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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

în ziua de 26 septembrie a.c. a 
avut Ioc ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român.

La ședință au luat parte, ca in
vitați, membrii guvernului, precum 
și alți activiști de partid și de stat.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat ai

Republicii Socialiste România, a 
prezentat o informare amplă în le
gătură cu recenta vizită oficială 
efectuată în Cuba, Costa Rica, Ve
nezuela, Columbia, Ecuador și 
Peru, precum și despre convorbi
rile purtate cu președintele Repu
blicii Senegal, Leopold Sedar Sen- 
ghor, și vizita neoficială de priete
nie făcută în Maroc.

Pe marginea informării au luat 
cuvîntul numeroși participanți. în 
cuvîntul lor, vorbitorii au apreciat 

O T A

importanța istorică a vizitei, și-au 
exprimat deplina satisfacție și a- 
probare față de rezultatele aces
teia și s-au angajat să depună 
eforturi pentru realizarea tuturor 
înțelegerilor și acordurilor conve
nite.

Participanții au dat o înaltă a- 
preciere și au evidențiat în mod 
deosebit activitatea remarcabilă 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul acestei vizi
te, contribuția sa hotărîtoare la a-

plicarea în viață a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, elaborată de Congresul al 
X-lea al partidului.

în legătură cu vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în America La
tină, Comitetul Executiv a adop
tat în unanimitate o hotărîre spe
cială care se dă publicității.

Comitetul Executiv a rezolvat, 
de asemenea, unele probleme ale 
activității curente.

RÎREA

Șantierelor - 
materiale 

la timp, ritmic 
și de bună calitate!
0 obligație a tuturor întreprinderilor furnizoare, 
o îndatorire patriotică a colectivelor din aceste 
unități, un sprijin substanțial dat constructorilor 

în efortul lor de a îndeplini integral planul 
de investiții pe acest an

t

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.
cu privire la vizita tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
în unele țări latino-americane

Comitetul Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român a luat cunoștință cu 
vie și profundă satisfacție de re
zultatele deosebit de pozitive ale 
vizitei pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
întreprins-o, între 29 august și 20 
septembrie 1973, în Cuba, Costa 
Rica, Venezuela, Columbia, Ecua
dor, Peru.

Comitetul Executiv dă o înaltă 
apreciere activității remarcabile, 
bogată în rezultate, desfășurate de 
secretarul general al P.C.R., pre

ședintele Consiliului de Stat, tova- 
! -ășul Nicolae Ceaușescu, ca sol al 
' trieteniei și solidarității poporului 

român cu popoarele vizitate, cu 
toate popoarele Americii Latine, 
contribuției sale de excepțională 
însemnătate în promovarea politi
cii externe a partidului și statului 
nostru elaborată de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

Comitetul Executiv evidențiază 
și de această dată rolul esențial 

' care revine în elaborarea și 
realizarea întregii politici exter
ne a României, secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, printr-o 
activitate susținută și plină de 
pasiune, prin spirit de inițiativă, 
dinamism și înaltă competență, 
servește pe deplin interesele po
porului român, idealurile de pace 
și progres social, de colaborare și 
înțelegere între națiuni, cauza so
cialismului și comunismului.

Eveniment de importanță istori
că în dezvoltarea relațiilor Româ
niei socialiste cu aceste țări, vizita 
toyarășului Nicolae Ceaușescu a 
constituit o puternică manifestare 
a prieteniei și colaborării româ
no—latino-americane, a hotărîrii 
de a întări solidaritatea în lupta 
împotriva imperialismului, t colo
nialismului și neocolonialismului, 
pentru dreptul popoarelor de a-și 
făuri în mod suveran destinul, po
trivit voinței și aspirațiilor proprii.

Comitetul Executiv își exprimă 
deosebita satisfacție pentru fap
tul că vizita a confirmat cu 
pregnanță respectul, prețuirea și 
prestigiul de care se bucură în 
aceste țări România, succesele 
sale pe drumul construcției 
socialiste, politica sa externă con
sacrată extinderii colaborării cu 
țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu celelalte țări ale 
lumii, promovării în relațiile din

tre state a principii, lor inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
bogățiile naționale, de a-și făuri 
viața așa cum o dorește.

In același timp, vizita a prilejuit 
cunoașterea nemijlocită a proce
selor revoluționare, a adîncilor 
transformări social-politice care 
se petrec în America Latină, a 
dorinței popoarelor de pe acest 
continent de a-și asigura o dez
voltare de sine stătătoare, de a-și 
afirma cu putere identitatea pro
prie, independența și suveranita
tea națională, de a pune capăt re
lațiilor vechi de inegalitate și de 
a stabili cu toate statele lumii 
relații întemeiate pe principiile 
noi de egalitate, echitate și avan
taj reciproc, care să le asigure un 
loc demn în rîndul națiunilor în
tregii lumi.

Comitetul Executiv apreciază că 
vizita a constituit o puternică a- 
firmare a ideilor socialismului, a 
forței sale de atracție, demonstrînd 
ce poate realiza un popor stăpîn 
pe destinele sale, care depune 
eforturi pentru creșterea bunăstă
rii și fericirii sale, pentru făuri
rea unei vieți demne, libere și in
dependente.

Convorbirile cu conducătorii 
statelor vizitate, întîlnirile cu 
populația, cu reprezentanți ai ma
selor largi populare, declarațiile 
comune și alte documente semna
te, acordurile și înțelegerile con
venite au pus în mod strălucit în 
evidență ideile călăuzitoare ale 
politicii externe a partidului și 
statului nostru de solidaritate ac
tivă cu toate țările angajate pe 
calea dezvoltării de sine stătă
toare, a progresului economic și 
social.

în cursul vizitei au fost puse 
temeliile unei conlucrări trainice, 
îndelungate între România și ță
rile respective, pe plan economic, 
politic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii. S-a afirmat 
dorința comună de a adăuga ve
chilor tradiții ale relațiilor reci
proce realitățile noi ale lumii de 
astăzi, de a întări solidaritatea în 
lupta comună pentru dezvoltarea 
economică și socială, consolidarea 
independenței și suveranității, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Comitetul Executiv apreciază ca 
deosebit de importante întîlnirile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 

conducătorii parti-d-etor comuniste 
și muncitorești din țările vizitate, 
expresie a poziției consecvent in
ternaționaliste a partidului nostru, 
a hotărîrii sale de a-și aduce con
tribuția la întărirea unității mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale.

De asemenea, relevă însemnăta
tea convorbirilor purtate cu re
prezentanții altor partide politi
ce, cu candidați la alegerile pre
zidențiale din unele țări, cu con
ducători ai sindicatelor, ai mișcă
rii de tineret și studențești, ai al
tor 'forțe progresiste și patriotice. 
In cursul acestor convorbiri a 
fost salutată prezenta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în țările vizita
te, au fost exprimate adeziunea 
față de rezultatele vizitei și voința 
de a contribui la aplicarea inte
grală a acordurilor și înțelegerilor 
convenite.

Comitetul Executiv consideră că 
prin întîlnirile și contactele largi 
cu partidele politice, cu reprezen
tanți ai vieții publice și obștești, 
cu populația, a crescut importan
ța politică a vizitei care a consti
tuit, totodată, o manifestare inter- 
naționalistă, de sprijinire a forțe
lor progresiste și democratice, o 
contribuție activă la creșterea in
fluenței socialismului în lume, la 
întărirea frontului antiimperialist.

Comitetul Executiv apreciază că 
rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în unele țări 
din America Latină, au confirmat 
întru totul justețea și realismul 
orientărilor politicii interne și ex
terne stabilite de Congresul alX- 
lea și de Conferința Națională a 
P.C.R. din 1972, au demonstrat va
labilitatea analizei și concluziilor 
partidului nostru privind tendin
țele și mutațiile din viața inter
națională.

Comitetul Executiv aprobă în 
unanimitate rezultatele vizitei, do
cumentele semnate, acordurile și 
înțelegerile încheiate, care cores
pund întru totul intereselor po
porului român, ale popoarelor la
tino-americane, ale cauzei colabo
rării și păcii în lume.

Comitetul Executiv trasează Con
siliului de Miniștri, ministerelor și 
organizațiilor economice sarcina de 
a întreprinde imediat toate măsu
rile necesare pentru realizarea în 
cele mai bune condiții a prevede
rilor acestor acorduri și înțelegeri, 
referitoare la dezvoltarea colabo
rării și cooperării cu aceste țări, 
în domeniile convenite : petrolier, 
minier, geologic, energetic, al con- 

strucțiilar de mașini, agricultu
rii etc.

In vederea unei mai bune cu
noașteri reciproce, a apropierii 
dintre popoarele noastre, Ministe
rul Educației și Învățămîntului, 
Consiliul Culturii și Educației 
Sooialiste, Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie să ia 
măsuri pentru amplificarea schim
burilor de vizite și experiență între 
instituțiile și oamenii de știință, 
artă și cultură, între școli și uni
versități, pentru a extinde și in
tensifica studierea limbii și litera
turii popoarelor latino-americane 
și, în același timp, pentru a face 
mai bine cunoscute pe continen
tul latino-american cultura și ci
vilizația românească.

Comitetul Executiv stabilește, 
totodată, să se, vină în întâmpina
rea dorinței unui număr crescînd 
de tineri din America Latină de 
a studia în România; în acest 
sens să se mărească numărul 
burselor puse la dispoziția aces
tora.

Comitetul Executiv hotărăște să 
se întreprindă măsurile necesare 
pentru întărirea relațiilor in
ternaționaliste cu partidele co
muniste și muncitorești din aceste 
țări, pentru dezvoltarea raporturi
lor de prietenie și colaborare cu 
celelalte partide și organizații po
litice, cu care s-au stabilit con
tacte în timpul vizitei, cu toate 
forțele sociale și politice care luptă 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare, pentru progres economic și 
social.

Comitetul Executiv recomandă 
Marii Adunări Naționale, Fron
tului Unității Socialiste, Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Uniunii 
Tineretului Comunist, Uniunii A- 
sociațiilor Studenților Comuniști 
din România. Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. Consiliului. Național al 
Femeilor, uniunilor de creație, 
Uniunii ziariștilor, tuturor orga
nizațiilor de masă și obștești din 
țara noastră să amplifice și să a- 
dîncească legăturile cu instituțiile 
și organizațiile similare din țările 
lat.ino-americane.

Comitetul Executiv își exprimă 
convingerea că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în America La
tină corespunde pe deplin atât in
tereselor poporului român, cît și 
intereselor popoarelor din țările 
vizitate, constituie un aport de 
preț la afirmarea ideilor de pro
gres și dezvoltare de sine stătă
toare a popoarelor, la avîntul 

luptei împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, la cauza păcii, destinderii 
și colaborării în întreaga lume.

★
Comitetul Executiv a luat, de 

asemenea, cunoștință cu satisfacție 
de rezultatele întâlnirii dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele . Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
Leopold Sedar Senghor, președin
tele Republicii Senegal, întâlnire 
care a deschis calea spre o largă 
colaborare între cele două țări și 
popoare. Comitetul Executiv apre
ciază că desfășurarea unei activi
tăți mai intense în vederea extin
derii colaborării multilaterale din
tre România și Senegal, întărirea 
legăturilor de prietenie și colabora
re dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Progresistă Senegaleză 
slujesc interesele celor două țări și 
popoare, cauza păcii și progresu
lui în lume.

Luînd cunoștință de rezultatele 
vizitei în Maroc a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat. al Republicii 
Socialiste România, de convorbiri
le purtate cu șeful statului ma
rocan, regele Hassan al II-lea, și 
alte personalități politice, de acor
durile privind colaborarea econo
mică, tehnică și științifică înche
iate în cursul vizitei. Comitetul 
Executiv își exprimă satisfacția și 
aprobarea deplină, apreciind că 
acestea corespund intereselor celor 
două popoare, contribuie, la întă
rirea prieteniei și conlucrării 
româno-marocane. Relevînd bunele 
rezultate ale cooperării dintre 
România și Maroc, îndeosebi în 
domeniile, minelor, agriculturii, 
sănătății și învățămîntului, Comi
tetul .Executiv stabilește ca minis
terele și organizațiile economice 
interesate să întreprindă măsurile 
cuvenite, pentru dezvoltarea și di
versificarea cooperării româno- 
marocane. prin realizarea de obiec
tive industriale și a unor proiecte 
specifice prevăzute în planul cin
cinal al Marocului.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Maroc se înscrie în 
politica României socialiste de a 
dezvolta relații bune, de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu țările 
africane, cu toate statele care luptă 
pentru o dezvoltare independentă, 
pentru progres economic și social, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, pen
tru o lume a păcii și colaborării 
între popoare.

în aceste zile de septembrie, marea majoritate a producătorilor de materiale de construcții depun eforturi stăruitoare pentru a-.și onora cu promptitudine contractele încheiate, livrînd șantierelor materialele necesare. uneori înainte de termen. în așa fel încît constructorii să desfășoare o activitate rodnică, tot mai intensă, la noile obiective și capacități productive planificate să fie puse in funcțiune pînă la finele anului sau la cele aflate în plină execuție. Dovada unor asemenea aprecieri ? Pînă la 20 septembrie a.c. au fost produse suplimentar circa 34 000 tone ciment numai de către fabricile din Bicaz, Fieni, Turda, Brăila și Brașov ; aproape 25 000 mc plăci termoizola- toare din beton celular autoclavizat au realizat peste plan întreprinderile de prefabricate din beton Craiova și Oradea, iar întreprinderea de materiale de construcții „Cesarom" din București 115 tone obiecte sanitare și 10 000 mp plăci faianță.Desigur, mult mai numeroși sint furnizorii de materiale de construcții care ar trebui evidentiati pentru realizările pozitive obținute. pentru modul în care satisfac solicitările, oricît de mari ar fi, ale șantierelor. Succesele obținute au la bază munca avîntată a colectivelor de întreprinderi, aplicarea unor cuprinzătoare planuri de măsuri tehnico-or- ganizatorice și politico-educative in vederea sporirii producției de materiale de construcții, operativitatea cu care se acționează pentru livrarea grabnică a acestora, în urma cunoașterii amănunțite a cererilor șantierelor. colaborării fructuoase cu ceilalți factori care au răspunderi în domeniul investițiilor.Cu atît mai nefirești apar situațiile în care repetatele solicitări ale unor constructori găsesc un slab ecou din partea anumitor furnizori, cu toate că întreprinderile producătoare în cauză au îndatoriri contractuale clare față de diverse șantiere. Ne referim. mai întîi, la aprovizionarea cu ciment, material principal și absolut necesar constructorilor pentru accelerarea vitezei zilnice de lucru. Alături de unele unități producătoare, cu bune rezultate în îndeplinirea o- bligațiilor contractuale ce le revin, există altele care lucrează în salturi, intr-o lună mai bine, iar în alta mai slab. De pildă, un nou „gol" important de ciment, ivit la mijlocul lunii septembrie a.c., în livrările fabricilor din Medgidia și Cimpulung Muscel, a perturbat ritmul de lucru pe șantierele Fabricii de ventilatoare din Vaslui, ale noilor capacități de la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, ale Trustului de construcții industria
PROCLAMAREA REPUBLICII

GUINEEA — BISSAU

Tovarășului LUIS CABRAL
Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Guineea-BissauCONAKRYîn numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, am deosebita plăcere de a da expresie satisfacției profunde a întregului popor român care salută cu bucurie proclamarea Republicii Guineea-Bissau, moment politic de însemnătate istorică pentru destinele poporului dv. și care exprimă voința acestuia de a trăi liber și independent în țara sa.Constituirea primei Adunări Naționale Populare și proclamarea Republicii Guineea-Bissau reprezintă o încununare a luptei eroice, neînfricate a poporului dv. pentru libertate și independență națională, pentru lichidarea dominației coloniale, pentru o dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pe calea progresului economic și social. Sintem convinși că nu este departe momentul cînd întregul teritoriu al patriei dumneavoastră va fi eliberat.Desfășurind el însuși o luptă seculară pentru emancipare națională și socială, poporul român. însuflețit de sentimente internaționaliste, și-a mani-, festat permanent solidaritatea, a sprijinit și va sprijini activ lupta popoarelor subjugate pentru lichidarea colonialismului și neocolonialismului, eforturile țarilor care s-au eliberat de sub asuprirea străină pentru consolidarea independenței și suveranității naționale.în acest spirit, România socialistă a manifestat, încă de la început, solidaritatea militantă și atașamentul său față de cauza ell’'-'-Sr‘ c-- - . _ Bissau, ceea ce s-a materializat in raporturile- strînse de prietenie trainică, solidaritate și colaborare dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., dintre popoarele noastre, bazate pe egalitate și respect reciproc.Reafirmăm și cu acest fericit prilej hotărirea noastră de a extinde și adinei, in continuare, relațiile de solidaritate și prietenie dintre P.C.R. și P.A.I.G.C., de a pune bazele unei largi colaborări între Republica Socialistă România și Republica Guineea-Bissau, de a acorda și în viitor un sprijin permanent și multilateral luptei juste pentru eliberarea întregului teritoriu al țării dumneavoastră, pentru dezvoltarea economico-socială independentă a țării, pentru lichidarea cit mai grabnică a urmărilor dominației coloniale.Cu ocazia actului istoric al proclamării Republicii Guineea-Bissau, vă adresăm dumneavoastră. întregului popor din Guineea-Bissau urări de noi și importante succese în consolidarea independentei și suveranității naționale a tinărului stat african, în dezvoltarea economică, socială, culturală și politică. de sine stătătoare, pe drumul bunăstării și fericirii poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania

le din Iași, precum și la multe amenajări agrozootehnice din sudul Olteniei. Asemenea minusuri in activitatea unor furnizori ai cimentului pot și trebuie să fie înlăturate. După cum ni s-a relatat de către factorii de răspundere din ministerul de resort, graficul de livrare a cimentului întocmit împreună cu Ministerul Construcțiilor Industriale se respectă în bune condiții, dar se mențin încă unele neajunsuri în privința repartizării efective a acestui material pe șantiere.' Prevenirea unor astfel de deficiențe este pe deplin posibilă. Pentru aprovizionarea mai bună a șantierelor cu cimentul necesar se impune ca schimbările in bine din ultimele două luni să fie privite doar ca un început și să se acționeze, în continuare, cu intensitate sporită, pentru punerea in valoare a tuturor rezervelor existente în întreprinderile producătoare — prin grija și preocuparea stăruitoare a comitetelor oamenilor muncii, a organizațiilor de partid din întreprinderi, a centralei cimentului.La fel de urgentă este și satisfacerea cererilor suplimentare ale constructorilor atît in privința livrării unor materiale principale, cit și a altora considerate, uneori, in mod greșit „mărunțișuri". Astfel, pe numeroase șantiere se resimte lipsa cartonului asfaltat, furnizor — întreprinderea de materiale izolatoare Berceni (județul Prahova). La ora actuală, cererile însumează zeci* de mii mp de carton asfaltat. Din lipsa acestui material, multe din lucrările de termo și hidroizolatii executate la un însemnat număr de obiective, de Trustul de izolații pentru lucrări industriale din București, sint tinute în loc. Numeroase hale de producție, unde practic celelalte lucrări au fost de acum terminate, nu pot fi închise și predate beneficiarilor datorită lipsei acestui material. Deși întreprinderea furnizoare și Centrala pentru materiale de construcții din București, au' dat, în repetate rînduri, asigurări ferme că vor îmbunătăți radical situația livrărilor de carton asfaltat, în conformitate cu prevederile din contractele încheiate cu trustul amintit, totuși, revirimentul întârzie să se facă simțit. Este drept, întreprinderea din Berceni a livrat, peste plan, cantități apreciabile din alte sortimente de materiale. Pentru aceasta merită aprecierile cuvenite. în cazul cartonului asfaltat se pune însă întrebarea : aplică furnizorul un tratament vitreg unor materiale, deși acestea sint necesare șantierelor ?întrebarea este valabilă și în situa-
(Continuare în pag. a V-a)

CUVÎNTUL COMUNIȘTILOR, AL POPORULUI;
Succesul vizitei in America Latină ne onorează 

și ne dă noi imbolduri in muncă
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu

în pagina a V-a

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânAm primit telegrama dumneavoastră de felicitare cu ocazia convocării celui de-al X-lea Congres național al Partidului Comunist Chinez și a realegerii mele în funcția de președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vă exprim sincere mulțumiri.Urez poporului român ca. sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu dumneavoastră, să obțină continuu noi victorii in construirea sboialismului, în lupta împotriva imperialismului, pentru apărarea independentei naționale și a suveranității de stat.

MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
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FAPTUL; 
DIVERS!
Cu ocaua... I 
mare!Vasile Beldea, șofer Ia în- | treprinderea de industrie a căr- I nii Suceava, a observat că, de | la o vreme, nimeni nu-i mai . cerea să justifice avizele . de I expediție a mărfii. Un prilej I nimerit — a chibzuit el — • pentru o „afacere grasă“. Și, I după ce s-a înțeles cu Viorica I Boca, gestionară la magazinul I de prezentare a produselor din ■ carne din Vatra Dornei, a in- I ceput să distribuie came pe I sub mină. Astfel, intr-un rînd i-a oferit 130 kg de cotlet cu I numai 2 000 de lei în loc de I 3 848 lei, iar cu altă ocazie ■ i-a adus alte 160 kg de carne | de porc superioară, lăsîndu-i, I de asemenea, gestionarei un „co- | mision" de 1 300 lei. Tocmai cînd afacerea pusă la cale de I cei doi începuse să ia proporții I au fost prinși. Acum ambii • „fierb in suc propriu*1. Desigur, I ei iși vor primi pedeapsa pre- I văzută de lege. Dar cei ce au I înlesnit, prin Încălcarea regu- ■ Iilor elementare, aceste sustra- I geri, ce merită oare 7
Bunul țintaș I

Pădurarul Toma. Leușcă de la I 
Ocolul silvic Negrești-Oaș (Satu- I 
Mare) iși făcea obișnuitul rond • 
de pază prin pădurea Racșa. I 
Deodată, a auzit un foșnet sus- I 
pect in spate. O namilă de ur- | 
soaică, ridicată in două labe, ■ 
era gata să se năpustească asu- I 
pra lui. Înainte de a fi „imbră- I 
fișat" de ursoaică, T.L. a reușit • 
să apese pe trăgaci, dar glonțul, I 
țintind doar in labă, n-a făcut I 
decit să stirnească și mai mult | 
furia fiarei. Au urmat momente . 
cu adevărat dramatice. In I 
timpul încleștării cu fiara s-a I 
auzit o pocnitură de armă și 
ursoaica a căzut la pămint. I 
Aflat prin apropiere, vinătorul I 
Gheorghe Balaj, din comuna I 
Vama, a reușit să intervină la ■ 
timp. Scăpau, ca prin minune I 
datorită curajului bunului țin- | 
taș, T. L. este acum in afara 
oricărui pericol.

Semnificația i 
unei 
„revanșe" I

S-a intlmplat cu mai multă I 
Vreme in urmă. Internată in | 
stare deosebit de gravă la spi- 
tal; Geta Dobrtn, muncitoare la I 
întreprinderea „Aurora" din I 
Capitală, a fost supusă la nu ■ 
mai puțin de 6 intervenții chi- ■ 
rurgicale succesive. Cind viața I 
pacientei atirna de un fir de | 
păr, tovarășele sale de mun- . 
că n-au ezitat tă-i vină in I 
ajutor. La apelul comisiei de I 
Cruce Roșie din întreprinde- • 
re, peste o sută de colege I 
au donat singele necesar trans- I 
fuziei, grație căreia viața Ge- I 
tei Dobrin a fost salvată. ■ 
Profund mișcată de acest gest, I 
G.D. și-a propus să „se revan- I 
șeze“. Iar revanșa nu putea fi 
decit tot in spiritul nobil al ges- I 
tului colegelor sale de muncă. I 
Așa se face că astăzi, cind • 
Geta Dobrin este pe deplin in- • 
sănătoșită, ea se numără prin- I 
tre donatoarele onorifice de | 
frunte ale întreprinderii. Singe- 
le primit in dar atunci este I acum dăruit pentru salvarea I 
altor vieți. ’

Atenție la 
improvizații! I

Dumitru Musca, din satul Ra- 
dila, comuna Valea Călugă
rească (Prahova), făcuse rost 
— el știe cum — de o butelie 
de aragaz improvizată dintr-un 
butoi metalic. Ignorind peri
colul pe care-l prezenta folo
sirea ei, a instalat-o in bucă
tărie. Intr-una din zilele tre
cute, cind soția sa a scăpărat 
un chibrit pentru a aprinde 
focul, gazele emanate din bu
telia respectivă au făcut ex
plozie. Deznodămintul a fost 
tragic. Maria Musca, fiul ei in 
virstă de doi ani și un vecin 
care le-a sărit in ajutor — Ște
fan Uță — au fost cuprinși de 
flăcări, suferind arsuri grave. 
La scurt timp, ei au fost inter
nați in spital, dar, cu toate in
tervențiile medicilor, nu au mai 
putut fi salvați. O întimplare 
nefericită din care e bine să 
tragă invățăminte cei dispuși 
să improvizeze felurite instala
ții.

Cu și fără 
ieșire>Ieșiți, după spusele lor, „șă la aer“, prin parcul „1848" din Capitală, Marian Cristian Teo- dorescu (str. Dealul nr. 11), Gheorghe Farcaș (str. 11 Iunie nr. 20) și Iulian Bucu (str. Mircea Vodă nr. 17) au considerat locul potrivit unor „ieșiri" care lezează normele de comportare civilizată : acostarea unor persoane, cuvinte indecente la a- dresa altora ș.a.m.d De prisos să mai spunem că asemenea fapte nu .puteau trece neobservate. Stîrnind indignarea trecătorilor, aceștia au solicitat intervenția organelor de miliție. Drept care, cei trei scandalagii... au intrat la scurt timp pe ușa judecătoriei. Aici, „ieșirile" lor i-au pus într-o situație fără... ieșire. în urma sentinței pronunțate, în baza Decretului 153. primii doi au fost oondamnați la cîte 3 luni, iar ultimul la două luni Închisoare.

Rubricâ r.dactatâ de
Dumitru TfRCOB 
Gheorghe DAVID
ii corespondenții „Seînteii" I

Munca poKtică de masă în sprijinul 
ridicării eficientei economice

„Furnalistul". Ga- zeta de perete de la secția a II-a furnale a Combinatului siderurgic Hunedoara abordează numeroase probleme esențiale ale producției, pe prim plan situîn- du-se reducerea prețului de cost. Articolele „Reducerea consumului specific de cocs — factor hotărîtor în scăderea prețului de cost al fontei", semnat de ing. Nicolae Rențea, „Dozarea corectă înseamnă consumuri spe- oifice reduse", de încărcă- torul-șef loan Popa, și altele au avut un larg ecou. Ele au constituit punctul de plecare al unor studii întreprinse de colective din secție, urmate de măsuri practice eficiente. Totodată, „Furnalistul" a adus în discuție necesitatea unor preocupări pentru soluționarea cîtorva probleme tehnice, cum ar fi stabilirea schemei-program de dozare a încărcăturii furnalelor. reglarea încărcăturii mărite de minereu pe stratul de cocs, în concordantă cu creșterea temperaturii aerului insuflat și a gazului metan ti- tilizat și altele. Intensificarea muncii politice de masă se dovedește de o mare însemnătate pentru crearea unui climat propice reali

zării de economii, respectării disciplinei tehnologice, sporirii producției și productivității muncii. De altminteri, într-un asemenea climat, angajamentul anual al secției a putut fi îndeplinit cu 4 luni înainte de termen, prețul de cost al fontei fiind redus cu 1 milion de lei, iar consumul de cocs tehnologic cu 4 000 de tone.
Nicolae MARCULESCU
secretarul
comitetului de partid, 
secția a ll-a furnale — 
C.S. Hunedoara

Convorbiri despre 
economia de ener
gie eiectricâ și com
bustibil sînt organizate de agitatorii de la întreprinderea de prefabricate și materiale de construcții din Constanța. Cu prilejul unei convorbiri recente, a- gitatorul Gheorghe Pavel, din atelierul II, a demonstrat colegilor săi de muncă, folosind graficele și diagramele pe care sînt înregistrate consumurile de energie electrică realizate în secție, că acestea pot fi reduse substanțial, dacă fiecare muncitor va supraveghea cu mai multă aten

ție funcționarea agregatelor. La rîndul lor, agitatorii Ion Paraschiv, din atelierul III, și Ion Dragomir, de la centrala de betoane, au relevat, pornind de la situații concrete, posibilitatea înlăturării pierderilor mari de abur tehnologic, în întreprindere s-au mai organizat dezbateri în cadrul cărora se dau răspun-

în anul 1973 : 400 tone de abur și 260 000 kWh de e- nergie electrică.
V. MIHAI

Foi volante pe 
șantierele de con
strucții. Editate Periodic de comitetul de partid de

producerea lor. Urmărite cu interes. foile volante aduc o contribuție însemnată la înțelegerea importantei economice si sociale a înlăturării risipei de materiale, a îmbunătățirii calității construcțiilor si a întăririi disciplinei în producție. Consemnînd că blocurile de locuit date de curlnd în folosință în

„Rulmentul“-Brașov acordă o atenție deosebită uti- Uzării integrale a capacităților de producție. Prin caricaturi, epigrame, articole, acestea iau atitudine împotriva celor care nu întrețin și nu folosesc utilajele în bune condiții, de- terminînd întreruperi neprogramate în funcționarea lor. Clteva exemple : la
--------- INFORMAȚII ---------  

din activitatea organizațiilor de partid

suri la o seamă de întrebări privind mai buna funcționare a utilajelor și instalațiilor, se creează o puternică opinie împotriva risipei de energie electrică, combustibil, abur. A- semenea acțiuni, consacrate dezvoltării răspunderii comuniste față de eficiența producției, conjugate firesc cu măsuri tehnico- organizatorice, au avut un rol deosebit în dobîndirea' unor economii importante

la întreprinderea județeană de construcții-montaj Rm. Vllcea. foile volante informează operativ despre stadiul lucrărilor pe șantierele de construcții, iau atitudine împotriva ră- mînerilor în urmă, a risipei și indisciplinei. Ediția apărută acum cîteva zile conține instantanee foto, grafice însoțite de explicații, care prezintă unele deficiente de execuție, precum si pe cei vinovati de

cartierul „Nord" al municipiului Rîmnicu-Vilcea au primit calificativele „bine" și „foarte bine", subliniem implicit si un rezultat firesc al diversificării mijloacelor muncii politice de masă în rîndurile constructorilor.
Ion STANC1U
corespondentul „Seînteii*

Gazetele satiricedin secțiile întreprinderii

gazeta satirică de la „rectificare" este criticat Gheorghe PîrvO pentru că a dormit in timpul lucrului ; la cea din secția strungărie, o caricatură exprimă opinia colectivului de muncă față de indolența lui Nicolae Coniu, a cărui mașină se defectează des din cauza proastei întrețineri. Nicolae Muntea- nu, Nicolae Grancea, Ion Nicolae și Nicolae Bîrsan, din secția cuzineți, sînt cri

ticați și ei tntr-o caricatură, deoarece au fost surprinși jucînd table sau dormind în orele de muncă. Influența pozitivă a gazetelor satirice, a întregii munci politice de masă își găsește reflectarea în creșterea indicilor de u- tilizare a mașinilor și utilajelor, în depășirea planului pe opt luni cu o producție de rulmenți în valoare de peste 20 milioane lei.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Seînteii"

„Buletinul muncii 
politico-educative". Broșura cu acest titlu, editată de secția propagandă a Comitetului județean de partid Suceava, își propune să contribuie la popularizarea inițiativelor valoroase aplicate în întreprinderile județului in scopul creșterii productivității muncii, îmbunătățirii calității, reducerii consumului de materii prime, materiale, combustibil și energie electrică. Pe un spațiu larg este redată experiența organizației de partid de la fabrica de cherestea „Foresta“-Dorna, unde se aplică inițiativa „Să lucrăm 
o zi pe trimestru cu buș

teni economisiți". Agitatorii, gazetele de perete, a- gitația vizuală etc. — se arată în paginile lucrării — au creat aici o puternică opinie de masă împotriva risipei, ceea ce a avut drept consecință diminuarea consumului specific de materie primă. De la începutul anului, la această unitate s-au economisit peste 3 000 mc de bușteni, iar indicele de calitate a cherestelei fabricate a crescut cu 10 la sută, „Eu produc, eu controlez, eu răspund !“ — este o altă inițiativă prezentată în „Buletinul muncii politico-educative". Aplicată de colectivul fabricii de tricotaje „Zimbrul" din Suceava, inițiativa vizează depășirea sarcinilor planului de producție pe anul 1973 și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Broșura descrie, de asemenea, inițiativa „Prin autodotare — economii maxime de fonduri valutare și investiții", extinsă la Filatura de in și cînepă din Fălticeni, precum și altele, aplicate la U.F.E.T. Fălticeni, Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava etc.
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Seînteii*

în luna aprilie a.c„ mai exact în 20 ale lunii, doi îndrăgostiți de natură și frumusețile ei — inginerul silvic pensionar Vasile Filip și Ion Dinu, șeful sectorului cabane al întreprinderii de turism și odihnă Sinaia — relatau semnatarului acestor rînduri fapte îngrijorătoare in legătură cu degradarea de către om, în postura de turist, a unor locuri și podoabe ale naturii. Articolul se intitula „Blam public infidelității în dragostea față de natură".

Intre timp, cum bine se știe, a fost adoptată, șl s-a bucurat de mare ecou în rîndurile opiniei publice din țara noastră, Legea privind protecția mediului înconjurător. Pornind de la prevederile ei salutare, de la ecoul pe care l-a avut, ne-am propus să revenim In aceleași locuri, întovărășiți de aceiași iubitori ai frumuseților montane, pentru a vedea cum sînt astăzi protejate natura și podoabele ei.Primul interlocutor — Vasile Filip.— Dv. semnalați, în articolul din aprilie, „dragostea" zeloasă pe care o au unii turiști de a se întoarce acasă din natură cu cit mai multe trofee : flori, crengi de brazi, arbori mici. In vara aceasta ați maj constatat —.dacă o putem numi așa — această „dragoste" ?V. F. : Aș vrea să spun mai intii cîteva cuvinte despre cei care iubesc cu adevărat natura și care, printr-o muncă ținută adeseori pe nedrept sub anonimat, ii regenerează forța și frumusețea. Iată, am fost în vara aceasta pe Valea Oltului. Ce-am constatat ? Inspectoratul silvic Vîlcea și ocoalele aflate în subordine, sprijinite de cetățeni din județ, au depus un mare volum de muncă pentru întărirea potențialului ecologic al defileului Oltului. De-a lungul acestuia — pe itinerarul Rm. Vîlcea, Călimănești, Cozia, Lotrișor, Tr. Roșu — s-au executa’t lucrări de stringe- re și corectare a torenților de apă pe sute de ha și s-a creat o zonă de verdeață care protejează defileul pe circa 1 500 ha. Dacă se are în vedere faptul că a- menajările făcute în această zonă sînt premergătoare unor ample lucrări hidroenergetice și turistice (mai ales pe traseul Căciulata — Voineasa) se poate spune că aici s-a înfăptuit, printr-o muncă grea, migăloasă, o operă generoasă, de care beneficiem cu toții.— Intr-adevăr, merită să ne plecăm frunțile...V. F. : Frunțile, da, dar mîinile, nu. Și, din păcate, trebuie să vă spun cu durere că mulți au învățat un singur lucru : să întindă miinile și să distrugă. Cele 200 ha plantații de brad american (duglas) în amestec cu pinul, situate de-a lungul defileului Oltului, de la Călimănești în sus, au fost pur și simplu jecmănite în primăvara și vara acestui an de unii turiști automobiliști și cetățeni veniți la odihnă în stațiunile din împrejurimi. Cantități mari de puieți de rășinoase au fost smulși, din rădăcină, din parcuri

ași pepiniere pentru fi duși acasă și răsădiți în propria grădină sau, pur și simplu, pentru a-și împodobi cu ei mașinile. Dispunem la ora actuală de o lege care are sub protecție, pînă la cele mai mici amănunte, natura. N-am constatat, din păcate, o intervenție energică — în spiritul ei — a tuturor factorilor chemați să asigure respectarea prevederilor eis Avem „.de îndreptat atitudini, avem de corectat mentalități, avem de dus o 'îndeftlhghtă și meticuloasă tnuncă de edu

banelor care să avertizeze cu cît se sancționează parcarea mașinii în alte locuri decit cele special create ? Arătați-mi dv. un singur coș montat în jurul cabanelor pentru aruncarea hîrtiilor și resturilor mîncare 7 Și-atunci, .ce urmează. Turistulimpresia — dacă nu chiar convingerea — că aici poate să facă orice, că aici nu

de reparații" nu mai poate fi, după părerea mea, tolerată. Stimez și apreciez foarte mult eforturile organelor de miliție consacrate întăririi disciplinei rutiere. Nu pot să înțeleg însă de ce aceleași organe se consideră aproape absolvite cînd e vorba de a controla modul cum se comportă automobiliștii pe drumurile de acces spre cqbane, in.gon.ele; turistice, eXjstă reguli! Așa se ex- de mare atracție. Dăca ar plică faptul, după, părerea exista. .un '.asemenea control, dăcă1 ’el 's-ar' exercita cu responsabilitate și con-
INFIDELITATEA
IN DRAGOSTEA

FAȚĂ DE NATURĂ
CONTINUĂ

care — de la copii pînă la bătrînl — în spiritul dragostei adevărate, autentice față de natură.Să dăm cuvîntul celui de-al doilea interlocutor — Ion Dinu.I.D. : Inamicul nr. 1 al _ naturii îl reprezintă, la ora actuală, automobiliștii. Nu vrem să fim înțeleși gre • șit. Dorința posesorilor de autoturisme de a fi cit mai aproape de natură, de a-și petrece week-end-ul în cele mai pitorești și atraotive locuri, nu este în sine criticabilă. Dar „ambiția" u- nor posesori de turisme de a urca cu mașina pînă-n vîrful muntelui, de a o parca lîngă cabană, acolo unde-i iarba mai mare, de a transforma poienile cele mai frumoase in „piste de încercare" și în „ateliere

tinuitate, nu s-ar fi ca astăzi rezervația fața cabanei „Poiana nii", poiana din fata nei „Muntele Roșu", nile de pe Valea Timișului sau cele din Poiana Brașov să devină. în zile de mare aglomerație, adevărate garaje sau „locuri de depozitare a gunoaielor".— Așa este, am constatat și noi acest lucru. Vă întrebăm însă : cei care au în administrare aceste zone naturale nu au nici o răspundere pentru degradarea lor 7I.D:N-am spus asta. Noi, organizatorii turismului, purtăm o mare vină. De ce 7 Nu-i învățăm pe automobiliști, pe turiști general, să respecte natura. Arătați-mi doar un singur panou în jurul ca

ajuns din Btî- caba- poie-

în

de Știți are
rnea, că astăzi platoul Bu- cegjlor — acest loc cu frumuseți unice în munții noștri — a devenit un fel de „bulevard de promenadă" pentru turiști, pentru automobiliști și chiar pentru... buldozeriști.— Vreți să fiți mai explicit ?I.D. : Da. Turiștii automobiliști urcă cu mașinile pînă la Babele si aici le parchează unde-i iarba mai deasă. Nimeni nu-i o- prește, nimeni nu le interzice accesul în anumite zone. Ceilalți turiști au croit zeci de cărări, fiecare pe unde-i place, pentru că traseele marcate cînd va sînt pe cale de dispariție, pentru că de marcarea și încadrarea lor cu indicatoare orientative nu se mai ocupă nimeni. In platoul Bucegilor și-au făcut apariția de la o vreme trustului montaje realizarea cabină Bușteni—Babele. Ca și cum distrugerile de pină acum n-ar fi fost suficiente, mașini de mare tonaj brăzdează în lung și în lat, după placul șoferilor, pajiștile Bucegilor, chiar și pe acelea declarate „monumente ale naturii".— In concluzie ?...— I.D. : Nu e de competenta mea să trag concluzii. Ce aș dori ar fi ca gîn- durile exprimate aici să-i determine pe toți care sînt învestiți de lege să acționeze pentru protecția, naturii, în general, și în locurile de mare aglomerație turistică în special, să se așeze la o masă comună și să stabilească măsuri unitare pentru ca natura să fie apărată de cei ce o degradează.
Constantin PRIESCU

și lucrători ai de construcții miniere pentru telefericului cu

*

I
*

I*
II*

**

i

l

în județul Mureș 

Se extinde rețeaua » 
comercială a cooperației 

meșteșugăreștiCooperativele meșteșugărești din cadrul Uniunii județene Mureș, pe lingă activitățile lor specifice de servire a populației, realizează și un volum însemnat de produse destinate fondului pieței. In ultimul timp, ele au livrat cantități sporite de confecții, încălțăminte, tricotaje, mobilă, produse ceramice, articole de marochinărie, blănărie și altele. De reținut că marea majoritate a produselor sînt de calitate bună, ceea ce a atras aprecieri pozitive din partea cumpărătorilor. Produsele proprii realizate în cantități spirite au impus dezvoltarea activității comerciale, volumul de desfaceri crescînd în prima parte a anului cu peste 2 milioane lei față de aceeași perioadă a anului trecut. La sfirșitul lunii august, rețeaua de desfacere a inclus 22 unități moderne bine dotate. La magazinul de prezentare a produselor din cartierul „7 Noiembrie" din Tg. Mureș s-au pus tn vinzare și unele tipuri de mobilă adecvată noilor construcții de locuințe. în ultimul timp a fost dată în folosință o nouă unitate comercială în cadrul complexului de servire „Record" din M<ireșeni-Tg. Mureș. Concomitent, vechea unitate din acest cartier a fost modernizată și profilată pe vînzarea mărfurilor soldate. în cadrul casei de modă se va deschide o expoziție permanentă cu vinzare a produselor de artizanat și confecțiilor pentru femei. în comuna Sărmaș s-a amenajat un magazin spațios în care s-a mutat unitatea existentă. Prin această modificare, deverul magazinului s-a dublat.
Lorand DEAKI
corespondentul „Seînteii"

TRAGERILE LA SORȚI
ALE UNOR INSTRUMENTE

DE ECONOMISIRECasa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut celor interesați că tragerile la sorți pentru trimestrul III a. c. ale libretelor de economii cu cîști- guri și libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri, precum și tragerea la sorți pentru luna septembrie a. c. a obligațiunilor C.E.C. vor avea loc duminică, 30 septembrie 12,30, în Capitală, în sala Clubului finanțe bănci (str. Doamnei nr. 2). Tragerile sînt publice.
1973, ora
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CURIER JURIDIC

Competența comisiilor 
, de judecată, 
în soluționarea 

litigiilor de muncăIn ultima vreme la redacție am primit mai multe scrisori de la “i1}-1 pF?Șed,lnt1 71 membri ai comisiilor de judecată, precum și de la alți cetățeni, care ne solicită lămuriri in legătură cu modul de aplicare și interpretare a unor prevederi din Legea nr. 59/1968 (modificată), privind comisiile, de judecată. Tovarășul EMANUEL CHIRIȚESCU, director adjunct în Ministerul Justiției,'explică astăzi dispozițiile referitoare la competența comisiilor de judecată în soluționarea litigiilorPotrivit definiției cuprinse în art. 172 din noul Cod al muncii — intrat in vigoare la 1 martie a. c. — litigiile dintre persoanele încadrate în muncă și unități în legătură cu încheierea, executarea și încetarea contractului de muncă sînt litigii de muncă și se soluționează de către comisiile de judecată, instanțele judecătorești sau alte organe prevăzute de lege.Comisiile de judecată din întreprinderi, organizații economice, instituții și celelalte organizații socialiste de stat, ori din organizațiile cooperatiste sau obștești judecă, așa cum se prevede in cap. Ii din i^egea nr. 59/1968 (modificată), următoarele litigii de muncă, dacă obiectul lor nu depășește o a- numită valoare (cel mult 5 000 lei) sau este neevaluabil in bani : a) litigiile dintre persoanele încadrate in muncă și unități în legătură cu încheierea și executarea contractelor de muncă; b) litigiile privind pretenții referitoare la drepturi in legătură cu desfacerea contractului sau reintegrarea în muncă în cazul cind nu se contestă temeinicia și legalitatea acestor măsuri ; c) orice alte litigii de muncă ce nu sînt date printr-o dispoziție expresă din Codul muncii sau din altă lege in competența instanțelor judecătorești ori a altor organe.Prin litigii de muncă neevaluabile în bani se înțeleg unele litigii referitoare la o pretenție care, dacă ar fi admisă, nu ar avea consecințe de natură patrimonială. Se înțelege că, în situația în care s-ar stabili că suma pretinsă depășește 5 000 lei. comisia de judecată va hotărî declinarea competentei în favoarea instanței judecătorești.. Pentru a exemplifica, arătăm că sînt de competența comisiei de judecată litigiile în legătură cu plata unor drepturi bănești (dacă obiectul lor nu este superior sumei de 5 000 lei), cum ar fi : salariu, sporuri, indemnizații, ore suplimentare, alocația de stat pentru copii, drepturi de deplasare; cele privind acordarea programului de muncă redus ; acțiuni prin care organizația socialistă solicită restituirea unor sume plătite din eroare, inclusiv ajutoarele plătite din fondurile asigurărilor sociale. Litigiile prin care se pretinde, de pildă. plata de despăgubiri în bani în cazul anulării desfacerii contractului de muncă sau a indemnizației pentru desfacerea contractului de

muncă fără acordarea preavizului — sub condiția de a nu se contesta legalitatea sau temeinicia măsurii desfacerii contractului sau a reintegrării — sînt, de asemenea, de competența comisiilor de judecată. La acestea se adaugă și orice alte litigii de muncă ce nu sînt date în mod expres în competenta instanțelor judecătorești sau altor organe.Termenul de sesizare a comisiei de judecată este de 30 de zile de la data comunicării, în cazul în care legea prevede necesitatea unei comunicări, iar în celelalte cazuri de la data cind cel interesat a luat cunoștință de măsura sau împrejurarea care a determinat litigiul. Pentru orice pretenții bănești ale persoanelor încadrate în muncă față de unitate — prejudicii suferite sau drepturi neacordate — termenul de sesizare este de 3 ani de. la data producerii pagubelor sau de la data cînd drepturile trebuiau să Ie fie acordate. Subliniem faptul că. pentru motive temeinice, persoana care a pierdut termenul de sesizare la comisia de judecată poate cere comisiei repunerea în termen, în 15 zile de la încetarea cauzei care a împiedicat sesizarea.Hotăririle date de comisia de judecată în rezolvarea litigiilor de muncă sînt executorii. Ele sînt și definitive dacă au fost date în litigii al căror obiect are o valoare ce nu depășește 1 000 lei. Aceste hotărîri pot fi reexaminate de comisie la sesizarea comitetului sindicatului sau a comisiei de revizie din organizația socialistă, făcută în termen de 30 de zile de la pronunțarea hotărîrii. In cazurile privind litigii de muncă al căror obiect are o valoare mai mare de 1 000 lei sau este neevaluabil în bani. împotriva hotărîrilor date de comisiile de judecată. partea nemulțumită poate face plîngere la judecătoria în a cărei rază teritorială funcționează comisia, în termen de 15 zile de la pronunțarea hotărîrii sau de la comunicare, dacă a lipsit la pronunțare.în încheiere menționăm că, a- tunci cînd rezolvă litigii de muncă, comisia de judecată — care în celelalte situații își exercită atribuțiile în complet de trei membri, prezidat de președinte sau de înlocuitorul său — se întregește cu doi membri delegați, undi de către conducerea organizației socialiste, iar celălalt de către comitetul sindicatului.
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Discuția cu directorul întreprinderii de materiale de construcție „CESAROM“-București, Marin Cris- tea, în legătură cu experiența acumulată de colectivul unității în ofensiva pentru devansarea cincinalului este întreruptă brusc. Cel care a intrat pe ușă intervine, vizibil iritat :— Tovarășe director, vă rog să veniți la magazie și să vă convingeți. Dacă într-adevăr nu există, în fabrică sculele respective, să mă sancționați. Vă rog să veniți neapărat !Stăruința șefului aprovizionării, Petre Stavru, momentan șochează. Nu știam încă despre ce este vorba. Abia ne notasem în blocnotes o idee interesantă spusă de director : „Noi vom lucra la sfirșitul acestui an la nivelul parametrilor de producție cantitativi și calitativi stabiliți inițial, in planul cincinal, pentru finele lui 1974". Intrerupem discuția și îl însoțim pe director la magazia de scule a întreprinderii.Fapt este că in magazie existau •culele solicitate de șeful secției mecanice. Și așa, în 10 minute, s-a soluționat o problemă in jurul căreia s-au încins spiritele la „operativa" de dimineață. Dar ce . este de fapt „operativa" ? Cu această întrebare aveam să intrăm pe filiera unui stil de conducere care surprinde prin suplețe, operativitate și, mai ales, eficacitate. Continuăm discuția cu directorul întreprinderii ■'— De cinci ani de zile — începînd cu anul 1969 — colectivul nostru și-a realizat exemplar sarcinile de plan. Desigur, nu găsiți nimic spectaculos în, acest fapt. Dar gîndiți-vă că, în urmă ou cinci ani, nivelurile unor indicatori se aflau jntr-o permanentă contestare, căutîndu-se de fiecare dată justificări pentru nerealizarea lor. Acum, cu totul alta este situația. Ne confruntăm permanent cu indicatorii de plan stabiliți pentru a-i depăși. In acțiunea pentru devansarea cincinalului, planul este punctul de plecare, nivelul deja presupus realizat. In fiecare lună stabilim noi cote de depășire a planului pentru luna viitoare. Fixăm măsuri foarte exacte. Anul acesta. în ianuarie planul a fost depășit cu un procent, în februarie cu 1.2 la sută, în mai cu 1.8 la sută, în iulie cu 2,4 la sută, iar în august eu 4 Ia sută. Din aceste sporuri, mereu mai mari de la o lună la alta. va rezulta depășirea cea mare a sarcinilor cincinalului.

— Efectul este concludent. 
Cum il obțineți ? Nu cumva 
această fixare in lanț, de la o 
lună la alta, a unor noi cote 
de depășire a planului cade 
sub incidența hazardului ? Cum 
se cunoaște pulsul producției,

o alternativă, decit aplicarea neîntîr- ziată a măsurii respective.
— Totuși, o repetare in fie

care zi a aceluiași ritual al „o- 
perativei" ar putea genera o 
tendință spre birocratizare, 
spre ședințomanie. Cadrele de

permanent, zilnic. Așa și numai așa se vor putea lua cele mai bune decizii ; așa și numai așa vor putea fi prevenite orice defecțiuni. Mai adaug și faptul că în acest fel se asigură o consultare zilnică a salariaților. Și foloasele unui asemenea stil de

Poziții câștigate în întrecerea 
pentru îndeplinirea 

cincinalului înainte de termen
Experiența colectivului de la „Cesarom"-București

cum se descoperă resursele co
lectivului de autodepășire ?— Cam multe întrebări pentru o problemă cu o soluție devenită simplă din punctul nostru de vedere. De cîțiva ani, cadrele cu munci de răspundere — șefi de secții, șefi de servicii, conducerea întreprinderii — iși încep programul de lucru, nu în birou, ci în sectoarele direct productive. Se interesează de producția obținută în ziua precedentă, de neajunsurile semnalate, de problemele de soluționat în ziua în curs, de propunerile făcute de muncitori pentru îmbunătățirea activității ș.a. La ora 8 fix ne întîlnim într-o ședință operativă, la care participă si secretarul comitetului de partid. Aducem in discuție nu toate. problenjele constatate, ci numai pe cele a căror rezolvare depășește competența cadrului de conducere respectiv. Pentru măsurile conturate stabilim, de regulă, drept termen de realizare „imediat" și o răspundere precisă. Cînd fixăm răspunderile. întrebăm dacă există neclarități, dacă se solicită un ajutor din partea unui sector anume. Dacă lucrurile sint clare, nu se admite nici

conducere la care vă referiți au 
și ele o serie de probleme de 
rezolvat...— In mod obișnuit, „operativa" nu durează mai mult de 20—30 de minute. Atit. Cît privește cadrele de conducere, consider că un bun conducător trebuie să cunoască bine realitățile producției : nu numai din cînd în cînd, atunci cînd apar greutăți sau cînd acestea iau amploare, ci

muncă le-am amintit, în parte, înainte. în plus, la sfîrșit de lună analizăm rezultatele obținute îrt luna respectivă și stabilim măsuri de anvergură pentru o perioadă de încă 2—3 luni. Aceste ședințe sînt cu o participare mai largă.
— Să ne oprim la una din 

ședințele lunare. De pildă. la 
aceea pe care ați ținut-o la 
sfirșitul lunii august. Ce pro-

bleme s-au discutat 1 Care este 
acum stadiul soluționării lor ?— Am trecut în revistă rezultatele obținute în august. La toate capitolele s-au înregistrat depășiri. Ne-am oprit asupra cîtorva probleme majore, cum ar fi : ritmicitatea producției și a livrărilor la export, atingerea cu trei luni mai devreme a parametrilor proiectați la noile capacități de producție, asigurarea lucru-, lui pe timp friguros. In legătură cu acestea am punctat principalele acțiuni in perspectiva lunilor septembrie — decembrie. Totul a mers conform așteptărilor. In luna septembrie am realizat integral sarcina de export pe care ne-am propus-o, am recuperat toate restanțele. In esență, prin participarea efectivă a tuturor factorilor de răspundere la luarea unei decizii asigurăm o permanentă îmbinare între munca „la zi“ și cea de perspectivă. Stabilind răspunderi individuale, precise, avem certitudinea înfăptuirii fiecărui program pe care îl gindim și îl elaborăm in colectiv pentru o zi, o săptămînă, o lună sau un trimestru.în lupta tenace și asiduă cu propriile neajunsuri, hotărîți să le pună capăt cît mai repede, oamenii acestei unități, sub directa îndrumare a organizației de partid, au cristalizat o metodă de lucru, de conducere și organizare. Simplă, firească și cu o reușită sigură. Am redat cîteva elemente ale acestui stil de conducere deosebit de dinamic, cu convingerea că oferim o explicație a unui succes, care — s-o recunoaștem — este demn de urmat : aici, la „CESAROM“-București, sfirșitul anului 1973 va însemna în calendarul cincinalului — sub raportul nivelului producției ce va fi atins — sfirșitul anului 1974.

Viorel SALAGEAN

Sînt dovezi certe că pe șantierele 

de pe platforma chimică Rm. Vîlcea 

lucrările pot fi aduse grabnic „la zi"

Adresăm constructorilor

întrebarea:

Vă angajați?

PLANUL PE 9 LUNI—ÎNDEPLINIT
MAI DEVREME

■ COLECTIVELE DE OAMENI AI MUNCII DIN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE ALE JUDEȚULUI VASLUI raportează realizarea planului pe 9 luni la principalii indicatori cu 12 zile mai devreme. Succese deosebite au obținui întreprinderea de rulmenți din Bîrlad, fabricile de oon- fecții din Vaslui și Birlad, tinăra întreprindere vasluiana Filatura de bumbac, întreprinderea de prelucrare și fermentare a tutunului >ș.a, Se, vor realiza, pinâ la sfirșitul acestei luni, in plus, peste 8 000 bucăți rulmenți, de diverse dimensiuni, confecții în valoare de circa 60 de milioane lei, peste 14 tone de fire bumbac, 97 de tone de tutun fermentat și alte produse.O| ÎNTREPRINDEREA „CARBOCHIM" se numără™ printre unitățile industriale clujene care au anunțat îndeplinirea înainte de termen a planului de producție pe 9 luni. Colectivul întreprinderii a realizat o producție globală suplimentară în valoare de aproape 10 milioane lei. Merită subliniat aportul noii secții de abrazivi pe suport, care, numai in timpul probelor tehnologice, a produs peste 80 000 mp de hiptie șmir- ghel. Au mai raportat îndeplinirea integrală a sarcinilor de plan pe trei trimestre și uzinele „16 Februarie", fabrica de porțelan „IRIS" și fabrica de produse cosmetice „FARMEC" — toate din Cluj, întreprinderile „ELECTROCERAMICA" din Turda și „SOMEȘUL" din Gherla.
■ MUNCITORII, INGINERII ȘI TEHNICIENII ÎNTREPRINDERII „AZUR" DIN TIMIȘOARA lucrează de la 24 septembrie în contul ultimului trimestru al anului. Colectivul acestei unități a hotărît ca, printr-o utilizare eficientă a mașinilor și utilajelor, să livreze în plus importante cantități de lacuri, di- luanți și alte produse, astfel incit valoarea producției marfă realizate în acest an să depășească suma de 30

milioane lei, de peste 2 ori mai mare față de angajamentul asumat pe întregul an. Tot pină la această dată, întreprinderea „Azur" a exportat in diferite țări din Europa, Asia și Africa produse a căror valoare depășește cu peste 500 000 leii valută sarcinile contractuale prevăzute pe 9 luni
■ COLECTIVELE UNITĂȚILOR FORESTIERE DIN ROZNOV ȘI TÎRGU-NEAMT, FABRICII DE IIÎRTIE ȘI CARTOANE „COMUNA DIN PARIS" și UNITĂȚILOR DE INDUSTRIE LOCALĂ DIN PIATRA NEAMȚ au’ reușit să-și îndeplinească prevederile de plan pe trei trimestre cu 10 zile înainte de termen. Calculele estimative arată că, pînă la finele lunii septembrie, valoarea producției marfă fabricate suplimentar de aceste întreprinderi se va cifra la peste 33 milioane lei.
■ COLECTIVUL GRUPULUI DE CONSTRUCȚII CĂI FERATE NR. 7 DROBETA TURNU-SEVE- RIN a îndeplinit, cu mult mai devreme, plamll pe primele 9 luni ale anului. Avansul cîștigat se datOrește acțiunilor întreprinse pe toate șantierele în soopul folosirii cu randamente, cît mai înalte a utilajelor și a timpului de lucru. De Ia începutul anului, constructorii acestei unități au predat beneficiarilor aproape 30 obiective, iar alte 20 sînt pregătite pentru a fi date în exploatare pînă la sfirșitul lunii septembrie — toate fiind predate la termene s^u în avans față de datele înscrise ca angajamente în contractele economice. Calculele arată că la sfirșitul celor trei trimestre, constructorii severineni vor încheia un bilanț consemnind un volum suplimentar de lucrări in valoare de 20 milioane lei. Prin aceasta, ej vor raporta îndeplinirea a 80 la sută din planul anual de investiții.

La 15 septembrie, instalațiile Uzinei de produse sodice nr. 3- Govora trebuiau — conform angajamentului asumat atit de constructor, respectiv Grupul de șantiere T.C.I. Govora, cit și de Centrala industrială de produse anorganice Rimnicu-Vilcea. ca beneficiar — să intre in probe tehnologice, E- venimentul urma să aibă loc cu un trimestru mai devreme față de termenul stabilit prin planul de stat.Pînă de curînd, cel doi factori cu răspunderi clare în cazul acestei investiții manifestau. deopotrivă, mult optimism și dădeau toate asigurările că angajamentul * luat va fi respectat, în practică însă lucrurile stau cu totul altfel. La data Ia care s-a angajat ca instalațiile de sodă caustică și sodă calcinată să fie pregătite pentru intrarea în probe tehnologice, constructorul s-a văzut în situația de a raporta că doar 10 la sută din obiectivele ultimului grafic coordonator au fostfinalizate. Peste 100de categorii de lucrări scadente la 10 septembrie sînt și laora actuală neterminate. întîrzieri mari prezentind, îndeosebi, estacadele exterioare, hala de compresoare. de absorbție-distilație, precum și calcinatoa- rele cu aburi. Paradoxal este faptul că restanțele înregistrate nu se datorează cumva lipsei de utilaje tehnologice de pe platforma industrială vîl- ceană, ci numai unor ventile neasigurate la timpul cuvenit. Mult rămase în urmă sînt. de asemenea. lucră- ! rile de automatizare în I cadrul noii uzine, răs- 1 punzătoare de aceasta

fiind I.M.I.A. București; care a tergiversat, de la o zi la alta, săptâmîni întregi, a- provizionarea cu materialele necesare (de altfel, această sarcină îi revenea direct), ca și asigurarea necesarului de forță de muncă calificată.La începutul lunii august a.c,, tovarășul Dinu Boghez. ingine- rul-șef al Grupului de șantiere T.C.I. Govora, ne spunea : ■ — In ceea ce ne privește, noi vom preda Ia recepție, pînă în ziua de 10 septembrie, toate instalațiile din cadrul uzinei. Practic, de la această dată, constructorii nu mai au ce căuta aici...Am fost recent din nou pe șantier. Si ce constatăm ? Nu numai că echipele de constructori nu au părăsit șantierele uzinei, dar terminarea unor lucrări, cum sint cele de. la secția ambalare sodă, va mai necesita — în condițiile luării unor măsuri speciale -r- r«l puțin 10 zile. Or. datorită acestei întârzieri. peste 135 tone de utilaje nu pot fi montate și fără ele începerea probelor tehnologice este de neconceput.— Avem prea multe obiective de executat —- motivează acum inginer ul-șef.Nici această justificare nu poate sta în picioare, de vreme ce și la celelalte instalații aflate în execuție — și care au termene apropiate de punere în funcțiune — stadiul lucrărilor nu este de natură să dea satisfacție. Datorită restanțelor, în prezent s-au adunat in stoc aproape 2 000 tone de utilaje care nu pot fi montate. De pildă, la secțiile de electroliză III și produși cloru -

rați II, cu termen de punere în funcțiune — așa cum . s-au angajat executanții— la 1 decembrie a.c„ se înregistrează de pe acum o întîrziere de o lună față de graficul coordonator inițial. Mai mult, la instalația de produși clorurati există riscul de a crește restanța, din cauză că atit montorul. cît și constructorul au redus tortele și au lăsat baltă o serie de lucrări.— Nu este nevoie de eforturi supraomenești pentru recuperarea restantelor — ne relata ing. Eugeniu Birișteică, șeful serviciului de investiții din cadrul Centralei industriale de produse anorganice Rm. Vîl- cea. Printr-o organizare temeinică a fiecărui punct de lucru, precum și printr-o repartizare judicioasă a forței de muncă de către constructor, mon- tor și instalator, in funcție de volumul lucrărilor, pină la sfirșitul acestei luni se poate trece cu siguranță peste toate obstacolele care au a- părul.Intr-adevăr. ..punctul nevralgic" al restanțelor s-a ivit în- tr-un loc hotărâtor, respectiv. în cel al a- sigurării și mobilizării forței de muncă. Fapt este că există posibilități reale ca lucrările prevăzute in grafice — și nerealizate încă — să fie aduse grabnic la zi. Uzina de sodă nr. 3. ca și celelalte instalații prevăzute să intre în funcțiune în lunile următoare pot și trebuie să fie date mai devreme în exploatare !
Ion STANCIU 
corespondentul. 
„Scînteii"

FURAJELE - PREOCUPARE ÎN ACTUALITATE

Tot ce poate fi însilozat, 
să se însilozeze!

ESTE NECESAR, ESTE POSIBIL, ESTE ÎN INTERESUL DEZVOLTĂRII ZOOTEHNIEI, 

IN INTERESUL BUNEI APROVIZIONĂRI A POPULAȚIEI Insilozarea porumbului furajer la I.A.S. Focșani, județul Vrancea

ILFOVUn exemplu demn de urmat oferă cooperatorii din Nana, care au depozitat cantități de fin peste prevederi și au însilozat o mare cantitate de furaje verzi. Aici, cu eforturi stăruitoare se creează condiții bune pentru hrănirea normală a animalelor în tot cursul iernii. In prezent continuă insilozarea nutrețurilor cu toată intensitatea. Intr-o serie de cooperative agricole, cum este cea din Oltenița, se însilo- zează toate resursele de furaje : porumb din cultura dublă, colete de sfeclă in amestec cu coceni adunați și tocați concomitent cu recoltatul știuleților cînd au încă suculenta necesară obținerii unui nutreț de calitate bună. Conducerea cooperativei a întocmit din timp balanța furajelor stabilind cu precizie cantitățile: și sortimentele necesare. Pe lingă fin și si

loz, rațiile animalelor se vor completa cu 600 tone tăiței de sfeclă ce urmează să fie primiți pe bază de contract cu fabricile de zahăr. Aceeași preocupare și grijă pentru hrana animalelor am întîlnit și la cooperatorii din Ulmeni, Spanțov, Gurbănești și alte unități.Ih cîmp sînt resurse însemnate de furaje, dar nu există suficientă preocupare . pentru ștrîngerea și conservarea lor. Mai multă atenție trebuie acordată transportului nutrețurilor din lan la silozuri, pentru că acesta s-a dovedit a fi punctul slab în fluxul lucrărilor de însilozare. Organizarea transportului este o cerință subapreciată în multe unități. La cooperativa agricolă din BudeȘti, de pildă, pentru cele 360 bovine și 600 ovine s-au asigurat numai 300 tone siloz, după care lucrările au fost întrerupte din lipsa mijloacelor de transport. Din discuția avută cu ing. șef 'Hristo Gabraniș, re

zultă că mijloace de transport există, dar ele pierd timp prețios Ia baza de recepție Budești. In loc de 3 transporturi pe zi, cît trebuie să se realizeze cu camioanele, sînt cazuri cind se face doar unul. Intrucit și în alte unități transportul se face cu intermitențe păgubitoare este necesar ca organele agricole să ia măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate, să acorde mai multă atenție, folosirii intense a mijloacelor existente, astfel incit recoltarea și insilozarea furajelor să fie efectuate in timpul optim, în cele mai bune condiții.
Multe furaje in cîmp. puține în silozuri. Este ceea ce se constată în cele mai multe cooperative a- gricole din județ. Intr-adevăr, pe cîmp există însemnate resurse de furaje, dar 

în silozuri au ajuns prea puține. De altfel, din 150 000 ' tone prevăzute s-au însilozat doar 40 000 tone. Este adevărat câ unele unități cooperatista, cum este Luna, de pildă, au însilozaț cîte 2 000—3 000 tone nutrețuri. Dar sint cooperative ca Așchileu-Mic, Jucu, Gâ- dălin, Bunești și altele unde lucrările sînt tergiversate. La Așchileu-Mic s-au însilozat 290 tone furaje în prima parte a verii, dar acum, in toamnă, in loc să se treacă la recoltarea manuală și tocarea porumbului se așteaptă o combină. Aici există 30 ha cu culturi de porumb calamitate de brumă — culturi care nu mai pot ajunge la maturitate, dar nimeni nu s-a gindit să le însilozeze. Pe cîmp se găsesc și importante cantități de furaje verzi și resturi de legume, care nu sînt încă adunate pentru iarnă.în unele locuri, ritmul de recoltare și însilozare este foarte încet din cauza defecțiunilor mecanice la 

combine. în ciuda asigurărilor date de ing. Avram Rusu, directorul trustului județean de mecanizare, că toate cele 98 combine CSU și 8 combine CRF funcționează ireproșabil, pe teren multe stau imobilizate zile în șir. Este necesară mai multă preocupare din partea direcției agricole. a conducerilor unităților agricole pentru aplicarea măsurilor stabilite in vederea echilibrării balanței furajere.
■ DOLJCooperativele agricole puteau însiloza mai mult. Aceasta este una din concluziile desprinse cu ocazia unui raid-anchetă întreprins in mai multe unități agricole doljene. Sarcinile stabilite de către direcția generală a agriculturii județului prevăd ca Unitățile agricole de stat și cooperatiste să însilozeze 370 670 

tone furaje, din care 314 510 tone in cooperativele agricole, iar restul in I.A.S. Pină la data de 22 septembrie a.c„ intreprinderile a- gricole de stat au realizat planul în proporție de 120 la sută. Printre unitățile de stat cu cele mai bune rezultate se află I.A.S. Ro- bănești, care . a însilozat peste plan aproape 4 000 tone de nutrețuri, Moțăței — 3 000 tone, Segarcea și Băilești — cite 1 000 tone etc. Aceste rezultate bune se datoresc folosirii judicioase a utilajelor, preocupării pentru conservarea in bune condiții a tuturor resurselor de nutrețuri.Insilozările sînt insă mult rămase în urmă în cooperativele agricole. Pînă la 22 septembrie au fost însilo- zate numai 159 412 tone furaje din cele 314 510 tone prevăzute. In majoritatea unităților prin care am trecut, deși timpul este avansat, lucrările sînt abia la început. La cooperativa „Unirea" din Segarcea. fată de 4 800 tone prevăzute 

s-au însilozat numai 700 tone. într-o adresă trimisă acestei cooperative de către direcția agricolă se prevedea să se insilozeze 2 250 tone coceni. Dar, deși s-au recoltat 215 ha porumb boabe, pînă acum nu s-a însilozat nitnic.Un plus de atenție se cere acordat folosirii mijloacelor mecanice pentru că unele unități nu au u- tilaje. iar la altele acestea stau de pomană. In timp ce la cooperativa Băilești, din 5 combine repartizate pentru recoltat și tocat nutrețuri au sosit numai 3. la Urzicuța două combine stăteau nefolosite. Direcția a- gricolă trebuie să controleze pe teren modul cum se fac insilozările. Sint cazuri cînd se comunică date eronate. Cooperativa agricolă Plenița apare în situația direcției agricole cu 484 tone însilozate, dar In realitate nu a realizat , a- ceastă cantitate.Situațiile amintite nu sînt de natură să ofere1 certitudinea că se va face tot ce 

e posibil pentru echilibrarea balanței furajere. Este necesar ca organele județene să analizeze desfășurarea lucrărilor și să ia măsuri pentru impulsionarea acestora, pentru ' strînge- rea și insilozarea tuturor reșurselor de furaje.
CONSTANȚAPlanul pe actuala perioadă a fost îndeplinii. In cooperativele agricole din județul Constanța, concomitent cu executarea celorlalte lucrări agricole, se lucrează intens la recoltarea și insilozarea furajelor. Pină la data de 22 septembrie a.c. au fost însilozate peste 273 000 tone de nutrețuri, realizindu-se sută la sută prevederile pe actuala perioadă. După cum ne relata ing. Cornel Dănilă de la direcția generală a agriculturii județene s-au luat măsuri pentru Insilozarea tuturor resurselor de 

furaje. încă de la începutul verii au fost însilozate mari cantități de lucerna, borceag și alte furaje verzi, iar acum se lucrează cu toate forțele la insilozarea cocenilor, frunzelor și cotețelor de sfeclă, resturilor legumicole, porumbului semănat în cultură dublă etc. într-o serie de unități agricole, printre care Peci- neaga, Palazu-Mare. Chir- nogeni, Osmancea, To- praisar ș.a. au fost formate echipe speciale de mecanizatori și cooperatori, dotate cu combine și mijloace de transport, care lucrează la recoltarea, transportul și insilozarea nutrețurilor, fără ‘ întrerupere. Cooperatorii și mecanizatorii din județul Constanta muncesc cu însuflețire pentru înfăptuirea în cit mai bune condiții a măsurilor pentru echilibrarea balanței furajere, creînd condiții bune de hrănire a animalelor în vederea creșterii producției de carne, lapte și lină.
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Stăruind asupra răspunderilor majore ale muzeului de 
istorie in educația patriotică a oamenilor muncii, reluăm 
iirul unei anchete publicate in numărul din 31 august 1971 
al „Scinteii". Principala concluzie la care ajungeau autorii 
amintitei investigații era că activitatea cultural-educativă a 
muzeelor se resimțea de pe urma caracterului mult prea oca
zional al maniiestărilor initiate, a insuficientei lor varietăți. 
Cum se prezintă astăzi lucrurile f — iată tema unei recente 
anchete prin citeva muzee din BUCUREȘTI, BACAU și IAȘI.Se cuvine relevat de la bun început că în activitatea muzeelor de istorie își face loc tot mai mult concepția privitoare la imperativul amplificării valențelor ei educative, prin situarea muzeului pe o poziție' activă în raporturile cu publicul, printr-un efort perseverent îndreptat spre făurirea unor punți durabile de legătură cu sutele de mii de vizitatori. Cele mai îmbucurătoare rezultate se dobîn- desc acolo unde muzeul nu așteaptă pasiv apariția vizitatorilor, ci pășește în întâmpinarea publicului, inițiază acțiuni in afara clasicei săli de expoziție. Bunăoară, la Muzeul de istorie din Bacău s-au organizat în ultima vreme mai multe expoziții itinerante — „Descoperiri arheologice în județul Bacău", „Aspecte din mișcarea muncitorească din județul Bacău" etc. — care au poposit în mai toate orașele si comunele județului. La sediu s-a deschis o expozițieerată anului volutionar care plasată, cum ne ma tovarășul Va- sile Florea. directorul muzeului. intr-un sir de întreprinderi și poziție similară, de o mare bogăție documentară, a fost vernisată la Muzeul de istorie a Moldovei din Iași. în același timp, specialiști din cadrul muzeelor amintite au susți- numeroase conferințe și simpo- intreprinderi si la

de conferințe și simpozioane, numeroase alte acțiuni de larg interes. Iată citeva dintre ele, așa cum s-au conturat in discuția cu tovarășul Liviu Ștefănescu, șef de secție la prestigioasa instituție bucureșteană. O fo- toexpoziție alcătuită din citeva zeci de imagini mărite ale celor mai elocvente reprezentări de pe Columna Iul Traian a poposit în peste -70 de loca-

enumerarea pentru a sublinia că depinde doar de propria investiție de gindire și inițiativă pentru ca formelor tradiționale să li se adauge altele, în cadrul cărora mijloaeele moderne audiovizuale își pot găsi o largă utilizare, contribuind la o mai intensă valorificare a apreciabilei baze materiale a muzeelor.Experiență muzeografică ilustrează convingător că eficiența activității e- ducative a muzeului depinde în măsură decisivă de continuitatea acțiunilor întreprinse. In cursul investigației noastre problema a revenit in discuție «fprmulată adesea ca un deziderat. „Principalul domeniu spre care trebuie să-și îndrepte eforturile muzeul de istorie — opina tovarășul Traian Valeriu, inspector de specialitate la Consiliul județean de cultură și educație socialistă Bacău —

consa- re- 1848 a fost de- după infor-

Muzeul de istorie - 
mai activ integrat muncii 

de educație socialistă
• REEVALUĂRI NECESARE IN RELAȚIA MUZEU - PUBLIC • Șl MUZEUL

POATE IEȘI PE TEREN DACĂ ȘTIE SĂ ÎNLĂTURE BARIERELE INERȚIEI

instituții. O ex-
nut zioane in școli. _________ ______ _sate, au făcut parte din brigăzi științifice mixte ori muzeistice care s-au deplasat în comune.Așadar, o preocupare meritorie în direcția strîngerii legăturilor cu publicul. Se impune însă o constatare : formele principale prin intermediul cărora muzeele se situează pe o poziție activă in relațiile cu publicul sint de fapt doar conferința și expoziția.Există posibilitatea de a adăuga a- cestor forme consacrate, modalități noi, atractive, cu vie rezonanță în conștiința publicului ? Un răspuns convingător am aflat apelînd la experiența Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România a cărui a- gendă de manifestări include, alături

lități din județele Ilfov, Ialomița, Teleorman și Dîmbovița, fiind vizionată de circa 50 000 de oameni. Prilejul a fost folosit, totodată, pentru organizarea unor discuții în cadrul cărora specialiștii muzeului au dat răspunsuri sutelor de întrebări privitoare la istoria dacilor și a romanilor, formarea limbii și a poporului român, continuitatea lui pe aceste meleaguri. Trei gale de filme istorice, însoțite de prelegeri și vizite în sălile muzeului, au atras citeva mii de oameni, în special tineri muncitori și elevi. în sala „Mihai Viteazul" a muzeului, in mijlocul impresionantelor mărturii despre vremea marelui domnitor, corul „Madrigal", cunoscuți artiști ai Naționalului bucureștean și specialiști muzeului au fost amfitrionii seri literar-muzeale de neuitat tru cei peste 200 de participant.zeul a organizat mai multe concursuri „Cine știe cîștigă". întrerupem
ai unei pen- Mu-

CĂRȚI CARE...
AR TREBUI SĂ EXISTE ffl)Semnalam cu puțină vreme in urmă (vezi ,,Scînteia“ nr. 9630 din 14 sept, a.c.) o serie de aspecte vizînd defectuoasa difuzare — acum, odată cu deschiderea noului an școlar — a cărților recomandate ca bibliografie elevilor. Reacția Centrului de librării București a fost promptă : prin onorarea rapidă a tuturor comenzilor, printr-o redistribuire a volumelor existente în depozit, toate librăriile bucu- reștene și-au îmbogățit considerabil fondul de carte. Și totuși, un nou raid întreprins în aceste zile ne-a oferit prilejul consemnării unor dialoguri în bună măsură asemănătoare.Iată, de pildă, o replică surprinsă la librăria „Academiei" din Capitală :— Am un băiat in clasa a Vil-a. Profesorul, chiar din prima zi. i-a recomandat ca bibliografie literară a- ceste 15 titluri. Aici nu am găsit de- cit unul... De unde mi le-aș putea procura pe celelalte ? Unde să caut Bogza, Minulescu, La Fontaine, Voltaire etc. ? •— Nu le căutați pentru că nu le veți găsi nicăieri. Sint epuizate din rețea...La București, ca și la Baia Mare, la Suceava, ca și la Arad, o seamă de volume recomandate elevilor ca absolut necesare pentru înțelegerea materiei teoretice predate nu există ; din cele 1 300 de titluri, cite numără în prezent bibliografia școlară, pot fi procurate circa 700. Celelalte ? Vă- zînd lumina tiparului cu ani în urmă, ele au fost cumpărate de generațiile succesive de elevi, astfel incit seria anului 1973 le poate găsi... doar in biblioteci.Oferim spre exemplificare cîteva din titlurile inexistente în librării : numeroase DICȚIONARE, format „de buzunar", între care cele român- francez, francez-român și; român- englez, englez-român ; LUCRĂRI DE MATEMATICA : culegere de probleme de trigonometrie (Sima, Atanasiu), Probleme de fizică (Nec- șoiu) ; Introducere in algebră (Gal- bură) etc. ; BELETRISTICA : lista este foarte mare, astfel incit vom cita doar citeva nume de autori — Miron Costin. Panait Cerna, Călinescu, Ibrăileanu. Minulescu, Camil Petrescu, Sadoveanu (unele volume mai intens solicitate) cărora li se adaugă numeroase lucrări ale poeților și prozatorilor contemporani ; LITERATURA UNIVERSALA : Balzac, Aragon, Brecht, Shaw, Misckiewicz, Dickens, Esenin.Fără îndoială, una din explicațiile pe care le oferă editorii este justificată : astăzi apar numeroase volu- / me, în tiraje altădată de neimaginat și, de aceea, unele lucrări mai vechi sint retipărite cu întirziere. Iată însă că, uneori, această întirziere este nejustificat amplificată de corelarea defectuoasă a planurilor editoriale, răspundere ce revine in primul rînd înseși editurilor. în timp ce cărți precum cele citate mai sus așteaptă cu anii să le vină rindul la retipărire, edituri diferite scot aproape simultan același titlu. în noiembrie 1972, editura „Minerva" a scos o ediție din „Ciocoii vechi și noi". După trei luni, editura vecină, „Eminescu", prezenta și ea o nouă ediție din ace-

lași volum. „O samă de cuvinte" de Neculce a văzut lumina tiparului în- tr-un singur an de trei ori (este adevărat, în serii diferite, deși aceasta nu schimbă problema in datele ei esențiale) întîi la editura „Junimea", apoi la „Creangă" și in cele din urmă la „Minerva".Exemplele le-am putea continua. Cu „România pitorească", apărută in două ediții la numai o lună de zile, cu alte lucrări, valoroase in felul lor, utile elevilor, așteptate de marele public, dar care, în nici un caz, nu justifică avalanșa de tiraj intr-un interval de timp relativ redus.Reglementarea situației actuali, existența integrală în Circuitul cărții a lucrărilor recomandate elevilor nu se pot realiza însă numai cu concursul editurilor. După cum sîn- tem informați, actuala bibliografie școlară se află in discuția Ministerului Educației și Învățămîntului, Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Uniunii Scriitorilor. Fără îndoială, aceste consultări trebuie să se concretizeze — și cit mai repede — într-o raționalizare a bibliografiei șcblare, în eliminarea unor titluri nu întru totul necesare, în introducerea altora noi din domeniile matematicii și fizicii, biologiei și geografiei, sectoare pină acum neglijate.Există modalități multiple pentru a se acoperi operativ cererea de carte a elevilor. Pentru clasele mai mici, de pildă, tipărirea de crestomații sau culegeri literare, incluzind bucățile studiate în școală, se poate dovedi o soluție eficientă. De asemenea, culegerile tematice de versuri sau proză dedicate patriei, partidului pot constitui instrumente utile de lucru. La toate acestea, trebuie însă adăugat un lucru ; competența și grija pe care trebuie să le dovedească cadrul didactic atunci cind recomandă bibliografia. Acesta este dator să știe precis ce lucrări pot fi procurate, ce ediții există în librării și abia apoi să comunice elevilor săi lista de cărți. Altfel, se întîmplă ca în secvența surprinsă la librăria „Academiei" și redată anterior : vînzător și cumpărător au zăbovit minute bune în fața seriei de „Opere complete" ale lui Mihai Beniuc pentru a găsi... o poezie indicată in bibliografie.Librari, editori, profesori... iată un triumvirat în mîinile căruia se află „cheia" găsirii, în cel mai scurt timp, a tuturor cărților care... ar trebui să existe.
Radu CONSTANTINESCU

teatre
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Bărbați fără neveste 
— 20.

• Teatrul Giuleștl (In sala 
a Teatrului Național „I. L. 
glale") : „eseu — 19,30.
• Circul „București" : Al 
gong Ia... circ — 19,30.

Studio 
Cara-

treilea

este permanentizarea legăturilor sale cu publicul, găsirea acelor formule organizatorice care să asigure, în mod diferențiat pentru fiecare categorie de vizitatori, un contact sistematic cu muzeul. Mă gindesc îndeosebi la strîngerea legăturilor cu școala, cu organizațiile de tineret și sindicale din unitățile economice, așadar cu acele organisme în măsură să contribuie la integrarea permanentă îndeosebi a tineretului în programele de activitate ale muzeelor".Ce se întreprinde acum pe linia intensificării conlucrării muzeu-școală? Atit la Bacău, cit și la Iași, muzeele de istorie nu se limitează a găzdui vizite frecvente ale elevilor ; deseori ele se transformă in clase de școală, creînd ambianța propice lecțiilor de istorie ; in unele școli, muzeele au sprijinit înjghebarea unor colțuri muzeistice. Privită insă din perspectiva continuității manifestărilor, colaborarea muzeelor cu școala apare, cel mai ' ...................... .In ce direcții pentru școala ? publicii Socialiste România s-a creat, și a fost învestit cu atribuții concrete in acest domeniu, cabinetul didactic al muzeului. Sub egida acestui organism, alcătuit din muzeografi, .si re-, prezeritânți1 ai Ministerului Bdfteâțfei și învățămîntului, se experimentează cu cîteva clase predarea istoriei patriei și desfășurarea orelor de diri- genție In sălile muzeului, organizarea unor cicluri de conferințe pentru elevii de la școlile în care nu se pre-

adesea, intimplătoare.ar trebui acționat extinderea legăturilor cu La Muzeul de istorie al Re-

- dă istoria, a prelegerilor și semina- riilor in cadrul cursului „Istoria modernă și contemporană a României în mărturii originale".Un alt aspect al acțiunii de permanentizare a relațiilor muzeului cu , publicul ii constituie contactul cu tinerii salariați din întreprinderi și instituții, legături în general firave, sporadice. Investigînd natura acestor relații la fabricile „Țesătura" și „Moldova" din Iași, tovarășele Maria Si- mion și Maria Mihaj, secretarele celor două organizații U.T.C., au arătat că nici unul dintre specialiștii Muzeului de istorie a Moldovei nu venise în lunile ce au premers ancheta noastră în aceste întreprinderi Spre a propune organizațiilor de tineret de aici vreo acțiune de conlucrare. La rîndul său, tovarășa Maria Teclean, șef de secție la instituția sus-amin- tită, releva că muzeul colaborează frecvent cu comitetul municipal U.T.C. prin intermediul ruia se fac programări de ferențiari ori vizite la muzeu. Considerind firească o atare colaborare, ne întrebăm, totuși, de ce muzeul ieșean (și nu numai a- cesta) nu ia contact nemijlocit cu beneficiarii di- recți ai acțiunilor sale : organizațiile de tineret din întreprinderi ? Mai ales că statisticile muzeografice arată că, în urma unor asemenea acțiuni, organizate periodic, numărul vizitatorilor înregistrează creșteri considerabile.O dovedește de altfel cu sință suita manifestări țiate în prinderile reștene de Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România. Astfel, in urma celor 17 cicluri de conferințe in tot atîtea mari întreprinderi bucu- reștene pe tema „Dezvoltarea națiunii române" s-a putut constata creșterea afluxului de vizitatori din aceste unități economice. Cursul „Istoria României in mărturii originale", desfășurat sub forma unor prelegeri urmate de dezbateri și răspunsuri la întrebări în sălile muzeului, s-a bucurat de un real succes, după cum desfășurarea în incinta muzeului a pregătirii propagandiștilor care conduc cursurile de istorie în învățămin- tul de partid și politic U.T.C. din sectorul 4 al Capitalei a avut ca rezultat, intre altele, faptul că numeroși propagandiști au luat inițiativa de a desfășura seminariile cu cursanții In fața vitrinelor cu exponate din muzeu.în ansamblu, ancheta întreprinsă relevă că, cu toate progresele realizate, activitatea cultural-educativă a muzeelor de istorie este încă departe de a corespunde exigențelor decur- gind din Programul de educare comunistă a poporului. Experiențele valoroase sînt incă insuficient popularizate, ceea ce îngreunează generalizarea lor, în sfîrșit, ni se pare că se impune, cu^epsebită acuitate efectuarea Unbr analize, cum este cea gîn- dită la Iași cu privire la relația mu- zeu-întreprindere. în urma lor ar avea, deopotrivă, de cîștigat muzeele și publicul, în ultimă instanță munca de educație patriotică.
Silviu ACHIM
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PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă 
capitulare (12).

9,30 Curs de limbă 
’ . capitulare (13).
10,00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10,10 Cărți și idei.
10,30 Telecinemateca.

engleză. Re-

germană. Re-

„Re- 
Fred 
Cu :
Slo-

că-oon-

priso- r de ini- între- bucu-

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul

L

Forța și demnitatea
unei mari opere

Ciclul 
gizori contemporani" — 
Zinemănn — ,,Bărbații". 
Marlon Brando, Everett 
ne, Tereza Wright.

12,00 Telejurnal.
16,00-17,00 Teleșcoală • Fizică : 

Oscilații și unde în sistemele 
vii * Chimie : Cancerul me
talelor • Literatura româ
nă : Pasiunea adevărului și 
dreptății la eroii sadove- 
nieni.

17.30 Emisiune în limba maghiară.
18.30 Telex.
18,33 Din țările socialiste.
18,45 întrebări și
19,15 Publicitate.
19,20 1 001 de seri

(IV).
19.30 Telejurnal • 

inte de termen, 
hotărîtor.

20,00 Cîntecul săptămînii : ..Toate 
drumurile țării" de Camelia 
Dăscălescu.

20,05 Seară pentru tineret « ^Pri
mul loc de pe pămînt" — 
program muzical-poetic a E- 
levi și studenți pe frontul 
recoltei a Teletop ’73. Emi- 
siune-concurs de muzică 
ușoară. Transmisiune di
rectă de la Baia Mare a Co
legi de generație: Viorel Na- 
rița, strungar din Baia Mare 
A ..Valul mării". Moment 
poetic a „Voinicelul" la pri
mii pași, a 3 zile la Chir- 
nogi a Recital în premieră.
24 de ore.

răspunsuri.

: Moby Dick

Clncinalul Ina- 
1973 — an

22,15

17,30

17,35

18,55

PROGRAMUL II

Telex.

Telecinemateca pentru ti
neret : „Lovitura puterni
că" — producție a studiou-

polo- 
regia

„Lovitura 
producție a 

rilor cinematografice 
neze. Scenariul și 
Jerzy Passendorffer.
„Dorul meu e numai 
Muzică populară.
1001 de seri: Moby Dick19.20

19,30 Telejurnal a Cincinalul îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Marile nume ale muzicii u- 
niversale : Antonin Dvorak. 
In program : Concertul pen
tru violoncel și orchestră 
(orchestra simfonică a 
dioteleviziunii. Solist 
mund Kurtze, dirijor 
Conta) ; Simfonia a
„Din lumea nouă" (orches
tra simfonică a Radiotele'vi- 
ziunii, dirijor Ilia Temkov). 
în pauză : Bucureștiul ne
cunoscut — Cartierul Regiei.

22,05 Ipoteză și fantezie în pa- 
leoastronautică.

(IV).

Ra- 
Ed-

Ioslf 
IX-a

leze" pentru că este al locului, pentru că sintetizează, în însăși personalitatea sa. a- ceastă spiritualitate. Exprimîndu-se pe sine, exprimă Maramureșul și exprimînd Maramureșul exprimă țara. Sculptorul Vida este una dintre vocile autentice și de rezonantă prin oare arta României socialiste contemporane vorbește lumii.Fără a descinde direct nici din Paciurea
ÎNSEMNĂRI

PE MARGINEAfa-

Se vorbește mult — și niciodată îndeajuns — despre farmecul și originalitatea Maramureșului. Acest străvechi și prodigios colț de țară este intr-adevăr unic, dar nu atît prin nuanțele care-1 deosebesc de celelalte ținuturi ale noastre cit prin calitatea sa de esență a unor trăsături valabile pentru întreg spațiul spiritual românesc. în același sens sint aici mai vizibile și rezistențele în timp, rădăcinile milenare ale unei plurale și robuste frumuseți. Aceste surse și cuprinderi semnificative le reunește in personalitatea sa artistică Gheza Vida autentic și reprezentativ fiu al Maramureșului.Născut într-omilie românească de țărani mineri (noțiunea este cunoscută mai ales pentru zonele tradiționale ale exploatărilor aurifere transilvănene). sculptorul, vechi militant comunist, este ultimul născut și singurul rămas in viață dintre mulți frați. Amănuntul biografic este important., nu numai pentru a a- minti mediul și condițiile sociale dramatice ale acelor „văi ale. plîngerii", atit de e- xact și de trist adecvate cînteoului „Munții noștri aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă". Forța și demnitatea sculpturii maestrului Vida, franchețea și expresivitatea limbajului său. comuniunea sa cu pă- mîntul natal și mișcarea revoluționară nu pot fi despărțite de această marcată origine. Din lumea mitologiei țărănești de care artistul este profund legat, biografic și a- fectiVj avea să se nască un întreg ciclu de lucrări fabuloase de o profundă originalitate — opere prezente, în bună parte și in actuala expoziție de la Dalles („Vîlva minei", ..Omul pădurii". „Omul apelor". „Solomonarul". ..O- mul nopții" și altele). Dacă la alți artiști se poate vorbi de ..asimilarea" sau neasimi- larea „atmosferei" Maramureșului, referințele de acest tip la Gheza Vida sînt inoperante. El nu a avut cum și ce „să asimi-

EXPOZIȚIEI
GHEZA VIDA

nici din Brâncuși — cele două senii tutelare extreme ale sculpturii moderne românești — autorul „Monumentului de la Moisei" le este cred înrudit ămîndurora. se instaurează neașteptat cu o lumină proprie la interferența acestor faruri. Ceva din puterea emoțională, din patosul și inventivitatea fantastică , ale lui PaciUrea ne intimpină și in reprezentările mitice sau de legendă ale maestrului de la Baia Mare („Vîlva minei", „Omul apelor". „Omul nopții". „Pricoliciul minei") și chiar în impetuoasele și nu mai puțin memorabilele sale tipuri inspirate din realitatea cotidiană („Dans oșe- nesc". „Bucjumașul".. „Răscoala"), nismul său, atunci cind personaje sau supranaturale, are o nedezmințită robus- tate : o vitalitate afirmativă structurează și animă formele. Fără a se confunda cu seninătatea și detașarea în lumea de cristal a esențelor brâncușiene, capacitatea de concentrare, siguranța bărbătească a tăieturii directe în materialul definitiv și solemnitatea simplă dar monu-

Expresio- chiar și figurează simbolice

mentală a sculpturii lui Vida pot fi raportate cu demnitate la arta marelui gorjan.Printre operele sale se numără și realizări de factură mai imper- ■ son£l realistă și fără o aură simbolică, a- mintind mai curînd de unii militanți ai expresionismului german dintre cele două războaie („Minerul") sau, la celălalt pol — construcții in lemn abstracte. de o misterioasă și, în același timp, familiară intimitate (Amintiri din copilărie I, II și III), Dar măsura întreagă a forței și originalității acestui proeminent sculptor român contemporan ne este dată de ciclul situat intre „Dansul oșenesc" și „Sfatul bătrînilor". Se recunosc aici, intr-o excepțională sinteză artistică realistă, obișnuitul și sublimul, generalizarea filozofică și un ascuțit simț al observației și selecției esențialului. Cu o e- conomie de mijloace, deformînd pentru a forma substanțial și expresiv, sculptorul ne propune volume’, capabile să restructureze vizual și spiritual spațiile cărora le sînt destinate. Avem în fața ochilor, in egală măsură, idei și oameni vii. Simplificarea figurilor nu numai că" păstrează, dar reușește să potențeze superior, definitoriu. Identitatea etnică, istorică, psihologică și etică a tipului uman pe care ni-1 înfățișează.Modal moral și întruchipare a înțelepciunii active, cum a fost numit de cineva, „Sfatul bătrînilor" este unul dintre marile monumente posibile pentru spațiul public, una dintre cele mai convingătoare și mai înălțătoare creații ale sculpturii noastre contemporane. într-o asemenea operă recunoaștem și un ideal actual de etică și e- chitate. de atentă cumpănire și responsabilitate umană, dar și temeiurile străvechi ale năzuințelor noastre. gteutatea istorică! 
a vibrantului îndemn de a fi comunist de omenie.
Adrian 
PETRINGENARU

polonez „SINGUR"

Scenariul și regia : Janusz Nasfeter. Imaginea : Wieslaw Zdort. Muzica : Waldemar Kazanecki. Cu : Roman Mosior, 
Piotr Szczerkowski, Halina Kossobudzka, Malgorzata Lesniewska, Jolanta Bohdal

T
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ACTUALITATEA
ȘTIINȚIFICĂAgenda științifică din această săp- tămină consemnează o suită de manifestări consacrate analizei unor probleme de actualitate din diverse domenii de cercetare. Remarcăm in acest sens cea de-a III-a Conferință națională de patologie infecțioasă, care, după cum ne informează conf-: dr. L. Păun, secretarul general aj comitetului de organizare. își pro-/ pune să dezbată o serie de aspecte semnificative privind bolile infec- țioase. și anume, hepatita virală și infecțiile cu germeni gram negativi. „Boala de iradiere" va constitui tema unei alte reuniuni științifice, in cadrul căreia specialiștii vor avea un schimb de experiență cu privire la posibilitățile și mijloacele de identificare și tratare a aoestor maladii. Continuă, totodată, reuniunea exper- ților O.N.U. pe tema „Efectele sociale ale industrializării zonelor rurale" și simpozionul de geometrie și a- naliză globală, dedicat centenarului nașterii savanților români Dimitrie Pompeiu' și Gheorghe Țițeica.Din numeroasele aspecte relevante pentru cursul evolutiv al literaturii noastre am putea reține, ca semnificativă prin amploarea și, mai ales, prin implicațiile durabile în universul creației, eforturile tot mai susținute de răs- pindire în lume a celor mai de seamă opere ale literaturii românești. De cîțiva ani, concomitent cu transpunerea în românește a numeroase opere ale literaturii universale, s-a trecut mai hotărît, pe baza unui program atent elaborat, la prezentarea în limbi străine, cu precădere în limbile de circulație internațională, a celor mai de seamă opere și autori români. Deși încă recente, acțiunile editoriale de a- cest fel și-au dovedit pe deplin utilitatea, in contextul mai larg al preocupărilor întreprinse pentru mal buna cunoaștere și răsptndire a culturii românești peste hotare.Asemenea justificate aspirații ni se pare a-și găsi rezolvarea și in recenta inițiativă a editurii „Univers" de tipărire, cu participarea șl sprijinul nemijlocit a numeroși oameni de litere și artă, a unor personalități cunoscute ale vieții culturale românești, a „Caietelor românești de studii literare" („Cahiers roumains d’etudes litte- raires"). Revistă trimestrială de critică, estetică și istorie literară, scrisă în limba franceză, „Caietele" angajează in efortul de cunoaștere a literaturii noas-

tre peste hotare și cercetarea teoretică a fenomenului literar, reliefind atit preocupările criticii tre actuale pentru interpretarea . literaturii nești, cit și imaginea con-noas-româ-
liniază dimensiunea civică, locul definitiv al criticii In viata societății, iar Romul Munteanu cercetează interacțiunile determinante dintre critica sociologică și operă, biografie și existen-

„CAIETE
ROMANEȘTI
DE STUDII
LITERARE"

densată a literaturii străine în țara noastră. Conceput a se concentra în jurul unor mari subiecte, primul număr al revistei, apărut de curînd, are ca temă centrală „Scriitorul și societatea contemporană". Citeva studii cuprinzătoare dezbat această problemă din unghiuri diferite. Astfel, Mircea Zaciu este preocupat de definirea locului criticii literare în relația dintre literatură și societate ; Edgar Papu sub-

ță socială. Un alt grup de studii își propune descifrarea, din altă perspectivă, a prezenței literaturii în viața societății contemporane. Traian Herseni stabilește cîteva relații interesante între economia de tip industrial și concentrarea activității literare, iar alte două studii cu preocupări apropiate, apar- ținînd lui Adrian Marino și Petru Popescu, analizează raportul dintre succesul literar și receptarea

socială. Alături de acestea, Nicolae Balotă investighează diacronic contribuția scriitorilor la circulația valorilor în cultura românească contemporană, iar Ion Dodu Bălan întreprinde un tur de orizont asupra locului țării noastre in circuitul valorilor spirituale universale.Alte secțiuni ale revistei sint rezervate , traducerilor din și in ba română, apărute în turile din țara noastră, cum și unor recenzii pre cărți românești străine. Sint prezentate cu această ocazie o serie de lucrări de critică, rie literară și unele din ele ții românești in Un acest prim număr al revistei care, prin întreaga sa alcătuire, oferă cititorului străin o imagine largă asupra orientărilor și preocupărilor actuale aie criticii noastre, fereastră de înțelegere și pătrundere în intimitatea literaturii țo- mânești contemporane.Subliniind incă o dată valoarea inițiativei editurii „Univers", ținuta textelor ca și realizarea respunzătoare, această tînără apelînd la toate ticii literare românești, să contribuie, alături de alte mijloace, la răspindirea pe meridianele lumii a celor mai de seamă valori spirituale ale poporului nostru.

cine a
11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, Ia gră-

................ — 9; 11,15; 
la grădină

cronicilor lim- edi- pre- des- sauisto- esteticâ, contribu- de seamă domeniile respective, caleidoscop incheie

grafică co- sperăm ca publicație, forțele cri-

• șapte zile : PATRIA
12,30; 16; 18,30; 21.
• Singur : CAPITOL — 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Sunetul muzicii : GRADINA 
CAPITOL — 18,45.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : VICTORIA — 9; 11,13;
13,30; 16; 18,30; 20.45.
• Lupta după victorie : CEN
TRAL — 9,30; 12.45; 16; 19,30.
• Micul și marele Klaus : LUMI
NA —1 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
a Cu cărțile pe față : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
— 4736); 20.15 (seria de bilete — 
4737), 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.
a Departe de Tipperary
MUL SĂRII — 15,30;
VOLGA — 9,30; 11,30;
18; 20.
a Legenda negrului 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15;
16; 18.30; 20,45, Ia grădină 
FESTIVAL — 8,45; 11,13;
15,45; 18,15; 21, la grădină 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
a Cartea Junglei : DOINA 
13,15; 15,30; 17,43; 20.

? Neamul Șoimăreștilor :
URI NOI — 9,15—19 in 

nuare.
a Perechile 
12,15; -----
— 9;
• O 
SIOR
20,30, 
16;

9,30;

DRU- 
18; 20,15,
13,30; 16;

Charley : 
13,30; 
19,15, 
13,30; 
19,30,

TIM- 
contl-

GLORIA — 9,39;
15,30: 18; 20,30, FLAMURA 
12; 15; 18; 20,30.
afacere pe cinste : EXCEL- 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 

18,30; 20,45, BUZEȘTI — 9;

dină — 19,15, MODERN 
13,30; 16; 18,15; 20,30,
— 19.
A Veșnicul
16,30; 18,30,
— 20,30 : 
Union).
A Nunta de aur : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
A Bărbații : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30: 18; 20,15.
A 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.
A Conspirația : DACIA — •;
11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, MOȘI
LOR — 16: 19: 20, la grădină —
19.15.
A Urmărire la Amsterdam : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, ARTA — 
15,30; 18; 20,15. la grădină — 19,15. 
A Ultimul cartuș : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
A Polițistul : UNIREA — 15,30; 
17.45; 20, la grădină — 19,15, TO
MIS — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15;
20.30, la grădină — 19,15.
A Parașutiștii î GIULEȘTI ~ 
15,30; 18; 20,15, FLACĂRA — 15,30; 
17,45; 20.
A Ciprian Porumbescu : PACEA
— 15.30: 19.
A Aventura iui Poseidon : LIRA
— 15,30; 18; 20,30, la grădină —
19.30.
a Dragostea începe vineri : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18; 20.15.
A Fantoma lui Barbă Neagră : 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20,
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Valter apără Sarajevo : MUN
CA — 16; 19.
A Infailibilul Raffles : AURORA
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
la grădină — 19.
• Acea pisică blestemată : FLO
RE ASCA — 15,30: 18; 20,15.
A Fellaga : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
A Jandarmul la plimbare î COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.

tntlrzlat — 
Simfonia 

CINEMATECĂ

10: 12: 14; 
pastorală 

(sala

Emil VASILESCU

— 11;
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CIJVlNTlIL COMIMȘTHOR, AL POPORULUI:

Succesul vizitei in America Latină 
ne onorează si ne dă noi imbolduri 

in muncă
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în telegrama adresată de CONSILIUL CENTRAL AL UNIUNII GENERALE A SINDICATELOR se spune : Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, în numele celor peste 5 milioane de oameni ai muncii din patria noastră, organizați în sindicate, vă a- dresează, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător iubit al poporului nostru, cele mai calde felicitări pentru activitatea rodnică, neobosită desfășurată in timpul istoricei vizite oficiale de prietenie și colaborare Întreprinsă în cele șase țări din America Latină.In continuare, telegrama arată : ■Sindicatele din patria noastră au /salutat cu deplină aprobare întîl- nirile și convorbirile pe care dumneavoastră le-ați avut cu conducătorii centralelor sindicale din țările latino-americane vizitate, vă- zlnd in aceasta un imbold pentru o mai puternică dezvoltare a relațiilor prietenești de solidaritate in- ternaționalistă între sindicatele din România și sindicatele din țările Americii Latine. Ne-au produs o mare bucurie manifestările de solidaritate și prietenie muncitorească prilejuite de vizitele dumneavoastră în întreprinderi, pe șantiere, în institutele de cercetări, in- tîlnirile pe care le-ați avut cu oamenii muncii latino-americani care lucrează în transporturile feroviare și navale, în agricultură, în institute ale învățământului superior.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se subliniază în încheierea telegramei — că Uniunea Generală «P Sindicatelor din România va milita cu toată hotărirea pentru afirmarea politicii externe a partidului și statului nostru, va dezvolta legăturile de prietenie și solidaritate internațio- nalistă cu oamenii muncii și sindicatele din America Latină, cu convingerea că acestea vor contribui la înfăptuirea obiectivelor înaltei misiuni pe care ați dus-o strălucit la îndeplinire în cursul vizi- itei întreprinse în cele șase țări latino-americane.Comitetul județean TIMIȘ al P.C.R. arată în telegrama sa : Vizita pe care ati efectuat-o a demonstrat încă o dată justețea concepției partidului nostru privind legătura organică, indestructibilă între politica internă si cea externă a României, faptul că la baza reputației mereu crescînde a tării noastre pe arena internațională stau succesele tot mai de seamă obținute în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. în încheierea telegramei se spune : în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate din județul Timiș, ne angajăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu ne precupețim eforturile pentru a da viață angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, a spori contribuția noastră la înfăptuirea exemplară a politicii marxist-leniniste a partidului, la înflorirea și prosperitatea patriei noastre dragi, Româ- ria socialistă.Exprimîndu-și adeziunea totală la politica internă și externă a României socialiste, aprobînd din toată inima rezultatele acestei istorice vizite. Comitetul județean MEHEDINȚI al P.C.R. arată in telegrama sa: Rezultatele vizitei dau expresie voinței susținute a țării noastre de a întreține și dezvolta legături economice și tehnico-știin- țifice cit mai strinse, pe baza egalității în drepturi, cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor social-politică, solidarității cu lupta popoarelor împotriva imperialismului, pentru apărarea libertății, independenței și suveranității naționale.Relevînd hărnicia cu care acționează organizațiile de partid, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi, de pe șantierele de construcții, de pe ogoare pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, telegrama biroului Comitetului județean NEAMȚ al P.C.R. conchide: Sintem convinși că numai printr-o muncă plină de dăruire ne aducem contribuția la continua propășire a întregii patrii. 

la creșterea necontenită a prestigiului de care se bucură România în lume, la înfăptuirea neabătută a politicii științifice, profund marxist-leniniste pe care o desfășoară partidul și statul nostru, atît pe plan intern, cit și în relațiile internaționale.Fiecare întîlnire a dumneavoastră cu conducătorii statelor vizitate, cu conducătorii partidelor comuniste și muncitorești, ai altor organizații progresiste a însemnat un pilduitor serviciu adus cauzei nobile a păcii, a statornicirii în lume a unor relații de tip nou, democratice, întemeiate pe principiile egalității în drepturi, respectului independentei șl suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, dreptului popoarelor de a-și hotărî soarta de sine stătător — se arată în telegrama Comitetului județean SATU-MARE al P.C.R. și a consiliului popular județean.Dind glas gîndurilor și sentimentelor oamenilor muncii sălă- jeni, ne exprimăm deplina noastră adeziune față de această acțiune politică de excepțională însemnătate, față de rezultatele ei deosebit de rodnice în multiple domenii, care constituie încă o dovadă strălucită a consecvenței cu care România socialistă militează pentru promovarea înțelegerii și cooperării între toate statele lumii, pentru ' întărirea solidarității cu țările angajate pe calea dezvoltării independente, cu toate forțele revoluționare, democratice ale contemporaneității — se arată în telegrama Comitetului județean SĂLAJ al P.C.R.După ce se exprimă satisfacția și deplina aprobare față de rezultatele vizitei, în telegrama adresată de Comitetul județean SIBIU al P.C.R. se spune : Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom face din flecare clipă a vieții și. muncii noastre acțiune hotărită și plină de răspundere pentru a înfăptui mai devreme și mai bine programul partidului de înflorire multilaterală a României, de afirmare și mai puternică a națiunii noastre socialiste în lumea contemporană. Vă vom urma cu hotărîre comunistă pe drumul pe care l-ați deschis.în telegrama Comitetului județean OLT al P.C.R. se arată : Ne-au bucurat mult nenumăratele manifestări de respect și simpatie cu care ați fost înconjurați pretutindeni, pentru că stima și prestigiul de care vă bucurați în lume sînt stima și prestigiul României, stima și prețuirea acestui popor. înțelegem — conchide telegrama — că rezultatele obținute de un popor în dezvoltarea sa economico-socială au o importantă deosebită pentru toate popoarele care luptă pentru independență și bunăstare, că acestea fac, în ultimă instanță, să crească prestigiul socialismului în lume.Poporul român este mîndru și conștient de imensul dumneavoastră aport la creșterea prestigiului internațional al țării noastre, prin promovarea consecventă a politicii marxist-leniniste de consolidare continuă a economiei naționale, factor determinant în întărirea legăturilor de prietenie si a colaborării dintre poporul nostru și toate popoarele lumii — relevă telegrama biroului Comitetului județean ILFOV al P.C.R. în momentul de față ne concentrăm e- forturile spre îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe 1973, spre realizarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor a- gricole de toamnă.Dînd expresie satisfacției și prețuirii comuniștilor, tuturor oamenilor muncii din județ pentru succesul vizitei în cele șase țări din America Latină, telegrama Comitetului județean PRAHOVA al P.C.R. subliniază : Politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, întreaga dumneavoastră activitate, pe care o desfășurați cu atita 

forță creatoare și dinamism, rodesc în succesele istorice obținute de poporul nostru în transformarea revoluționară a societății românești, în dezvoltarea accelerată a economiei, științei și culturii, în creșterea contribuției active pe care țara noastră și-o aduce la întărirea continuă a sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor revoluționare și democratice din lume.•Cu sentimente de înalt patriotism, de deplină adeziune la politica internă și internațională a partidului și statului nostru, comuniștii, toți oamenii muncii din județul nostru — se arată în telegrama Comitetului județean SUCEAVA al P.C.R. — își exprimă marea satisfacție pentru succesul vizitei pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați întreprins-o în unele țări ale Americii Latine, vă- zind în aceasta o nouă expresie a contribuției strălucite pe oare o a- duceți la statornicirea unui climat de colaborare multilaterală. de progres și pace în întreaga lume. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nimic pentru înfăptuirea politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru, că ne vom consacra voința și capacitățile creatoare înălțării României pe culmile civilizației comuniste.Prodigioasa activitate desfășurată de dumneavoastră în călătoria întreprinsă în cele șase țări ale Americii Latine, amplele și fertilele contacte și convorbiri cu șefii de state și guverne, acordurile încheiate, primirea călduroasă făcută înalților soli ai poporului român de persoanele oficiale și de populația acestor țări evidențiază prestigiul de care se bucură România socialistă pe toate meridianele globului, înalta considerație și profundul respect față de pețșona- litatea dumneavoastră, eminent ■ om, politic, neobosit luptător pen- teu înaltele idealuri ale umanității, fiu credincios al poporului român — se arată în telegrama Comitetului județean BIHOR al P.C.R.După ce se exprimă satisfacția șl aprobarea deplină față de rezultatele istoricei vizite în mai multe țări din America Latină, in telegrama Comitetului județean TELEORMAN al P.C.R. se spune : Ne exprimăm și de această dată hotărirea nestrămutată de a munci cu abnegație și dăruire pentru a înfăptui neabătut politica internă și externă a Partidului Comunist Român, programul său de înflorire a patriei și propășire a națiunii, tel căruia dumneavoastră, cel mai iubit fiu al poporului, îi dedicați întreaga viață.Exprimindu-ne profundul sentiment de prețuire și admirație față de activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cursul vizitei în America Latină și aprobarea deDlină față de rezultatele acestei acțiuni politice de mare însemnătate — se spune în telegrama PROCURATURII REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA — ne reafirmăm deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru și vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din procuratură vor munci cu eforturi sporite pentru înfăptuirea în tot mai bune condiții a politicii partidului și statului nostru, pentru întărirea continuă a legalității socialiste în scumna noastră patrie. Republica Socialistă România.
★Pe lîngă telegramele publicate, pe adresa Comitetului Central, a tovarășului Nicolae Ceaușescu au sosit un mare număr de mesaje în care colective ale unor între- . prinderi, instituții, cooperative a- gricole, precum și vechi militant! ai partidului, cetățeni își exprimă satisfacția față de rezultatele vizitei in America Latină, adeziunea deplină la politica internă și externă a P.C.R.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm fost foarte mișcat de amabilul mesaj pe care ati binevoit să mi-1 adresați in timpul recentului survol al teritoriului francez. Vă adresez vii mulțumiri si mă folosesc de această ocazie pentru a vă exprima urări de fericire pentru dumneavoastră și poporul român.

GEORGES POMPIDOU

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă mulțumesc pentru amabilul mesaj pe care mi 1-ati adresat cu ocazia survolării de către dumneavoastră a teritoriului Confederației. La rîndul meu, vă adresez cele mai bune urări dumneavoastră și poporului român.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 
PE ANDREI MARINI, PREȘEDINTELE 

CONSILIULUI EXECUTIV Al R. S. SLOVENIA
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, a primit miercuri după-amiază pe tovarășul Andrei Marinț, președintele Consiliului Executiv al R.S. Slovenia (R.S.F. Iugoslavia), care se află într-o vizită în țara noastră.La primire a participat Paul Ni- culescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

★Miercuri dimineața a sosit în Capitală președintele Consiliului Exe- cutiv al R.S. Slovenia (R.S.F. Iugoslavia), Andrei Marinț, care face o vizită în țara noastră. Oaspetele este însoțit de Joje Floriancici, membru al Consiliului Executiv al R.S. Slovenia, și de alte persoane oficiale.La sosire, pe aeroportul Bucu-
★La Consiliul de Miniștri au avut loc, miercuri după-amiază, convorbiri între tovarășul Paul Niculescu- Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și tovarășul Andrei Marinț, președintele Consiliului Executiv al R. S. Slovenia (R.S.F. Iugoslavia).Au participat Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și Joje Floriancici, membru al Consiliului Exe-

0 delegație a Mișcării Populare a Revoluției 
(M.P.R.) din Republica Zair a sosit în CapitalăMiercuri seara a sosit în Capitală o delegație a Mișcării Populare a Revoluției (M.P.R.) din Republica Zair, condusă de Kiwewa Fumu Koji, membru al Biroului Politic al M.P.R., deputat, membru al subcomisiei pentru comerț a Consiliului Legislativ Național, care, la invitația C.C. al P.C.R., va efectua o vizită în tara noastră. Din delegație fac parte Mi- deda Kikulanda, secretar coordonator în cadrul Biroului de Coordonare a activității M.P.R., deputat, și Koji Mahuta, consilier.La sosire, pe aeroportul internațio

Sosirea unui grup de lucrători 
din aparatul de partid al P.S.U.G.Miercuri a acostat în portul Constanța motonava „Volkerfreund- schaft", sub pavilionul R. D. Germane, avînd la bord peste 500 de pasageri, lucrători din aparatul de partid al P.S.U.G., veterani ai mișcării muncitorești din R.D. Germană, foști combatanți ai mișcării de rezistentă, care fac o vizită de prietenie prin mai multe porturi ale țărilor socialiste.Oaspeții au fost întîmpinati de activiști de partid și de stat. A fost prezent ambasadorul R.D. Germane la București, dr. Hans Voss.
• SPORT «SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL. Aseară, în preliminariile C.M.

R. D. GERMANĂ - ROMÂNIA 2-0 (1-0)
BASCHETBALIȘTII NOȘTRI LA CAMPIONATELE EUROPENE

Astă-searâ întîlnesc echipa Turciei

ROGER BONVIN
Președintele Confederației 

Elvețiene

A luat pante Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a prieteniei, colaborării și cooperării multilaterale dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia.*rești-Otopeni erau prezenti Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Drăgan, secretar general al Consiliului de Miniștrii Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe și alte persoane oficiale.Au fost de față Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și alți membri ai ambasadei.
★cutiv al R. S. Slovenia, precum și alte persoane oficiale.în timpul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, s-au făcut informări reciproce asupra dezvoltării construcției socialiste în cele două țări, un schimb de păreri în unele probleme internaționale, s-au examinat probleme ale relațiilor româno-iugo- slave în domeniul economic și in alte domenii de activitate.(Agerpres)

nal Otopeni, delegația a fost întim- pinată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Comeliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști de partid.Au fost prezenți Bokingi Embeyolo, ambasadorul Republicii Zair la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

în cursul dimineții, oaspeții au vizitat obiective culturale si stațiunile turistice de pe litoralul românesc al Mării Negre. Un grup de turiști germani, condus de Kurt Seibt, președintele Comisiei Centrale de Revizie a P.S.U.G., a fost primit de Petre Nicolae. prim- secretar al Comitetului municipal de partid Constanța, care a oferit un dejun în cinstea oaspeților.Seara, nava s-a îndreptat spre Varna. (Agerpres)

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 15 ANI DE LA APARIȚIA 
PRIMULUI NUMĂR ,

Telegrama adresată de C.C. al P.C.R. 
consiliului redacțional al revistei 
„Probleme ale păcii și socialismului'1Cu ocazia împlinirii a 15 ani de la apariția primului număr al revistei , j>robleme ale păcii și socialismului", Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează calde felicitări și un salut frățesc.In răstimpul acestor ani au avut Ioc mari schimbări în raportul de forțe pe arena internațională, profunde prefaceri revoluționare, înnoitoare în viața popoarelor, au crescut puternic rolul șî Influența țărilor socialiste, ale partidelor comuniste și muncitorești, s-au afirmat cu vigoare forțele progresiste, democratice, antlimperialiste, masele largi populare în lupta pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni pe calea progresului economic și social, s-a înfăptuit trecerea de la perioada războiului rece la un nou curs spre destindere și colaborare între toate țările lumii.în aceste condiții, revista „Probleme ale păcii și socialismului" are menirea de a oferi partidelor comuniste și muncitorești un forum pentru efeotuarea unui schimb larg de păreri și informații asupra problemelor dezvoltării social-politice actuale, o tribună a gîndirii si a experienței practice acumulate în lupta revoluționară, în efortul de edificare a noii societăți.Cunoscînd că legitățile generale ale procesului revoluționar mondial își găsesc expresia concretă in activitatea practică, de zi c zi. a partidelor comuniste și muncitorești, este astăzi mai important ea oricind să se asigure deplina punere în valoare, cu un înalt spirit de receptivitate și în mod sistematic, a contribuției pe care fiecare Dartid o aduce, în cadrul particularităților dezvoltării socjal-econo- mice din țara respectivă, la tezaurul comun al teoriei și practicii general marxist-leniniste. Totodată, este necesar să fie promovat permanent un dialog activ cu formațiunile politice și curentele de gin- dire progresiste pentru a asigura valorificarea critică și însușirea a tot ceea ce este nou și înaintat in condițiile actualelor realități ale vieții social politice, ale profundelor consecințe ale revoluției teh- nico-științifice care își găsesc reflectarea in mișcarea de idei contemporană. După părerea partidului nostru, în prezent capătă o însemnătate esențială reflectarea in paginile revistei a actiVitătii desfășurate pe scara națională de către partidele comuniste și muncitorești pentru realizarea unității cu alte forțe democratice — și in primul rind cu partidele și organizațiile clasei muncitoare — pentru înfăptuirea aspirațiilor naționale și sociale legitime ale popoarelor cărora
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PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.Miercuri după-amiază tovarășul Miron Constantinescu, ^ecretar al C.C. al P.C.R., a primit pe șefii delegațiilor participante la cea de-a IV-a Conferință a arhitecților din țările balcanice si delegatul U.I.A. Cu acest prilej, a avut loc o discuție de lucru privind principalele aspecte ale dezvoltării contemporane
Cronica zileiCu prilejul apropiatei sărbători a Zilei naționale a Republicii Cipru, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat miercuri la Casa de cultură a I.R.R.C.S. o seară culturală.

★Miercuri dimineața s-a deschis la magazinul „Victoria" din Capitală „Săptămina mărfurilor din Republica Populară Ungară". Manifestarea, devenită tradițională, este organizată în cadrul schimbului intermagazine între unitatea comercială bucureștea- nă și magazinul „Divatcsarnok" din
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 septembrie. în țară : Cerul va fi variabil, mai mult noros. 

le aparțin, aducîndu-și astfel contribuția la lupta generală pentru cauza socialismului și păcii in Întreaga lume.Avem convingerea fermă că întreaga activitate politică, teoretică și ideologică a partidelor frățești, modul în care această activitate este prezentată de revistă trebuie să servească întăririi conlucrării și întrajutorării tovărășești, în spiritul solidarității internaționaliste între partidele de avangardă ale clasei muncitoare, să nu fie criticate sau blamate în paginile sale partide frățești, să promoveze orientarea unică spre restabilirea și întărirea unității militante a mișcării comuniste și muncitorești, a întregului front antiimperialist, pe baza egalității in drepturi, a neamestecului In treburile interne ale altor partide, a respectării dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia politică, strategia și tactica revoluționară.în perioada actuală, cursul evenimentelor internaționale este determinat într-o măsură tot mai mare de lupta maselor largi pentru afirmarea dreptului lor de a-și hotărî singure destinele, de a dispune în mod suveran de bogățiile naționale, pentru eliminarea oricăror manifestări ale politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru o lume mai dreaptă, mai bună. Revista are menirea de a reliefa răspunderea fundamentală a popoarelor in promovarea și consolidarea tendinței spre destindere și colaborare intre state, spre statornicirea unor relații noi, de egalitate și respect al independentei naționale — singura bază durabilă a păcii și securității în lume.La împlinirea a 15 ani de activitate, Comitetul Central al Partidului Comunist Român urează revistei „Probleme ale păcii și socialismului" succes în activitatea sa îndreptată spre realizarea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, în prezentarea preocupărilor și aspirațiilor majore ale popoarelor, în favorizarea efortului de generalizare, de pe pozițiile marxism-leninismului creator, a fenomenelor noi, caracteristice epocii noastre.în ceea ce 11 privește, Partidul Comunist Român va prezenta preocupările șt activitatea sa pe plan intern și extern, va acționa cu consecvență pentru întărirea unității și coeziunii țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, pentru depășirea divergențelor care mai persistă, pentru întărirea frontului antiimperialist și democratic, pentru triumful idealurilor nobile ale socialismului, progresului și păcii in întreaga lume.

a orașelor, ale integrării valorilor arhitectural-urbanistice existente.La întîlnire au mai narticipat tovarășii : inginer Mihai Marinescu, prlm-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, și arhitect Cezar Lâzărescu. președintele Uniunii arhitecților.

Budapesta. Ea este rodul dezvoltării schimburilor de mărfuri dintre ministerele Comerțului Interior din România și Ungaria.
★Corul „Rodina" din Sofia, condus de artistul poporului Anghel Mo- nolov, a prezentat miercuri, în sala noii Case de cultură a sindicatelor din Sibiu, un concert. Programul a cuprins prelucrări folclorice și piese de muzică preclasică, romantică și contemporană. A dirijat dr. Gheorghi Djubeliev. (Agerpreș)Vor cădea ploi locale. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura in scădere ușoară, minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 16 și 26 grade. în București : Cer temporar noros, favorabil ploii în a doua parte a intervalului. Vînt cu intensificări de scurtă durată. Temperatura în scădere ușoară.

ȘANTIERELOR - MATERIALE LA TIMP
9

(Urinare din pag. I)fia livrării autoportantelor brute, un alt material necesar la executarea lucrurilor de izolații — introdus nu, de mult în fabricație — la care restanțele sînt destul de mari. Potrivit prevederilor contractuale, pină la sfîrși- tul acestui semestru, pe șantiere ar trebui să sosească circa 200 tone au- toportante brute, ceea ce reprezintă peste jumătate din cota stabilită pentru 9 luni din acest an. Deci, foarte mult. în loc să ia măsuri energice pentru lichidarea răminerii în urmă, sub pretextul realizării altor obligații contractuale și al defectării unor instalații, furnizorul și-a rezervat pînă acum, în luna septembrie, numai 4 zile în care să fabrice acest produs. Oare își imaginează conducerea întreprinderii din Bercenl că numai cu producția obținută în cî- teva zile poate acoperi deficitul de autoportante brute care frînează terminarea lucrărilor de la Uzina de oțeluri aliate din Tîrgoviște, Șantierul naval Constanța, Uzina de țevi din Roman și de la alte obiective de investiții ?Acută a devenit și lichidarea restantelor la armăturile din fontă șl 

otel, necesare practic tuturor operațiunilor de montaj tehnologic la diferite obiective productive. Doi dintre principalii furnizori — întreprinderea metalurgică din Bacău si întreprinderea de armături industriale din fontă și oțel Zalău — au acumulat. in lunile august și septembrie, rămîneri în urmă serioase, care grevează asupra intensificării ritmului lucrărilor pe un șir de șantiere. Periodic sînt întocmite noi grafice de livrare, dar tot atît de frecvent acestea sînt încălcate. Desigur, situația nu trebuie tolerată. Așa cum a dovedit-o de atîtea ori, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele are capacitatea de a înlătura asemenea neajunsuri — și tocmai de aceea trebuie să intervină energic pentru a asigura in cel mai scurt timp producerea și expedierea către șantiere a armăturilor necesare constructorilor. Măsurile elaborate în ultimele zile sînt de natură să grăbească recuperarea restanțelor la produsele respective, colectivele celor două întreprinderi fiind angajate acum în- tr-o activitate intensă privind satisfacerea în bune condiții a cerințelor constructorilor în domeniul armăturilor din fontă și oțel.

Eforturile susținute ale colectivelor de constructori și montori trebuie sprijinite puternic de toți furnizorii de materiale. Este necesar să se înțeleagă cu toată răspunderea că șantierele au nevoie stringentă de aceste materiale, că fără ele un șir de lucrări se găsesc în situația de a nu fi terminate la termen și predate beneficiarilor. Ritmicitatea în livrări, respectarea întocmai a disciplinei contractuale, sînt coordonate esențiale care trebuie să jaloneze activitatea de zi cu zi din fiecare întreprindere producătoare. Nici o aml- nare nu este permisă. întregul potențial productiv al unităților furnizoare se cere să fie folosit cu randament deplin, astfel ca, în cel mai scurt timp, aprovizionarea cu materiale a șantierelor să intre in normal, sub toate aspectele. Este o cerință de prim ordin în fața colectivelor din aceste întreprinderi, a organizațiilor de partid, de soluționarea căreia depinde mult succesul în bătălia cu timpul pe șantiere, pentru recuperarea restantelor și punerea in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor și caoacitătilor de producție, pentru îndeplinirea integrală a planului de investiții ne acest an hotă- rîtor al cincinalului.

Pe stadionul Central din Leipzig, la lumina reflectoarelor, s-a desfășurat, miercuri, meciul dintre selecționatele R.D. Germane și României, contind pentru preliminariile Campionatului mondial de fotbal.La capătul unui joc viu disputat, echipa R.D. Germane a terminat învingătoare cu scorul de 2—0 (1—0), lulnd astfel o serioasă opțiune pentru calificarea în turneul final al competiției, programat anul viitor în R.F. Germania.Bine susținuți de linia mediană, fotbaliștii din R.D. Germană au dominat teritorial și în minutul 42 deschid scorul la o fază fixă : arbitrul Scheurer dictează lovitură liberă indirectă în careul nostru și Bransch. venit în atac, primește balonul și șu- tează precis în colțul drept al porții lui Răducanu : 1—0 pentru R.D. Germană.începutul reprizei secunde aparține echipei române, care pare hotărită să obțină egalarea. Fotbaliștii noștri joacă mai decis, atacă mai mult, dar apărarea imediată a gazdelor, în care excelează „uriașul" Sammer și Bransch, rezolvă cu succes situațiile dificile de la poarta lui Croy. Dar cei care înscriu sînt din nou jucătorii formației gazdă. în minutul 64, Peter Ducke execută o lovitură liberă de la marginea careului nostru. El îi pasează lui Bransch, care, cu un șut puternic, face inutilă intervenția lui Răducanu, ridicînd scorul la 2—0 în favoarea echipei sale. Ultimele 

minute găsește echipa română în atac, dar șuturile lui Dembrovschi (mi.n. 80) și Dumitrache (min. 85) sint reținute de Croy.Au jucat următoarele formații : R. D. Germană: Croy — Kurbjuweit, Bransch, Sammer, Fritsche, Lauck, Seguin, Kreische (din minutul 60 Sparwasser), Lowe, Peter Ducke, Streich ; România : Răducanu — Săt- măreanu, Antonescu, Dinu, Deleanu, Dumitru, Radu Nunweiller, Țarălun- gă (din minutul 46 Dembrovschi), Dobrin, Dumitrache, Iordănescu (din minutul 80 Marcu).în urma acestui rezultat, clasamentul grupei a 4-a europene este următorul : 1. R. D. Germană — 8 puncte ; 2. România — 7 puncte ; 3. Finlanda — 3 puncte ; 4. Albania — zero puncte.Asupra acestei partide vom reveni, cu un comentariu, intr-un număr viitor al ziarului nostru.
★• Ieri, in preliminariile C.M. : Ia Chorzow, Polonia—Țara Galilor 3—0; la Sheffield (Anglia), Irlanda de Nord—Bulgaria 0—0 ; la Glasgow, Scoția — Cehoslovacia 2—1 ; la Lucerna, Elveția—Luxemburg I—0 • La Moscova, in primul joc de baraj pentru calificarea în turneul final al Campionatului mondial de fotbal, echipa U.R.S.S. (ciștigătoarea grupei a 9-a europene) și selecționata Chile (ciștigătoarea grupei a 3-a sud-ame- ricane) au terminat la egalitate (0-0).

BARCELONA (Prin telefon de la trimisul Agerpres, Ilie Goga) : „Eu- robaschet ’73", cum denumesc organizatorii cea de-a 18-a ediție a Campionatelor europene masculine de baschet, începe astăzi. Cele 12 echipe participante la turneul final al eompetiției sint gata de start ; in grupele preliminare, șase joacă la Barcelona, iar șase la Badalona.Partidele grupei preliminare A, in care evoluează și selecționata României, se vor disputa in moderna și eleganta sală a clubului „Juventud" din Badalona, ale cărei tribune au o capacitate de 3 000 de locuri. Astăzi, în primul lor meci, baschetba- liștii români vor intîlni reprezentativa Turciei. Partida va începe la
POLO PE APA. — Echipa Dinamo București continuă să fie neînvinsă în cadrul Dinamoviadei de la Budapesta. După ce a întrecut cu 5—2 pe Dinamo (U.R.S.S.), bucureștenii au întilnit, in partida derbi a turneului, redutabila formație Dozsa (Ungaria). Jucind excelent, ei au obținut cea de-a patra victorie consecutivă : 6—5.ATLETISM. — Pe stadionul Stra- chov din Praga s-a desfășurat un concurs internațional atletic la care au participat sportivi și sportive din mai multe țări, printre care și Româ- 

ora 22,00 (ora locală) și va fi precedată de meciurile U.R.S.S. — Polonia și Cehoslovacia — Israel. în continuare, echipa României va juca cu formațiile Israelului (vineri). Cehoslovaciei (simbătă), Poloniei (luni) și U.R.S.S, (marți). Duminică, 30 septembrie, va fi zi de odihnă.Echipa noastră a sosit la Badalona în cursul zilei de marți. Ieri a e- fectuat primul antrenament in sala unde-și va disputa meciurile. Lotul român cuprinde următorii 12 .jucători : Radu Diaconescu, Titus Tarău, Gheorghe Novac, Mircea Chivulescu, Vasile Popa, Dan Georgescu, Dan Niculescu, Nicolae Pîrșu, Costel Cernat, Gheorghe Oczelak, Gheorghe Cimpeanu și Nicolae Mănăilă.
rîndurinia. Un frumos succes a obținut românca Ioana Arășanu, care a terminat învingătoare în proba de 1 500 m cu timpul de 4’27”3/10.TENIS. — Ilie Năstase a debutat victorios in turneul internațional de la Chicago, concurs contind pentru, „Marele Premiu-FILT". El l-a intîl-. nit pe indianul Jaz Singh, pe care l-a învins cu 6—4, 6—4. Un alt favorit al turneului, olandezul Tom Okker, a cîștigat cu 6—1. 6—4 în fața australianului Owen Davidson.
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viața internațională
PROCLAMAREA REPUBLICII GUINEEA-BISSAU GENEVA

CONAKRY 26 (Agerpres). — Dupâ 
cum anunță un comunicat al Parti
dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde, difuzat de postul de radio 
Conakry și reluat de agențiile Reu
ter, T.A.S.S. și France Presse, a fost 

Republica Guineea-proclamată
Bissau, stat independent, suveran și 
democratic.Hotărirea în acest sens a fost a- doptată în cadrul primei sesiuni a Adunării Naționale Populare, desfășurată între 23 și 24 septembrie în

zonele eliberate ale țării. Cuvîntarea de deschidere a Adunării Naționale Populare a fost rostită de Aristides Pereira, secretar general ai P.A.I.G.C. Participanții au adoptat, de asemenea, Constituția noului stat, au ales Consiliul de Stat al republicii, în frunte cu Luis Cabrai, secretar general adjunct al P.A.I.G.C., și au aprobat componența Consiliului Comisarilor de ’ Stat (guvernul), condus de Francisco Mendes.Din Conakry^ agenția T.A.S.S. in- a

Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

formează că Republica Guineea , recunoscut noul stat african.

Primirea ambasadorului
României de către primul

La Rabat a fost semnată o convenție privind

Poporul român ia cunoștință cu adincă satisfacție de ‘ actul proclamării Republicii Guineea-Bissau, eveniment de însemnătate istorică in viața și lupta poporului din a- ceastă țară pentru libertate și independență națională, pentru dreptul de a fi deplin stăpin pe destinele sale.Guineea-Bissau cunoaște, începind din aprilie 1961, un puternic avînt al luptei pentru eliberarea de sub dominația colonialismului portughez. în prezent, Partidul African al Independenței din Guineea- Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), care conduce această luptă, controlează peste două treimi din teritoriul național, unde a fost proclamată independenta noului stat. Un roi deosebit în obținerea importantelor victorii ale poporului guineez l-a avut cunoscutul patriot șl luptător pentru eliberarea patriei sale Amilcar Cabrai, secretar neral al P.A.I.G.C., asasinat ia ceputul acestui an.Partidul și poporul românurmărit cu vie simpatie mișcarea de eliberare din Guineea-Bissau și i-au acordat în permanentă un sprijin activ pe plan politic, diplomatic, material și moral. O puternică ex-

ge- in-au

Raportul prezentat 
de președintele Julius Nyerere 
Ia Conferința Partidului TANUDAR ES SALAAM 26 (Agerpres). — La Dar Es Salaam, s-au deschis lucrările celei de-a 16-a Conferințe a Partidului Uniunea Națională A- fricană din Tanganica (TANU), la care participă 1 133 de delegați din 18 regiuni ale țării.Luind cuvintul la inaugurare» dezbaterilor, președintele țării, Julius Nyerere, a prezentat conferinței un raport în care au fost evidențiate succesele obținute de poporul tanza- riian, îndeosebi în domeniul agriculturii, educației și sănătății. Potrivit cifrelor menționate în raport, produsul național brut a crescut în 1972 cu 5,3 la sută .comparativ cu anul 1971. în legătură cu aceasta, se menționează că ritmul de creștere al produsului național brut a fost, în perioada 1970—1971, de 3,9 la sută.în domeniul educației, președintele Nyerere a menționat sporirea considerabilă a numărului de elevi încadrați intr-o formă de învățămint. 1 192 500 de copii au urmat, in 1972. cursurile primare, comparativ cu 902 600 școlarizați în anul precedent.în încheiere, președintele Tanzaniei a lansat participanților la lucrări, precum și întregului popor, apelul de a depune în continuare eforturi în domeniul accelerării dezvoltării economice a țării.

Ministrul economiei fo
restiere și materialelor de 
construcții al României, Va- sile Patilineț, care se află într-o vizită oficială in Uniunea Sovietică, a fost primit, miercuri; de N. A. Tihonov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., cu care a discutat probleme ale relațiilor bilaterale.

Adunarea Constituantă însărcinată cu elaborarea constituției statului unificat egipteano-libian se va întruni pentru prima dată la Cairo, la 29 septembrie. Ea este formată din 100 de membri, pe baza reprezentării egal? a celor două țări. Deși termenul pentru definitivarea proiectului de constituție nu a fost stabilit, se menționează că acesta va fi supus, împreună cu candidatura la funcția de președinte al viitorului stat unificat, unor referendumuri naționale în Libia și Egipt.
Primul ministru japonez, 'Kakuei Tanaka, a sosit, miercuri, la Paris, aceasta constituind prima escală a șefului guvernului nipon din cadrul turneului său într-o serie de țări europene. După ce va conferi cu oficialități ale guvernelor vest- german și, britanic, Kakuei Tanaka va face o vizită în Uniunea Sovietică. i
Convorbiri chino-austra- 

116116 Ministrul afacerilor extetne al R. P. Chineze, Ci Pîn-fei, și ministrul comerțului exterior, Pai Sian-kuo, au avut, la Pekin, întrevederi cu J. F. Cairns, ministrul comerțului exterior al Australiei, care s-a oprit în capitala chineză, aflin- du-se in drum spre patrie, după vizita efectuată in R.P.D. Coreeană.
Un val de greve, cuprm- zind diferite sectoare ale industriei - și finanțelor, s-a declanșat în întreaga Bolivie. în semn de protest față de politica guvernului militar in domeniul economiei și arestarea a 89 de lideri sindicali, sub pretextul unui presupus „complot antiguvernamental". Peste 30 000 de muncitori și-au întrerupt lucrul in întreaga țară, în vreme ce alte sindicate. în declarat semn de solidaritate, s-au în stare de urgență.

presie a acestui sprijin l-a constituit semnarea de către tovarășii Nicolae Ceaușescu și Amilcar Cabrai a Comunicatului comun din 29 iunie 1972, care reprezintă primul act oficial internațional semnat de către adevărații reprezentanți, de singurul partid legitim al poporului din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde. Acest act a marcat un moment important în afirmarea pe plan internațional a mișcării de eliberare din această țară și a prefigurat recunoașterea în cadrul Organizației Națiunilor Unite a mișcărilor de eliberare din coloniile portugheze ca exponenți autentici ai popoarelor respective.Telegrama adresată de tovarășul Ceaușescu tovarășului Luis 
președintelui Consiliului de Republicii Guineea-Bissau care o publicăm in pagina dă glas

Cabral,Stat al— pe I — sentimentelor întregului nostru popor, care salută călduros apariția pe harta politică a Africii a noului stat independent și își exprimă hotărirea de a-i acorda in continuare sprijin in lupta pentru eliberarea întregului teritoriu ai țării, pentru dezvoltarea de sine stătătoare pe calea progresului economic și social.

GENEVA 26 (Corespondență de la C. Vlad) : Lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa cunosc, începind de miercuri, un ritm mai alert de activitate în marea majoritate a subcomisiilor, ca urmare a elaborării unui aranjament privind programul și modul de abordare a diverselor probleme ce figurează pe ordinea de zi a reuniunii, conform mandatului formulat în recomandările finale de la Helsinki. Se are în vedere ca problemele să fie abordate punct cu punct, ținîn- du-se seama de prevederile din mandat, precum și de documentele de lucru existente sau care vor fi depuse, în continuare, de diverse delegații.Continuă să rețină atenția observatorilor de aici activitatea intensă desfășurată în subcomisia pentru aspectele militare ale securității. După primele patru ședințe dedicate măsurilor de creștere a încrederii, participants au trecut la examinarea principiilor și aspectelor de bază care trebuie avute în vedere pentru elaborarea documentului final ce urmează a fi supus sprp aprobare în faza a treia a conferinței. în acest spirit, România, a prezentat un document de lucru care pornește de la legătura indisolubilă dintre aspectele politice și cele militare ale securității. Legat de aceasta, documentul românesc evidențiază interesul vital al tuturor popoarelor de pe continent în realizarea procesului de dezangajare militară și dezarmare în Europa. Potrivit propunerilor românfești, conferința, care se ocupă de problema-

tțca securității și - cooperării în Europa, trebuie să fie recunoscută drept forumul plenar european chemat să discute, cum este și firesc, problemele general-europene ale dezangajării militare, dezarmării, în toate aspectele lor.Subliniind aceste prevederi, reprezentantul României, Romulus Neagu, a arătat că problemele militare constituie un aspect fundamental al securității, deoarece nu se poate concepe o destindere reală, o adevărată securitate pe continent fără soluționarea problemelor de bază ale dezangajării militare și dezarmării. Propunerea prezentată astăzi, a spus el, are menirea să jaloneze principalele direcții ale prevederilor concrete care urmează să facă subiectul documentului ce va fi elaborat în acest organ de lucru privind aspectele militare ale securității.în intervențiile lor în cadrul a- cestei subcomisii, numeroși vorbitori au subliniat ideea că măsurile preconizate în această fază de dezvoltare a relațiilor europene trebuie vizeze obiectivul fundamental realizării dezarmării generale.în cursul după-amiezii

ministru al OlandeiHAGA 26 (Agerpres). — La încheierea misiunii sale, ambasadorul Republicii Socialiste România, George Elian, a fost primit, la 26 septembrie, de primul ministru al Olandei, Joop Den Uyl. Cu această ocazie, a avut loc o convorbire prietenească, în cadrul căreia au fost evocate vizita recentă în Olanda a președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și evoluția favorabilă a relațiilor româno-olandeze pe multiple planuri. Primul ministru al Olandei a transmis un mesaj de prietenie conducerii statului și guvernului român.

să alde miercuri a avut loc o nouă ședință a organului special de lucru care se ocupă de măsurile menite să a- sigure aplicarea în practică a principiilor relațiilor dintre state. A fost continuată examinarea celor trei proiecte aflate în atenția participanților, prezentate de România. U.R.S.S. și Elveția. în subcomisia care examinează problema principiilor ce trebuie să guverneze relațiile dintre state, au început dezbaterile generale.

S Evidențierea contribuției României la întărirea 
rolului Națiunilor Unite • Larg sprijin pentru o 

amplă cooperare internaționalăNAȚIUNILE UNITE 26 — Trimisul special Agerpres. Victor Marta- logu, transmite : Adunarea Generală a O.N.U. a audiat declarațiile politice ale reprezentanților Mauritaniei, Canadei, Greciei, Guyanei, Japoniei, Etiopiei, Libanului și Iranului.Ministrul de externe al Mauritaniei, Hamdi Ould Mouknass. a evocat consecințele dramatice ale celor trei ani consecutivi de secetă care au creat numeroase probleme economiei țării sale. în această direcție, vorbitorul a exprimat gratitudinea guvernului său pentru ajutorul primit din partea O.N.U.Ministrul de. externe canadian, Mitchell Sharp, a apreciat că admiterea celor trei noi membri în O.N.U. — R.D.G., R.F.G. și Bahamas — va avea o influență directă asupra realizării celor mai înalte obiective ale organizației. El a evidențiat apoi influența semnificativă în direcția asigurării unei mai mari stabilități in Europa și în lume pe care o are Conferința general-europeană pentru securitate și cooperare.Refermdu-se cu precădere la politica guvernului grec în ultimii cîțiva ani in relațiile cu statele învecinate, ministrul supleant al afacerilor externe al Greciei, Anninos Kavaliera- tos, a afirmat că, în ciuda deosebirilor dintre sistemele politice și sociale ale țărilor respective. Grecia a reușit, desigur în colaborare cu alte

state, să inaugureze o nouă perioadă de cooperare în toate domeniile, în beneficiul tuturor. „Ceea ce dorim, a adăugat vorbitorul, este nu numai să dezvoltăm aceste relații bilaterale, dar să Ie și transpunem pe un plan multilateral".„Dacă mi-am îngăduit să mă refer pe scurt la aceste evoluții din sud- estul european, este pentru că sîntem convinși că această dezvoltare este în armonie cu țelurile urmărite de O.N.U. și contribuie, in mod cert, la atingerea lor. în acest context, aș dori să reamintesc că România a fost aceea care, cu sprijinul viguros al altor state, între care și Grecia, a ridicat anul trecut, în fața Adunării Generale, problema necesității întăririi rolului Națiunilor Unite în domeniile salvgardării păcii mondiale, al dezvoltării cooperării între toate statele și al întăririi normelor dreptului internațional" — a arătat ministrul supleant de externe al Greciei.Ministrul de externe al Guyanei, Shridat.h Ramphal, s-a referit la lărgirea O.N.U. prin admiterea celor trei state — R.D.G., R.F.G. și Bahamas — și la alte probleme ale Organizației mondiale.Ministrul de externe al Japoniei, Masayoshi Ohira, a apreciat că este timpul ca O.N.U. să ia în considerare un nou model de cooperare. Lumea, a declarat el, intră într-o eră de noi posibilități, în care cooperarea amplă în domeniile economiei, culturii.

comunicațiilor și tehnologiei poate contribui mai eficient la menținerea unei păci stabile pe glob.Ministrul de externe etiopian, Me- nassie Haile, a arătat că guvernul țării sale acordă o mare importanță destinderii internaționale și apreciază că „orice pas în această direcție este demn de laudă".La rîndul său. ministrul de externe al Libanului, Foud Naffah, s-a referit du precădere la conflictul din Orientul Apropiat, subliniind că singura soluție o constituie rezoluția nr. 242 a Consiliului de Securitate.Ministrul afacerilor externe al Iranului, Abbas-Ali Khalatbâri, a relevat necesitatea continuării căutării unei „legături constante între măsu- ■ rile parțiale și scopul final de dezarmare generală și totală, sub un efectiv control internațional".

CREAREA PRIMEI SOCIETĂȚI MIXTE 
ROMANO-MAROCANERABAT 26 (Agerpres). (Corespondență de la M. S. Ionescu). La Rabat a fost semnată o convenție între Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor din România și Ministerul Agriculturii și Reformei Agrare din Maroc, privind crearea primei societăți mixte româno-ma- focane, avînd ca obiectiv exploatarea în comun a două mari complexe agro-industriale pentru creșterea și îngrășarea animalelor. Complexele vor fi construite de specialiști români, după proiecte românești, în principalele zone agricole marocane de la Sidi Bennour și Had Soualem. De asemenea, ele vor fi dotate integral cu utilaje de înaltă tehnici-

tate, fabricate de uzinele românești constructoare de mașini.Ministrul marocan al agriculturii și reformei agrare, Abdessalam Ber- rada, a declarat : „Această convenție, prima de acest gen în Maroc, se înscrie în cadrul definit de actualul nostru plan cincinal, care vizează, printre altele, realizarea de mari unități agro-industriale în principalele zone de producție agrară ale țării".El a apreciat noua fază de cooperare româno-marocană drept o consecință a bunelor relații dintre cele două țări, relații de pe urma cărora beneficiază, în egală măsură, ambele popoare.

• Cadre civile din administrație înlocuite militari
• Scoaterea in afara legii a Centralei Unice a Oamenilor

MunciiSANTIAGO DE CHILE 26 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al juntei militare din Chile a declarat că toți primarii și membrii consiliilor de conducere din toate cele 25 de provincii chiliene, numiți de guvernul popular, au fost destituiți, împreună cu alți 500 de funcționari superiori cu orientare de stingă, ur- mînd ca o parte dintre ei — aflați sub stare de arest — să fie judecați sub acuzația de a fi săvîrșit „crime împotriva statului". în locul acestora vor fi numiți ofițeri aflați în rezervă sau cadre active ale armatei.în baza unui decret semnat de comandantul juntei, generalul Augusto Pinochet, a fost scoasă în mod oficial în afara legii Centrala Unică a Oamenilor Muncii din Chile (C.U.T.)— cea mai mare organizație sindicală din țară, care durile sale peste membri.Numeroși martori joritate străini sau— relatează agenția vorbesc despre de militari împotriva persoanelor cu vederi de stingă, bărbați sau femei, aflați în închisori, pe stadioanele din Santiago și Valparaiso, devenite lagăre de concentrare, sau pe navele de război.Surse diplomatice din capitală, informează agenția Reuter, țeievâ că tratativele dintre autoritățile militare și ambasadele acreditate., la • Santiago de Chile', care au acordat azil numeroșilor refugiați politici, au fost întrerupte, ca urmare a refuzului juntei de a le acorda acestora

permisele necesare pentru părăsirea teritoriului chilian.PHENIAN 26 (Agerpres). — Guvernul R.P.D. Coreene a hotărît să suspende relațiile de stat cu Chile, atîta vreme cît în fruntea acestei țări se află junta militară — se spune într-o Afacerilor reene. declarație a Ministerului Externe al R. P. D. Co-26 (Agerpres). — Guver-
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numără în rîn- un milion deoculari, în ma- refugiați chilieni France Presse — brutalitățile comise

Senatul S. U. A. se pronunță
pentru reducerea 

dislocate inWASHINGTON 26 (Agerpres). — Senatul Statelor Unite s'-a pronunțat miercuri pentru reducerea cu 40 la sută în viitorii trei ani a forțelor americane dislocate în străinătate. Camera superioară a recomandat această măsură adoptînd — cu 49 de voturi pentru și 46 contra — un amendament propus de senatorul Mike Mansfield la proiectul de lege privind autorizarea achiziționării de

forțelor militare 
străinătatecătre Pentagon a echipamentului militar pe exercițiul financiar viitor. Susținîndu-și inițiativa, Mansfield a declarat că „a sosit vremea de a se renunța la retorica războiului rece utilizată pentru a se justifica statu quo-ul implicării militare a S.U.A. în străinătate".Amendamentul. Mansfield urmează a fi înaintat acum spre dezbatere, împreună cu proiectul de alocații militare, Camerei Reprezentanților.

agențiile de presă transmit
La invitația Școlii supe

rioare de științe sociale de 
pe lingă C.C. al P.M.U.P., între 16 și 26 septembrie s-a aflat în vizită in Polonia o delegație a Institutului de studii istorice și social- politice de pe lingă C.C. al P.C.R., condusă de Ion Popescu-Puțuri. membru al C.C. al P.C.R., director al institutului. Delegația a avut în- tilniri și convorbiri cu istorici de la Academia Poloneză de Științe, cu reprezentanți ai conducerii Școlii superioare de științe sociale, cu activiști de partid și de stat, cu refctori ai centrelor universitare din Gdansk și Torun. La încheierea vizitei. Ion Popescu-Puțuri a fost primit de Andrzej Werblan, membru al secretariatului C.C. al P.M.U.P.

Lucrările celei de-a Vl-a 
sesiuni a Adunării Popu
lare s_au deschis la Tirana, în prezența lui Enver Hodja, prim-se- cretar al C.C. al Partidului Muncii din Albania, și a altor conducători de partid și de stat — informează agenția A.T.A. Deputatul Iljaz Reka a fost ales președinte al Adunării Populare.

Republica Cuba și Italia au încheiat, la Havana, un acord de cooperare economică și tehnică, cordul prevede înființarea unei misii mixte să contribuie la dezvoltarea schimburilor dintre cele două țări în diferite domenii.
A- co- italo-cubaneze, menită

Remaniere guvernamen
tală în Siria. Printr-un decret semnat de președintele Siriei, Hafez Assad, guvernul sirian, condus de premierul Mahmoud El Ayoubi, a fost remaniat. A fost înființat un nou portofoliu — cel de vicepremier pentru problemele economice, atribuit lui Mohamed Heidar ; în guvern au fost incluși trei noi miniștri : George Sadakny la Ministerul Informațiilor,

I

superproducție, care, trei ore, va încerca istoria secolului XX diul vieții unui cuplu și al familiei acestuia.
pe parcursul a să reconstituie prin interme-

Gabr El Kafry, în fruntea Ministerului Petrolului, Energiei Electrice și Bogățiilor Minerale, și Shtiwy Sifo, care a preluat conducere^ Ministerului Industriei. Totodată, a avut loc și, o redistribuire a unor posturi ministeriale care nu a afectat însă portofoliile afacerilor externe, apărării și afacerilor interne.
TIRGUL DE LA NICOSIA

în capitala Ciprului s-a în
cheiat cea de-a 19-a ediție a 
Tirgului internațional de la Ni
cosia. La această ediție au par
ticipat peste 3 000 de firme din 
50 de țări. România a fost pre
zentă prin șase unități de co
merț exterior ale Ministerului 
Industriei Chimice, care au ex
pus o gamă variată de produse.

La deschidere, pavilionul a 
fost vizitat de președintele 
Makarios și de personalități ale 
guvernului cipriot, care și-au 
exprimat satisfacția pentru dez
voltarea relațiilor dintre Româ
nia și Cipru. La sfîrșitul vizi
tei, președintele Makarios a 
înscris aprecieri elogioase în 
cartea de onoare a pavilionului 
românesc.

La Universitatea statului 
NeW York din locaIitatea Albany a fost organizat recent un interesant colocviu, consacrat popularizării în rindul studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor de la diverse instituții de cultură din S.U.A. a personalităților artei și culturii românești, în acest cadru, prof. Ann Smith a prezentat expunerea „Enescu în sălile de concert americane", iar prof. Rudolf Stein a vorbit despre „Brân- cuși în muzeele americane". Dan Grigorescu, directorul Bibliotecii române din New York, a făcut o prezentare a poeziei românești în traducere engleză, publicată în Statele Unite. Expunerile s-au bucurat de un deosebit interes.

HANOInul R.D. Vietnam a hotărît să suspende toate activitățile ambasadei R.D. Vietnam în Chile și ale întregului său personal care lucrează la Santiago de Chile și să-și retragă toate cadrele diplomatice și întregul personal — se arată într-un comunicat dat publicității de M.A.E. al R.D. Vietnam.PARIS 26 (Agerpres). — Ziarul „LTIumanite" informează că Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, a primit marți o delegație a secretariatului Unității Populare chiliene din exterior, care l-a informat asupra situației din Chile. Georges Marchais a subliniat, cu acest prilej, că P.C.F. va face totul pentru a asigura solidaritatea activă a clasei muncitoare și a poporului francez față de forțele muncitorești și democratice chiliene, față de Unitatea Populară în lupta Împotriva juntei militare.STRASBOURG 26 (Agerpres). — Grupul deputaților socialiști prezenți la lucrările sesiunii de toamnă a A- dunării Consultative a Consiliului Europei de la Strasbourg a adoptat o rezoluție în legătură cu situația din Chile. Potrivit agenției United Press International, rezoluția cere adunării să dezaprobe răsturnarea prin forță a guvernului Allende, ales in mod constituțional. De asemenea, se cere ca cele 17 state membre ale Consiliului Europei să refuze orice ajutor economic actualei junte militare și să folosească întreaga lor influență în vederea reinstaurării rapide a unui regim constituțional și democratic în Chile.Exprimîndu-și îngrijorarea în legătură cu tratamentul inuman aplicat deținuților politici, membrii grupului socialist au cerut organizarea unei dezbateri urgente asupra situației din Chile.

BUENOS AIRES 26 (Agerpres). — Jose Ignacio Rucci, secretarul general al Confederației Generale a Muncii din Argentina (C.G.T.), a fost asasinat cu focuri de armă pe o stradă din Buenos Aires — informează agențiile Inter Press Service și Prensa Latina. După cum a declarat generalul Miguel Iniguez, șeful politiei argentinene, organizația extremistă ilegală autointitulată „Armata revoluționară a poporului" — (E.R.P.) — și-a asumat responsabilitatea acestui atentat.în semn de doliu și de protest față de asasinarea lui Jose Ignacio Rucci, apreciată ca „cea mai sinistră agresiune împotriva unității nale și a programului de reconciliere națională", Confederația Generală a Muncii — cea mai mare organizație sindicală din țară, cu peste 3 milioane de membri — a declarat o grevă generală de 24 de ore. Ministrul educației a hotărit. de asemenea, ca în perioada grevei generale cursurile școlare și universitare să fie întrerupte.După anunțarea asasinării secretarului general al C.G.T., președintele ales al Argentinei, Juan Peron, i-a convocat la Palatul Guvernamental pe principalii săi colaboratori pentru a examina consecințele acestui act asupra situației interne. Un comunicat dat publicității la sfirșitul reuniunii cheamă poporul ar- gentinean la calm, cerîndu-i să colaboreze cu guvernul și forțele de ordine pentru a pune capăt activităților ilegale ale E.R.P. La rîndul său, Consiliul Superior al mișcării justi- țialiste a condamnat energic acest act de violență.Președintele interimar al Argentinei, Raul Lastiri, a declarat în cadrul unei alocuțiuni televizate că asasinii lui Jose Ignacio Rucci vor ’ fi pedepsiți cu toată fermitatea de către guvern în limitele normelor constituționale. în acest scop, au fost mobilizați 15 mii de agenți federali, sprijiniți de elicoptere și care blindate ale armatei.

națio-

Misiunea
• AMĂNUNTE DESPRE STAREA CELOR TREI ASTRO
NAUT! DUPĂ AMERIZARE • PROBLEMA READAPTĂRII 

„PENSIONARILOR" MINIMENAJERIEI SPAȚIALE

Ziarele britanice își vor 
reduce numărul de pagini, ca urmare a lipsei de hîrtie. Această situație se datorește, în primul rînd, grevelor muncitorilor de la fabricile de hîrtie din Canada, care au determinat reducerea exporturilor destinate Marii Britanii cu aproximativ 30 la sută. Totodată, principala fabrică de hîrtie din Marea Britanie și-a redus, de asemenea, producția cu aproximativ 10 la sută, ca urmare a conflictelor de muncă și a dificultăților tehnice.

Istoria secolului XX în 
trei Ore» Celebrul regizor Claude Lelouch a început, la Paris, turnările pentru noul său film, „O viață întreagă", a cărui realizare va dura douăzeci de săptămîni și se va desfășura în zece țări. Peste 50 000 de figuranți vor participa această

La începutul a- cestei toamne, timpul a început să se înrăutățească pe multe meridiane ale globului, în Spania, în regiunile Pirineilor din vestul țării, precum și în re-' giunea nord-vest celorjp nalat, primele toamnă vînturi simțită în Italia.^ Belgia, grafie : în localitatea gleză provocate de ploi torențiale

vestul și situată la de Bar- s-au sem- de pildă, zăpezi. O cu ploi și și-a făcut prezența Franța, în foto- inundații en- Westgate,

„Populația, resursele 
naturale și mediul 

înconjurător”
STOCKHOLM 26 (Agerpres). 

— Miercuri, s-au deschis în 
capitala Suediei lucrările unui 
simpozion internațional avind 
ca temă „Populația, resursele 
naturale și mediul înconjură
tor" — reuniune cu caracter 
pregătitor în vederea celui de-al 
treilea Congres mondial 
populației, ale cărui lucrări
vor desfășura la București, in 
perioada 5—16 august 1974.

Reuniunea de la Stockholm, 
ale cărei lucrări vor dura pînă 
la 5 octombrie, întrunește peste 
30 de specialiști din diverse re
giuni ale globului. Din partea 
țării noastre participă Matei Ni- 
colau, membru al Comisiei na
ționale de demografie.
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HOUSTON 26 (Agerpres). — Capsula spațială „Apollo", în care se afla cel de-al doilea echipaj al misiunii „Skylab", a amerizat marți la ora 22,19 G.M.T., în Oceanul Pacific, într-o zonă situată la aproximativ 360 km sud-vest de San Diego (California). Amerizarea, devenită, ca urmare a experienței acumulate cu prilejul celorlalte misiuni spațiale, o operație de rutină, s-a desfășurat conform programului, deși o parte din motoarele direcționale ale cabinei „Apollo" nu funcționau.La mai puțin de o oră după amerizare, cei trei astronauți pășeau pe puntea port-avionului „New Orleans1,*, îndreptîndu-se spre infirmeria special amenajată la bordul navei, unde au fost supuși unui prim examen medical. Buletinul medical publicat la Houston face cunoscută opinia medicilor, care se declară foarte sa- tisfăcuți de stărea sănătății celor trei astronauți, tensiunea lor arterială și ritmul cardiac fiind normale, lipsa de stabilitate la deplasarea pe bordul port-avionului făcînd parte din procesul de readaptare a organismului la gravitația terestră.

Problema readaptării la gravitația terestră se va pune și pentru cei cîțiva... supraviețuitori ai minime- najeriei spațiale a misiunii — un păianjen și mai multi peștișori. Un specialist de la centrul din Houston a arătat că păianjenul va fi instalat într-o încăpere specială, iar pînza țesută va fi comparată cu cea realizată de el în timpul zborului.în cursul misiuni) lor. Bean, Gar- riott și Lousma au efectuat 859 de rotații în jurul Pămîntului, par- curgînd în spațiu peste 39 de milioane de kilometri.Oricît de reușită a fost din punct de vedere al rezultatelor pe plan științific, misiunea nu s-a desfășurat fără probleme. La începutul zborului, întregul echipaj a suferit de rău de spațiu mai mult decit echipajele care l-au precedat. Au avut loc, de asemenea, o serie de accidente tehnice, cum au fost scurgerile de lichide la diferitele instalații ale laboratorului sau defectarea rachetelor direcționale ale cabinei „Apollo". care, la un moment dat, au pus sub semnul întrebării continuarea misiunii.
Scăderea rezervelor de produse

cerealiere pe plan mondialVARȘOVIA 26 (Agerpres). — Directorul general al F.A.O., Addeke H. Boerma, s-a referit, într-un interviu acordat agenției poloneze de presă, la situația actuală și perspectivele pe plan mondial în ce privește producția agricolă. El a arătat, printre altele, că au scăzut considerabil rezervele de cereale chiar din unele țări mari producătoare, cum ar fi S.U.A., Canada și Australia. Ritmul anual de creștere de 4 la sută, preconizat la produsele agricole, nu a fost niciodată atins. în 1971. de exemplu, creșterea respectivă a fost de numai 2 la sută, iar în 1972 scăzut cu un procent.Paralel cu scăderea simțitoare a rezervelor de produse cerealiere, sporit cererea la carne și produse
a

a

din carne, situație ce generează șl o creștere a prețurilor.Situația din acest an la produsele cerealiere pe scară mondială este, a afirmat Boerma, bună. Avînd însă în vedere cererea în creștere la acest gen de produse, chiar și în contextul recoltelor din acest an, rezervele de grîu vor continua să scadă. Specialiștii apreciază că în lume va continua să existe o lipsă de grîu de ordinul a 9 milioane tone.Referindu-se. în continuare, la perspectivele dezvoltării producției agricole pe plan mondial, Boerma a subliniat necesitatea creării unor noi soiuri superioare de grîu, porumb, orez, cartofi și alte culturi, paralel cu intensificarea eforturilor în sfera cercetării.
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