă mulțumiri statelor socialiste frățești pentru marele sprijin pe care l-au acordat cererii R.D.G. de a fi primită ca membru al O.N.U., precum și țărilor din Asia, Africa. A- merica Latină și tuturor celor care au militat, ani de-a rîndul, pentru participarea R.D.G. în O.N.U. cu drepturi egale.Primirea R.D.G. ca membru în O.N.U., subliniază declarația, constituie o nouă ilustrare a poziției internaționale a R.D. Germane Ca stat socialist independent și suveran, recunoscut irevocabil ca atare pe plan mondial.

MOSCOVA

Deschiderea ședinței 
Comitetului Executiv al C.MOSCOVA 25 (Corespondență de la N. Crețu). — La 25 septembrie au inceput la Moscova lucrările celei de-a 64-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R., Ia care participă vicepreședinți ai Consiliilor de Miniștri din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba. R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria, Uniunea

A. E. R.Sovietică, precum și un membru aî Consiliului Executiv Federal , al R.S.F. Iugoslavia.Din Republica Socialistă România participă tovarășul Gheorghe Rădu- lescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al țării noastre la C.A.E.R.
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII DECLANȘĂRII 

LUPTEI ARMATE ÎN MOZAMBIC

Mesajul președintelui FRELIMO
ALGER 25 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a IX-a aniversări 
a Zilei declanșării luptei armate in 
Mozambic, Reprezentanța Frontu
lui de Eliberare Națională din Mo
zambic (FRELIMO), acreditată in 
capitala algeriană, a difuzat un 
mesaj al președintelui FRELIMO, 
Samora Moises-Machel, in care 
sint relevate succesele obținute de 
combatanții unităților FRELIMO 
pentru inlăturarea asupririi colo
niale, pentru libertate si indepen
dență națională. în decurs de un an, 
se arată in mesaj, patrioții din Mozambic au scos din luptă. în cursul atacurilor și acțiunilor ofensive, 2 300 de soldați și ofițeri portughezi, au doborît și au distrus, la sol sau în aer. 49 de avioane și elicoptere și au lichidat 120 de puncte de sprijin și amplasamente militare ale trupelor colonialiste. 
Combatanții FRELIMO — se spune, 
de asemenea, in mesaj — au scu

fundat 11 ambarcațiuni inamice, au 
aruncat in aer 13 poduri, au dis
trus 283 de mașini militare si cinci 
garnituri de tren care transportau 
muniții si efecte militare desti
nate diferitelor puncte întărite ale 
armatelor portugheze. In prezent, 
se arată in mesajul președintelui 
Samora Moises-Machel, FRELIMO a eliberat și deține controlul asupra unei treimi din teritoriul țării.

Mesajul denunță crimele odioase 
săvirsite de trupele colonialiste 
portugheze din Mozambic împo
triva populației pașnice și con
damnă ajutorul militar, economic 
Si financiar acordat Portugaliei de 
unele țări membre ale N.A.T.O.

Președintele Samora Moises-Ma
chel si-a exprimat încrederea in 
victoria deplină a poporului mo- 
zambican în lupta dreaptă pentru 
eliberarea patriei, pentru libertate și independență națională.

Evenimentele din Chile
Comunicatele oficialeSANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres).—Forțele armate subordonate juntei care a preluat puterea în Chile continuă să desfășoare ample acțiuni represive în întreaga țară, operînd arestări în rîndul conducătorilor sau adepților Unității Populare — informează agențiile internaționale de presă. în capitală, în cadrul așa- numitei „operațiuni Topo“, unități militare au încercuit cartiere muncitorești, percheziționind casă cu casă, alte locuri de refugiu ale susținătorilor guvernului de unitate populară. De altfel, amiralul Jose I Toribio Merino, membru al juntei, arătînd că „în țară se menține situația de război intern", a declarat că „trupele realizează raiduri masive și percheziția caselor particulare și a

Ulfimul ramas bun 

de la Pablo NerudaSANTIAGO DE CHILE 25 (Agerpres). — La Santiago de Chile au avut loc marți funeraliile marelui poet Pablo Neruda. Sicriul cu corpul neînsuflețit a fost însoțit de o mare mulțime de oameni. Pe drum, oameni ai muncii, scriitori, ziariști, studenți, femei sau copii, purtind coroane de flori sau buchete modeste, veneau să-și aducă un ultim omagiu' aceluia care a fost un artist al cuvîntului și un remarcabil militant pe tărim social și politic. în timpul desfășurării ceremoniei se auzeau acordurile „Internaționalei", se scanda „Sintem prezenți, tovarășe Pablo Neruda, în lupta contra juntei militare, contra dictaturii". „Nu l-am cunoscut personal pe Pablo Neruda, a declarat un tînăr muncitor unui corespondent de presă străin, dar, pentru noi, el reprezintă simbolul unui Chile liber, simbolul adevăratei noastre patrii". Conducătorii Partidului Comunist, ca și cei ai Partidului Socialist nu au asistat la funeralii. „Nu au venit, a declarat un student corespondentului agenției France Presse, pentru că ei își continuă lupta în clandestinitate".
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transmit:
Președintele R. D. Viet

nam, Ton Duc Thang, l-a primit, pe Hussein El Shaffei, vicepreședinte al R. A. Egipt, care a sosit într-o vizită in R. D. Vietnam, în fruntea unei delegații egiptene. în aceeași zi, Hussein El Shaffei a fost primit de Fam Van Dong, primul ministru al guvernului R. D. Vietnam.
Convorbiri economice 

ungaro-americane. Buda- pesta au avut loc convorbiri între vicepreședintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare. Matyas Timar, și ministrul comerțului al Statelor Unite. Frederick B. Dent, care a sosit în capitala ungară.
La consfătuirea naționa

lă a agronomilor specialiști în cultivarea trestiei de zahăr a luat cuvîntul președintele Republicii Cuba. Osvaldo Dorticos, care a subliniat necesitatea folosirii optime a resurselor umane și materiale pentru dezvoltarea economiei țării. El a relevat că, in prezent, in Cuba se depun eforturi intense pentru creșterea productivității muncit

anunță noi execuțiiclădirilor publice. Forțele armate — a recunoscut el — întîmpină încă rezistență din partea susținătorilor fostului guvern".Comunicatele oficiale anunță permanent noi execuții. Mai mulți conducători sindicali din portul San Antonio, care îndemnaseră la grevă, au fost împușcați sub pretext că ar fi încercat să fugă de sub escortă.
★FRAGA. — Guvernul R. S. Cehoslovace a hotărît șă rupă relațiile diplomatice cu Chile — anunță a- genția C.T.K.

Funeraliile regelui 

Gustav al Vl-lea 

Adolf al SuedieiSTOCKHOLM 25 (Agerpres). — La Stockholm au avut loc marți funeraliile regelui Gustav al Vl-lea Adolf al Suediei. Din partea țării noastre, au luat parte reprezentantul președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, la funeralii, Ștefan Pe- terfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, și ambasadorul român la Stockholm, Dumitru Lazăr.După funeralii, regele Caro! al XVI-lea Gustaf a oferit în saloanele Palatului Regal un dejun în cinstea oaspeților străini.
CAMBODGIA

Un detașament al patrioților a pătruns in Pnom PenhPNOM PENH 25 (Agerpres). — Un detașament de patrioți khmeri a pătruns, în zorii zilei de marți, în Pnom Penh, deschizînd focul asupra principalei centrale electrice a capitalei cambodgiene, situată la numai trei kilometri de palatul guverna-
mental, anunță agențiile Reuter și U.P.I. Mai multe sectoare de importanță vitală ale centralei, printre care și o turbină, au fost distruse. Totodată, patrioții khmeri au reușit, să ocupe din nou un tronson de p< șoseaua nr. 4, una din principalele căi de aprovizionare a capitalei.

ARGENTINA

0 victorie categorică 
a generalului Peron 

în alegerile prezidențiale
„Peron este președinte", „FREJULI a ciștigat alegerile" — iată titlurile apărute în cele mai mari ziare ar- gentinene, care au scos ediții speciale succesive incă de la miezul nopții de duminică. Pe măsură ce Consiliul electoral național anunța rezultatele scrutinului, care consfințea victoria justițialismului, capitala, ca și alte orașe argentinene cunoșteau o atmosferă de sărbătoare și de puternic entuziasm popular. Zeci de mii de persoane s-au adunat în fața reședinței lui Peron, exprimîndu-și, intr-o manifestație spontană, bucuria pentru victoria sa strălucită.La primele alegeri prezidențiale din ultimele două decenii, desfășurate fără restricții și fără nici un episod care să le umbrească, generalul Juăn Domingo Peron a fost consacrat — așa cum era de așteptat — pentru a treia oară președinte al Argentinei, obținînd 7 381 249 de voturi, adică a- proape 62 la sută din totalul voturilor exprimate, deci cu circa 12 la sută peste majoritatea absolută necesară victoriei în primul tur de scrutin.Succesul elocvent al frontului justițialist aduce și un element nou în istoria Argentinei și a continentului iatino-american :

pentru prima dată o femeie — Isabel Martinez Peron, soția generalului Peron — este aleasă în funcția de vicepreședinte. Conform rezultatelor oficiale definitive anunțate la Buenos Aires, voturile pentru ceilalți candidați la președinție și, respectiv, vice- președinție au fost repartizate după cum urmează : Ricardo Bal- bin — Fernando de. la Rua (Uniunea civică Radicală a Poporului): 25 la sută ; Francisco Manrique — Rafael Martinez Raymonda (Alianța Populară Federalistă) : 12 la sută; Juan Carlos Coral — Francisco Paez (Partidul Socialist al muncitorilor) ; 1,7 la sută.în unele provincii, generalul Peron a obținut procentaje record din voturile exprimate, ca în Buenos Aires, unde e concentrată peste o treime din populația țării (64,6 la sută din voturi), Salta — 72 la sută, Jujuy — 76 la sută, Tucuman — 75,8 la sută. Chiar și unele districte considerate prin tradiție drept fiefuri ale radicalilor, ca Rosario, Man- tanza, Lanus, San Martin sau Lomas de Zamora, de astă-dată au acordat preferință candidaților justiția- liști.în urma actului electoral, desfășurat duminică, șeful politic care timp de 18 ani a con

dus mișcarea justiția- listă de la distanță sau prin intermediari — in timpul scurtei președinții a lui Campota — revine direct și plenar la cîrma țării. După părerea cvasige- nerală a observatorilor politici de aici, votul masiv pentru candida- ții justițialiști are semnificația opțiunii unor largi pături ale populației pentru programul de reconstrucție națională promovat de mișcarea justi- țialistă și sprijinit de alte forțe politice, ca și a încrederii în faptul că numai generalul Peron, prin experiența și influența sa, este acela care poate duce la îndeplinire acest program. O influență decisivă asupra corpului electoral au avut-o declarațiile generalului Peron în timpul campaniei electorale, potrivit cărora, în cazul victoriei, va acționa pentru realizarea unității tuturor forțelor democratice din țară, în scopul desfășurării unei ample activități pentru edificarea unei Argentine libere și prospere, cu adevărat independente din punct de vedere economic și politic, pentru promovarea unei poliției de pace și colaborare cu toate țările, în conformitate cu interesele naționale.
Valentin 
PAUNESCUBuenos Aires 25
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