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fICTORIILE HOTĂRlTOARE
ALE SOCIALISMULUI AL REPUBLICII INDIA,

TRIUMF AL fi

MARXISM-LENINISMULUI
*

l

împreună cu popoarele sovietice, cu progresistă, sărbătorește a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie — eveniment epocal în istoria universală, care a rupt frontul imperialismului mondial, a deschis era revoluțiilor proletare, a eliberării omului de exploatare și asuprire, a victoriei socialismului. Revoluția din Octombrie a demonstrat în mod strălucit forța revoluționară și capacitatea clasei muncitoare de a-și îndeplini misiunea istorică, de a lua în mîinile sale destinele proprii și ale întregii societăți, de a conduce cu succes lupta maselor populare pentru a pune capăt nedreptății sociale și a crea o orînduire în care să domnească munca, egalitatea, libertatea. Zguduind puternic edificiul lumii vechi, capitaliste, și punînd temelia celei noi, socialiste, Revoluția din Octombrie a avut un larg ecou în întreaga lume, a stimulat acțiunile revoluționare ale clasei muncitoare, ale celor ce muncesc de pe toate continentele, a însuflețit forțele democratice și progresiste de pretutindeni.
In România, vestea victoriei Revoluției din Octombrie a fost salutată cu profundă simpatie și entuziasm de oamenii muncii, care și-au manifestat activ solidaritatea cu tînăra putere sovietică prin ample acțiuni desfășurate pe întreg cuprinsul țării, prin participarea nemijlocită, cu arma în mînă, a unui număr însemnat de fii ai poporului nostru la apărarea statului socialist împotriva intervenționiștilor. Aceste acțiuni au înscris file memorabile în cronica legăturilor internaționaliste dintre mișcările revoluționare ale clasei muncitoare din cele două țări, au reprezentat o manifestare vie a prieteniei dintre poporul român și popoarele U.R.S.S. Victoria Revoluției din Octombrie, succesele dobîndite de Uniunea Sovietică în construcția socialismului au constituit, totodată, un imbold pentru mișcarea revoluționară a proletariatului, a maselor muncitoare din România, în înfăptuirea năzuințelor lor spre o viață mai bună, libertate și socialism. Aceste năzuințe și-au găsit împlinirea prin lupta dusă de poporul nostru sub conducerea Partidului Comunist Român, exponentul fidel al intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii.în cele cinci decenii care au trecut de la Revoluția din Octombrie, omenirea a cunoscut uriașe prefaceri înnoitoare — eliberarea unei treimi din populația globului de exploatare și apariția sistemului mondial socialist, prăbușirea sistemului colonial al imperialismului și avîntul impetuos al națiunilor spre libertate și independență, creșterea rîndurilor și influenței mișcării comuniste și muncitorești internaționale, formarea și afirmarea tot mai activă a unui larg front antiimperialist care militează pentru pacea și securitatea popoarelor. Măreața epocă a trecerii omenirii de la capitalism la socialism, inaugurată acum o jumătate de secol, este caracterizată printr-o rapidă succesiune și necontenită adîncire a proceselor istorice care subminează imperialismul, printr-o creștere fără precedent a forțelor revoluționare și progresiste, printr-o continuă dezvoltare și îmbogățire a teoriei marxist-leni- niste.

întreaga omenire poporul român a 50-a aniversare NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

I

în făurireaconstruirea constituit o

Concepția clasei muncitoare despre transformarea revoluționară a societății și-a găsit o vie și pregnantă întruchipare în victoria Revoluției din Octombrie, în remarcabilele succese dobîn- dite de popoarele Uniunii Sovietice și dezvoltarea societății socialisteIzbînda primei revoluții socialiste, noii orînduiri în Țara sovietelor auputernică afirmare a clasei muncitoare, a maselor populare — forță motrice hotărîtoare în revoluție, în asigurarea progresului social, au confirmat în practică învățătura marxist-leninistă cu privire la rolul conducător al partidului comunist, statul major al revoluției și construcției socialiste, ca o condiție esențială a răsturnării capitalismului și făuririi societății socialiste încercatul Partid Comunist al Uniunii Sovietice, făurit de Lenin, și-a dovedit capacitatea de a elabora strategia și tactica luptei revoluționare, potrivit condițiilor istorice concrete, de a organiza proletariatul, masele muncitoare și a le conduce cu succes în bătăliile pentru cucerirea puterii, în edificarea noii societăți Revoluția din Octombrie a dat naștere unui nou tip de stat — statul socialist, promotor al intereselor fundamentale ale celor ce muncesc de la orașe și sate, apărător al cuceririlor revoluționare, organizator al întregii activități de construcție a noii orîn- duiri socialeVasta operă constructivă. încununată de făurirea socialismului pe a șasea parte a globului, înnoirea din temelii a vieții sociale și întărirea forței Uniunii Sovietice au reliefat
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justețea învățăturii bilitatea construirii țară. Este meritul istoric al popoarelor sovietice, al P.C.U.S. că, în ciuda numeroaselor dificultăți — rezultate din urmările anilor grei ai războiului civil și ai intervenției imperialiste, din nivelul economic scăzut și puternica rămînere în urmă moștenite de la vechea Rusie țaristă, din situația internațională complicată în care s-a aflat timp îndelungat statul sovietic ca singur stat socialist înconjurat de ostilitatea lumii capitaliste — au apărat și consolidat cuceririle Revoluției, au asigurat victoria pentru prima dată în lume a noii orînduiri sociale.Societatea socialistă și-a dovedit trăinicia în anii de grele încercări ai celui de-al doilea război mondial, cînd popoarele sovietice au purtat principala povară în uriașa încleștare cu hitlerismul, au făcut dovada unui înalt patriotism, au înscris nepieritoare pagini de eroism, aducînd contribuția decisivă la înfrîngerea fascismului, dușmanul înrăit al popoarelor și civilizațieiînfăptuirea planurilor de construcție pașnică a asigurat transformarea Uniunii Sovietice într-un stat puternic și înfloritor, ale cărui realizări economice, științifice, culturale sînt azi larg recunoscute. Dezvoltînd rapid forțele sale de producție, U.R.S.S a devenit într-un timp istoricește scurt o putere economică de prim rang, care realizează aproape 20 la sută din producția industrială mondială. Industria sovietică, cu ramurile ei principale — construcția de mașini, energetica, metalurgia, chimia, electronica — reprezintă una din marile cuceriri ale popoarelor sovietice, ale orînduirii socialiste, constituie baza forței economice și militare a U.R.S.S. întreaga dezvoltare de o jumătate de secol a statului sovietic relevă marea importanță a industrializării socialiste pentru construirea bazei tehnico-materiale a socialismului și comunismului, ridicarea nivelului de trai al poporului, pentru asigurarea progresului și civilizației, întărirea independenței și suveranității statului socialist.Trecerea satului sovietic la marea agricultură socialistă a deschis largi posibilități pentru utilizarea tehnicii moderne, mecanizarea și chimizarea producției, aplicarea realizărilor științei agrotehnice, pentru accelerarea ritmului de dezvoltare a acestei importante ramuri a economiei naționale.O întruchipare grăitoare a condițiilor favorabile asigurate de puterea sovietică pentru dezvoltarea creației științifice și tehnice o constituie succesele remarcabile ale științei sovietice în domenii de cea mai mare importanță ale cercetării contemporane. Realizările U.R.S.S. în studierea și cucerirea Cosmosului, în folosirea energiei atomice, în tehnica rachetelor, în radioelectronică și în alte domenii reprezintă contribuții de seamă la progresul științific și tehnic al omenirii, stîmesc admirația lumi.Revoluția socialistă nu numai că a mat, dar â și realizat în fapt dreptul cetățenilor la muncă, odihnă, învățătură, asistență medicală Creșterea rapidă a venitului național în anii puterii sovietice a permis sporirea veniturilor muncitorilor și țăranilor, alocarea unor însemnate fonduri pentru construcția de locuințe, dezvoltarea largă a învățămîntului de toate gradele, extinderea sistemului de asigurări sociale.Marile realizări ale Uniunii Sovietice, succesele cu care ea întâmpină semicentenarul Revoluției din Octombrie bucură din toată inima pe comuniștii din România, pe toți oamenii muncii din țara noastră întregul popor român urmărește cu caldă simpatie vasta activitate creatoare desfășurată ducerea P.C.U.S lui elaborat de P.C.U.S.. pentru niște, considerînd-o ca un aport de mare însemnătate la creșterea forței dial socialist și a influenței socialismului, la cauza păcii nirii.

leniniste cu privire la posi- socialismului într-o singură

nală și socială a popoarelor din aceste țări, transformarea socialismului într-un sistem internațional au provocat imperialismului noi și considerabile pierderi, aducînd întregul proces revoluționar mondial într-uikstadiu nou. Afirmarea noii orîhduiri pe o mare parte a planetei, în țări aflate de dezvoltare social-economică,
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de poporul sovietic sub con- pentru înfăptuirea programu- Congresul al XXIII-lea al construirea societății comu-
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cu putere
publicat in 
al ziarului.

INDIRA GANDHI

în cei 50 de ani care auRevoluție Socialistă muncitoare internațională, au repurtat succese de determinînd prin lupta figurației lumii. Victoriaîntr-un șir de țări din Europa, Asia și America Latină, ca rezultat al luptei de eliberare națio-
din trecut de la Marea Octombrie clasaforțele revoluționare însemnătate istorică lor modificarea con- revoluțiilor socialiste

în diferite stadii cu o mare diversitate de condiții, și particularități naționale, a scos la iveală o rfiare varietate de forme și metode în lupta pentru cucerirea puterii și făurirea societății socialiste, a evidențiat și mai puternic rolul de avangardă al clasei muncitoare, al partidului său marxist-leninist ca forță conducătoare a întregului popor, necesitatea unirii tuturor forțelor sociale interesate în progresul și prosperitatea națiunii respective, ceea ce a îmbogățit teoria revoluționară, învățătura marxist-leninistă cu noi și importante concluzii.întruchipînd cucerirea cea mai de preț a luptei revoluționare duse de popoare în răstimpul trecut de la Revoluția din Octombrie, sistemul mondial socialist contribuie în mod ho- tărîtor la creșterea forței de atracție a ideilor marxism-leninismului. Succesele» țărilor socialiste pe tărîm economic, social și cultural-știin- țific, relațiile dintre ele, activitatea lor internațională sînt privite cu viu interes de masele muncitoare din lumea capitalistă care luptă pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de progres, exercită o puternică înrîurire asupra dezvoltării sociale, contemporane.Reorganizîndu-și din temelii economia, țările socialiste și-au dezvoltat puternic forțele de producție, pe baza progresului rapid al industriei. Sistemul socialist, care cuprinde peste 25 la sută din suprafața și peste 35 la sută din populația globului, dă aproape 40 la sută din producția industrială a lumii, dispune de un considerabil potențial material și tehnico- științific. O expresie a posibilităților favorabile oferite de noua orînduire pentru creșterea economică este ritmul înalt de sporire a producției industriale realizat de țările socialiste ; volumul producției industriale a țărilor socialiste a fost în 1965 de 9 ori mai mare decît în 1937, în timp ce producția țărilor capitaliste a crescut în aceeași perioadă de 3,4 ori ; între anii 1951- 1965 industria țărilor socialiste și-a mărit producția într-un ritm mediu anual de 11,5 la sută față de 5,3 la sută în țările capitaliste dezvoltate. Succese de seamă au fost repurtate în dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei, a tehnicii, științei și culturii. în îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor muncii de la orașe și sate, în consolidarea relațiilor socialiste de producție.Punînd cît mai deplin în valohre avantajele noii orînduiri, resursele materiale și umane de care dispune fiecare țară socialistă, asigurînd dezvoltarea continuă a economiei și culturii, ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, perfecționarea necontenită a întregii vieți sociale, partidele comuniste și muncitorești din țările socialiste își îndeplinesc misiunea istorică de exponent! ai intereselor vitale ale clasei muncitoare și popoarelor lor. In același timp, ele își îndeplinesc astfel o înaltă îndatorire interna- ționalistă față de clasa muncitoare, de oamenii muncii din întreaga lume. Cu cît fiecare țară socialistă este mai dezvoltată și mai prosperă, cu atît ea aduce o contribuție mai substanțială și mai eficace la creșterea puterii sistemului mondial socialist în ansamblul său, la lărgirea influenței socialismului în lume, la întărirea forțelor mondiale antiimperialiste. a forțelor păcii și progresului social.Prin ampla activitate pe care o desfășoară pentru dezvoltarea susținută a industriei, agri-

Luni dimineața a sosit la București primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi. într-o vizită oficială în țara noastră, în calitate de oaspete al președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer.Premierul indian este însoțit de Rajeshwar Dayal, secretar pentru probleme externe în Ministerul A- facerilor Externe, P. N. Haksar, secretar al primului ministru, Am- rik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București, S Ramachandran, secretar adjunct în Ministerul Comerțului, J. S. Mehta, secretar adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, S. Bikram Shah, șeful Protocolului Ministerului Afacerilor Externe, K. Natwar Singh, director al Secretariatului primului ministru, și alte persoane oficiale.La coborîre din avion, primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a fost salutată cordial de președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.Erau prezenți Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Matei Ghigiu ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului a- facerilor externe, Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, Aurel Ardeleanu, ambasadorul României în India, conducători ai unor instituții centrale, generali, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști români și străini.Au fost de față membrii ambasadei Indiei la București. Pe aeroport erau arborate drapelele de stat ale României și Indiei.S-au intonat imnurile de stat ale celor două țări. Primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, au trecut în revistă garda militară de onoare a- liniată pe aeroportPremierului indian i-au fost prezentate persoanele oficiale venite în întîmpinarea sa. A avut loc apoi defilarea gărzii de onoare. Pionieri au oferit oaspeților buchete de flori.

Foto : Gh. Vinți
La sosire, pe aeroportul BăneasaLa sosire, pe aeroportul Băneasa

Foto : Gh. Vinți

Dejun oferit de președintele

(Continuare în pag. a Il-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretat general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit în audiență luni, 16 octombrie, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republi-

Dejun oferit de președintele

Consiliului de Miniștri,

Ion Gheorghe Maurer
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a oferit luni un dejun la Palatul Consiliului de Miniștri, în onoarea primului ministru al Republicii India, Indira Gandhi.Au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior. Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini. Constantin Scarlat, ministrul industriei chimice, Mihai Suder, ministrul e- conomiei forestiere, Alexandru Boabă, ministrul petrolului. Matei Ghigiu, ministrul construcțiilor pentru industria chimică și rafinării, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor ex-

Convorbiri oficialeLa Palatul Consiliului de Miniștri au avut loc în cursul după- amiezii de luni convorbiri oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și primul ministru al Republicii India, Indira Gandhi.La convorbiri au participat din partea română George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Aurel Ardeleanu, ambasadorul României în India, Gheorghe Iason și Nicu Șerban, directori ad-interim în Ministerul Afacerilor Externe.Din partea indiană au participat Rajeshwar Dayal, secretar pentru

probleme externe în Ministerul Afacerilor Externe. P. N. Haksar, secretar al primului ministru, Am- rik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București, S. Ramachandran, secretar adjunct în Ministerul Comerțului, J. S. Mehta, secretar adjunct în............................................ ~terne, S. tocolului Externe, al Secretariatului primului ministru.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, a avut loc un larg schimb de vederi privind dezvoltarea și întărirea în continuare a relațiilor prietenești dintre România și India și unele probleme ale situației internaționale. (Agerpres)

terne, Aurel Ardeleanu, ambasad rul României în India, repreze' tanți ai unor instituții centrale, o meni de știință și cultură, gen rali și alte persoane oficiale.Au participat, de asemenea, R jeshwar Dayal, secretar penti probleme externe în Ministerul . facerilor Externe, P. N. Haksar, s cret.ar al primului ministru. Ar rik Singh Mehta, ambasadorul L diei la București, S. Ramacha dran, secretar adjunct în Minisi rul Comerțului, J. S. Mehta, sect tar adjunct în Ministerul Afacei lor Externe, S. Bikram Shah, șef Protocolului Ministerului Aface; lor Externe, K. Natwar Singh, r rector al Secretariatului primul ministru, și alte persoane oficia care însoțesc pe premierul indii în vizita în țara noastră.în timpul dejunului, care s desfășurat într-o atmosferă co dială. Ion Gheorghe Maurer și Ii dira Gandhi au rostit toasturi.(Agemre 
a V-a se public 
rostite Ia dejun.
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Ministerul Afacerilor Ex- Bikram Shah, șeful Pro- Ministerului Afacerilor K. Natwar Singh, director
Vizită protocolariLuni la amiază, primul ministr al Republicii India, Indira Gandh a făcut o vizită protocolară preșe dintelui Consiliului de Miniștri i Republicii Socialiste România, Io Gheorghe Maurer.între premierul român și premie rul indian a avut loc o convorbii cordială.La întrevedere au luat part persoane oficiale române și indieni (Agerpre?

A început construcția
■ ■

autostrăzii
București - Pitești

pre-ur-
cii Populare Polone la București, Wieslaw Sobierajski, în legătură cu plecarea sa definitivă din România.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

LUPTA POPORULUI

VIETNAMEZ

Creșterea continuă a traficului pe șoseaua București — Pitești a făcut necesară începerea construcției unei autostrăzi care va lega aceste două localități. Lucrările care se execută în zent de-a lungul a 100 km,măresc ca, o dată cu îmbunătățirea circulației pe această arteră, să înlăture unele puncte primejdioase, cum ar fi pantele mari și curbele cu vizibilitate redusă, precum și podurile înguste pentru traversările cursurilor de apă.Traseul, care străbate văile rîurilor Neajlov și Argeș, nu va traversa nici o localitate. Pentru

evitarea intersectării firelor circulație, zonele de acces noul drum tematizate, peste căile ja pasaje denivelate. Confor proiectelor, între cele două ora se va putea circula pe pat benzi, cu o viteză de pînă 140 km pe oră.La realizarea acestei autostrâ sînt aplicate soluții tehnice ava sate, elaborate în cadrul instit telor de proiectări și cercetă ale Ministerului Transporturil Auto, Navale și Aeriene.(Agerpre

vor fi limitate și si iar la toate treceri ferate se vor amen
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VICTORIILE HOTĂRÎTOARE 
ALE SOCIALISMULUI-

TRIUMF AL
MARXISM-LENINISMULUI

nare din pag. I) ție a coeziunii sistemului mondial socialist, partidul și statul nostru, exprimînd interesele fundamentale ale poporului român, pun în centrul politicii lor externe prietenia și alianța cu toate țările socialiste, se preocupă constant de dezvoltarea multilaterală a relațiilor tovărășești cu a- ceste state, militează activ pentru cauza unității sistemului mondial socialist. România dă o deosebită atenție creșterii continue a schimburilor economice, tehnico-științifice și culturale, dezvoltării cooperării în producție — important factor de utilizare superioară a resurselor, de sporire a eficienței muncii sociale, de întărire a relațiilor multilaterale cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste.O prietenie frățească, cu bogate tradiții în trecutul istoric, pecetluită cu sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în războiul antihitlerist, caracterizează relațiile dintre poporul român și popoarele sovietice. Această prietenie s-a ridicat pe o treaptă superioară în condițiile socialismului, cînd între România și Uniunea Sovietică, între cele două popoare s-au statornicit legături trainice de colaborare tovărășească în spiritul internaționalismului socialist, între țările noastre se desfășoară o largă colaborare pe tărîm politic, economic, științific, tehnic și cultural. în ultimii șase ani schimburile comerciale ale țării noastre cu U.R.S.S. au crescut de aproape 1,5 ori, ele reprezentînd peste o treime din totalul comerțului nostru exterior. Progresul continuu ai țărilor noastre oferă largi posibilități pentru intensificarea colaborării multilaterale și întărirea raporturilor de prietenie dintre Republica Socialistă România și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii.
IIIAnaliza evoluției lumii contemporane la 50 de ani de la victoria Revoluției din Octombrie evidențiază amplificarea proceselor revoluționare care își pun amprenta asupra, întregii dezvoltări economice și social-politice. Istoria nu a cunoscut nicicînd forțe sociale de o asemenea amploare ca cele angajate în zilele noastre în torentul prefacerilor înnoitoare ale societății, prefaceri de însemnătate hotărîtoare pentru destinele omenirii, pentru interesele majore ale popoarelor.Caracteristica dominantă a situației internaționale constă în creșterea și dinamizarea unor uriașe forțe sociale revoluționare, progresiste care se ridică cu hotărîre la lupta pentru pace, independență, democrație și progres social. în fața acestor forțe, și în primul rînd a partidelor comuniste și muncitorești, viața pune astăzi numeroase probleme inedite, de o mare complexitate, a căror soluționare reclamă o examinare aprofundată a multiplelor și variatelor deplasări ce au loc în viața politică, socială, economică din fiecare țară și pe arena mondială, a evoluției raportului de forțe în lume. O deosebită importanță pentru înțelegerea problemelor generale ale contemporaneității are analiza creatoare a fenomenelor noi caracteristice capitalismului, a aspectelor actuale ale antagonismelor social-economice și ale contradicțiilor lumii capitaliste, a proceselor complexe care caracterizează evoluția țărilor în curs de dezvoltare.Rolul și influența« partidelor comuniste în viața națională și internațională sînt strîns legate de creșterea experienței și maturității lor, de consolidarea lor organizatorică și politică- ideologică, de capacitatea lor de a se orienta în comp.lexitatea fenomenelor și proceselor sociale, de a-și elabora linia politică în concordanță cu condițiile concrete în care acționează, cu interesele vitale ale clasei muncitoare și ale națiunii respective, cu principiile solidarității internaționaliste ale detașamentelor revoluționare ale clasei muncitoare.Epoca noastră aduce elocvente confirmări ale învățăturii marxist-leniniste despre rolul istoric al clasei muncitoare — forța cea mai înaintată a societății. Un imperativ esențial al luptei revoluționare pentru realizarea țelurilor supreme ale celor ce muncesc îl reprezintă în momentul de față întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare, solidaritatea tuturor organizațiilor ei politice și profesionale. Tendințele spre unitatea de acțiune a comuniștilor și socialiștilor manifestate în ultima vreme în diferite țări fac să crească tot mai mult influența clasei muncitoare în lumea contemporană, forța și capacitatea sa de luptă. »în rîndul forțelor sociale care acționează în direcția dezvoltării progresiste se înscriu pături sociale largi din țările capitaliste, diverse forțe democratice, personalități renumite ale vieții sociale, oameni politici de cele mai diferite orientări, care se pronunță pentru apărarea libertăților și drepturilor cetățenești, pentru destindere internațională, pentru cooperare între state, pentru pace și securitate.Epoca contemporană îmbogățește cu noi și profunde semnificații tezele marxism-leninismului despre descătușarea energiilor creatoare ale popoarelor ținute de imperialism departe de curentul principal al istoriei. Viguroasă parte integrantă a procesului de înnoire a lumii contemporane, revoluțiile de eliberare națională desfă surate după cel de-al doilea război mondial au determinat apariția unui mare număr de noi state pe harta lumii. Mișcarea eliberatoare a popoarelor. aflate timp de secole în cătușele sclaviei coloniale și ale înapoierii, lupta tinerelor state naționale împotriva neocolonialismului. pentru dezvoltarea economică și socială constituie o expresie a procesului obiectiv, întrevăzut 

de clasicii marxism-leninismului, de atragere a noi națiuni la creația istorică, contribuie la slăbirea pozițiilor imperialismului, exercită o puternică influență asupra evoluției vieții internaționale.Națiunea se afirmă în zilele noastre ca o forță motrice de seamă a dezvoltării istorice, fiind chemată să joace încă mult timp un rol deosebit de important în progresul societății omenești. Lumea contemporană cuprinde națiuni aflate în diferite stadii ale^evoluției lor istorice, precum și popoare care luptă încă pentru închegarea lor ca națiuni, pentru afirmarea ființei lor naționale și apărarea suveranității, împotriva imixtiunilor din afară, pentru o dezvoltare de sine stătătoare. Afirmarea liberă și independentă a fiecărei națiuni, deplina egalitate în drepturi a tuturor națiunilor, respectarea aspirațiilor lor legitime spre progres și bunăstare, a dreptului de a hotărî singure asupra propriilor lor destine reprezintă una dintre cele mai importante premise ale mersului înainte al societății. în aceste condiții, are un profund ecou internațional faptul că socialismul este promotorul dezvoltării nestînjenite a tuturor națiunilor, al valorificării depline a potențialului lor material și uman în interesul tuturor păturilor populației, al colaborării rodnice cu alte popoare.Raportul actual de forțe pe arena internațională evidențiază întărirea frontului antiimperia- list, al socialismului și păcii, superioritatea lui crescîndă asupra imperialismului. în același timp, viața demonstrează că imperialismul, în frunte cu cel american, folosind potențialul economic, militar și influența de care dispune, se opune progresului societății, atentează la cuceririle popoarelor, se dedă la acțiuni agresive, caută să frîneze lupta revoluționară a clasei muncitoare, să înăbușe mișcarea de eliberare națională și tendințele spre o dezvoltare independentă a statelor. Războiul dus de S.U.A. împotriva poporului vietnamez este o flagrantă expresie a caracterului agresiv al imperialismului; constituie o primejdie gravă pentru pacea și securitatea popoarelor atît din această zonă, cît . și din întreaga lume. De a- ceea, una din problemele internaționale cele mai actuale care stau în fața tuturor țărilor socialiste, a partidelor comuniste, o cerință arzătoare a internaționalismului militant este unirea tuturor e- forturilor lor pentru sprijinirea Vietnamului luptător, mobilizarea opiniei publice mondiale pentru a determina curmarea agresiunii americane.Acțiunilor agresive ale imperialismului li se o- pun astăzi forțe uriașe — sistemul mondial socialist, clasa muncitoare internațională, tinerele state independente, mișcarea de eliberare națională, cercuri largi ale opiniei publice internaționale, capabile să dejoace comploturile reac- țiunii, să asigure pacea și liniștea popoarelor. Hotărîtoare pentru obținerea de noi victorii în lupta împotriva imperialismului, pentru libertate și progres social, pentru asigurarea păcii și securității internaționale este unitatea tuturor forțelor revoluționare, progresiste, din fiecare țară, solidaritatea întregului front antiimperia- list — cea mai mare forță social-politică progresistă cunoscută în istoria omenirii Aceasta este cerința supremă a zilelor noastreCondiția primordială a solidarității de luptă a forțelor antiimperialiste din întreaga lume este unitatea țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Partidul nostru consideră că cea mai înaltă îndatorire a tuturor detașamentelor mișcării comuniste și muncitorești în momentul de față este de a face totul pentru a asigura unitatea lor de acțiune în lupta împotriva imperialismului. (Jeea ce unește țările socialiste, partidele comuniste — învățătura marxist-leninistă, internaționalismul socialist, lupta împotriva dușmanului comun, imperialismul, pentru pace și socialism — este incomparabil mai important și infinit mai puternic decît orice deosebiri de vederi.Pornind de la importanța deosebită pe care o au în momentul de față îmbunătățirea și lărgirea relațiilor bilaterale și multilaterale dintre partidele frățești, credincios tradițiilor sale internaționaliste, Partidul Comunist Român desfășoară o susținută activitate pentru dezvoltarea relațiilor sale prietenești cu toate partidele comuniste și muncitorești, văzînd în aceasta un mijloc eficient de sporire a propriei sale contribuții la cauza unității mișcării comuniste internaționale. Totodată, partidul nostru își extinde legăturile cu partide socialiste, organizații democratice din țările capitaliste, din noile state independente, cu organizații ale mișcărilor de eliberare națională, ceea ce, după părerea noastră, corespunde intereselor consolidării solidarității tuturor forțelor progresiste și democratice contemporane. ,
★Bilanțul realizărilor obținute de Uniunea Sovietică, de celelalte țări socialiste, întreaga dezvoltare a lumii contemporane în jumătatea de secol care a trecut de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, demonstrează justețea și forța înnoitoare a învățăturii marxist-leniniste, insuflă noi energii clasei muncitoare internaționale, forțelor revoluționare de pretutindeni. Devenit o impunătoare realitate istorică, socialismul este tot mai larg recunoscut ca perspectivă inexorabilă a dezvoltării societății, însuflețește lupta a milioane și milioane de oameni de pe întreg globul pentru realizarea idealurilor lor de libertate, progres și bunăstare. -împărtășind sentimentele de bucurie și de îndreptățită mîndrie ale oamenilor sovietici la a- cest glorios jubileu, comuniștii români, întregul nostru popor adresează Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, popoarelor U.R.S.S. sincere felicitări și calde urări de noi și tot mai mari succese în măreața operă a construcției comuniste.

ceastă măsură, sortimentul aflat în regiune e foarte sărăcăcios. La ce lucrează atunci, „din plin", industria locală ?Potrivit situațiilor prezentate de serviciul producției din cadrul sectorului industriei locale a regiunii rezultă că pentru anul 1968 (cifrele sînt, cu mici excepții, identice cu cele din 1967), cele 8 întreprinderi ale industriei locale prevăd să producă garnituri de mobilă în valoare de 75,5 milioane lei, iar piese separate (de fapt, numai scaune, mese, sofale și un singur tip de canapea și dulap pentru televizor) numai în valoare de 13 milioane lei. Deci, de aproape șase ori mai puțin.în această situație, deși Banatul interzice „exportul" industriei locale în alte regiuni, „importă" mii de bucătării și camere ieftine de la industria locală a regiunii Mureș-Autonomă Maghiară ; canapele, fotolii, pătuțuri de copii din regiunea Maramureș etc. De altminteri, așa procedează și multe alte regiuni — Cluj, Oltenia, Hunedoara ș.a. — unele dintre ele cu o bogată tradiție în producția de mobilă. Mai dăinuie ideea greșită a specializării unor regiuni și întreprinderi pe a- numite sortimente, iar pe de altă parte, influența comerțului local în ce privește structura de plan în cadrul regiunilor nu se face deloc simțită. I.R. „Timișul" din Lugoj, de pildă, în loc să producă sortimente solicitate de populație, execută numai camere „Lugojana".Negăsind piesele dorite în magazinele de mobilă, cetățenii ar trebui să aibă măcar posibilitatea de a le comanda la atelierele cooperației meșteșugărești. Cum îi ajută aceste unități ? Am vizitat magazinul de prezentare și comenzi al cooperativei „Mobila Banatului". Amabili, lucrătorii ne întreabă : „Cu ce vă poate servi cooperativa noastră ?“ Profitînd de împrejurare, devenim pe loc... cumpărători.— Mai întîi, un dormitor...— Veți avea unul ca-n povești — ne îndeamnă tehnicianul proiectant al magazinului. Lucrăm în toate liniile și în toate stilurile po- sibilș. Un dormitor cu pat francez, cu dulap cu 2, 3, 4, 5 uși, cu furnir exotic ? Spuneți-ne ce anume ați dori. Ce v-am recomanda noi, e unul — o minune — la 26 000 lei. Iată, de altfel, cataloagele.Le frunzărim mai mult cu intenția de a vedea ce piese separate oferă clientului „Mobila Banatului". Și ce vedem ? în afară de mobi- lier-gamitură (dormitoare, camere de zi, camere complexe), nimic. Poate e vorba numai de»o omisiune a catalogului. Continuăm investigația.—■ Dormitorul 201—204 ne place cel mai mult : pe acesta îl comandăm. în cît timp poate fi gata ?— De obicei în 10—15 zile, dar pe acesta nici nu trebuie să-l mai comandați ■■ avem cîteva gata. Numai să facem formele și e al dumneavoastră.— ...Și ne-ar mai trebui — îl întrerupem noi pe vîn- zător — o etajeră, cu cuier mai îngust de perete și un bufet-bibliotecă.

Sînt insolubile 
„marile probleme" 

ale micului mobilier?
Intrînd în magazinele de mobilă, în care găsesc multe garnituri complete — dormitoare, camere combinate, sufragerii, bucătării — cumpărătorii caută și acele piese separate, variate ca forme și utilități, deosebit de necesare în locuințe : bufete și vitrine, fotolii și șezlonguri, biblioteci, etajere, mese de radio și televizor, etc. (Revistele și cataloagele de specialitate cuprind peste 500 de asemenea sortimente cu funcționalități bine stabilite). Găsește cumpărătorul astfel de piese separate ?O investigație în magazinele „Mobila" din mai multe orașe — Timișoara, Tg. Mureș, Suceava, București ș.a. — scoate la iveală mari goluri în această privință. Cauza ? Micul mobilier nu se bucură de atenția fabricilor, deși este insistent cerut de comerț. Iată cîteva date care reflectă această situație. Oferta industriei pentru țara întreagă pe 1968 (...mult „îmbunătățită" față de cea din 1967 — după cum ni s-a spus la Ministerul Comerțului Interior) se rezuma la 4 000 de vitrine, 8 000 mese de lucru, 28 000 mese fantezi, 50 bufete, 4 000 taburete tapisate, 4 000 șezlonguri, 55 000 măsuțe de radio-televizor, 360 dulapuri încălțăminte. Cu o asemenea ofertă nu este greu de înțeles de ce cumpărătorii nu găsesc piesele căutate în magazine.De fapt, cine ar trebui să asigure comerțului piesele separate de mobilier ? La M.C.I. ni s-a răspuns : „în primul rînd industria republicană, respectiv fabricile care aparțin Ministerului E- conomiei Forestiere. Dar industria republicană alege cîte ceva din lunga listă de sortimente solicitate de comerț și, acoperindu-și capacitatea de producție, zice : stop I Ne adresăm atunci industriei locale. Nici a- ceasta nu acoperă cererea. Ne îndreptăm apoi către cooperația meșteșugărească. Dar, pînă la urmă, golurile rămîn neacoperite.Așadar, pentru că M.E.F. nu asigură integral volumul de piese separate necesare pieței, primul semnal e a- dresat industriei locale. Am vizitat 11 asemenea întreprinderi din regiunile Banat, Mureș-Autonomă Maghiară, Brașov și din orașul București. L-am rugat pe ing. Emandi Marius, șef adjunct al secției industriei locale din cadrul Sfatului popular regional Banat, să ne vorbească despre rolul industriei locale.— Pe scurt — ne-a spus el — industria locală completează industria republicană și totodată luptă pentru diversificarea sortimentului de mărfuri solicitat la fondul pieței.— în acest caz, ce se întreprinde de industria locală din regiune pentru asigurarea cerințelor de mic mobilier ?— Căutăm să executăm tot ce se cere în cele 8 întreprinderi producătoare din cadrul regiunii, care lucrează din plin. De altfel, am luat hotărîrea ca peste hotarele regiunii să nu mai iasă nici o mobilă produsă de industria locală bănățeană.Cu toate că s-a luat și a-

Ca prin minune, zelul de pînă aci al reprezentantului cooperativei dispare.— Pentru asemenea piese va trebui să așteptați cam mult.— Cît ?— Cam 4—5 luni.Aceleași oferte pentru mobilă scumpă și aceleași ezitări^ amînări cînd e vorba de piese separate, le-am ascultat și la Tg. Mureș, și la București. „Mobilă cît mai grea, de valoare cît mai mare" — aceasta a devenit preocuparea cooperativelor meșteșugărești. Comanzi o mobilă de 18 000— 20 000 lei, ești clientul căutat al cooperativei. Vrei însă o etajeră sau o măsuță de lucru, trebuie să aștepți cine știe cîte luni. în acest caz te mulțumești cu piese „apropiate", întîlnite în- tîmplător într-un magazin. Dar cel mai adesea renunți definitiv la „mărunțișul" care ar avea locul și rostul său în casă.— Singura explicație este aceea că unitățile producătoare de mobilă, atît din industria locală cît și cele ale cooperației meșteșugărești, caută să-și realizeze cît mai ușor sarcinile valorice — ne spunea tov. C. Nedelcu, din direcția generală de resort a M.C.I. Se încalcă astfel prevederile care reglementează activitatea acestor unități. Deși UCECOM a fost sesizată în

nenumărate rîndurl de M.C.I., situația se perpetuează fără a se lua vreo măsură concretă de corelare ■ producției cu cererile populației.Așa cum se arată în proiectul de Directive al C.C. al P.C.R. cu privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, industriei locale și cooperației meșteșugărești le revine, printre altele, sarcina importantă de a contribui la satisfacerea într-o măsură tot mai mare a cerințelor populației, prin diversificarea și lărgirea sortimentului producției de bunuri de consum, potrivit cerințelor pieței, precum și prin execuția comenzilor cerute de populație. Pentru realizarea acestor sarcini se impune ca UCECOM, Comitetul de stat pentru îndrumarea și controlul organelor locale ale administrației de stat și Ministerul Comerțului Interior să ia măsuri pentru revizuirea cifrelor prevăzute de contractele încheiate cu comerțul pentru anul 1968, în sensul de a se asigura mărirea cantităților și lărgirea sortimentului de piese de mobilă solicitate de populație. Iar cele ca se vor stabili să devină obligatorii pentru industria locală și cooperația meșteșugărească.
Nicolae BRUJAN

ÎN REGIUNEA BACĂU

Apartamente noi 
puse în vînzare

Oficiul pentru construirea de locuințe proprie
tate personală Bacău a pus în vînzare noi 
apartamente în cîteva orașe ale regiunii. La Ad- 
jud se găsește de vînzare un bloc cu parter plus 
trei etaje de 16 apartamente, cu cite două și trei 
camere. Costul — între 50 000 și 54 000 lei pentru 
un apartament cu două camere și între 65 000 
și 70 000 lei pentru un apartament cu trei ca
mere. Alte două blocuri (parter plus patru etaje) 
însumînd 30 apartamente, fiecare cu cîte două 
camere, sînt puse în vînzare în orașul Piatra 
Neamț. Costul unui apartament este între 50 000 
și 56 000 lei. Și la Roman se găsesc de vînzare 
20 de apartamente cu cîte două și trei camere 
într-un bloc cu parter plus patru etaje. Costul 
unui apartament cu două camere este de 
54 000—59 000 lei. Un apartament cu trei camere 
costă 67 000—72 000 lei.

La contractare, solicitanții trebuie să aibă con
firmată la C.E.C. depunerea unui avans de 30 la 
sută. Pentru sumele ce se depun peste cuantu
mul avansului se acordă bonificații de pînă la 
5 la sută din valoarea apartamentului.

„POPASUL SINEȘTI"
Pe șoseaua București-Urziceni, la kilometrul 

31, s-a dat în folosință o nouă unitate de alimen
tație publică, cu specific tradițional românesc. 
Spațiul de consumație este compartimentat în 
încăperi intime, de cîte 3—4 mese. Personalul 
servește în tot timpul zilei tradiționale prepa
rate de grătar și bucătărie românească.

„Popasul Sinești", amplasat in pădurea Si
ne ști, cu loc de parcare pentru autoturisme, stă 
permanent la dispoziția bucureștenilor, a tuturor 
celor ce se îndreaptă spre Moldova și Dobrogea. 
In aceste zile la „Popasul Sinești" se poate servi 
pastramă și mămăliguță, sărmăluțe, mititei și 
cîrnăciori, preparate din batal, pui la frigare, 
must și tulburel de calitate superioară.

arii, a întregii economii naționale, a științei ulturii, prin eforturile ce le depune pentru ășirea economică și socială a patriei sale, ru realizarea năzuințelor sale de progres și istare, poporul român contribuie la întărirea dor socialismului și păcii. Aplicînd xism-leninismul la condițiile concrete din noastră, studiind experiența altor partide ări socialiste, precum și propria sa expe- ță, elaborîndu-și politica pe baza cerințelor articularităților fiecărei etape de dezvoltare, idul Comunist Român a condus cu succes jrul nostru în vasta operă de edificare a so- smului pe pămîntul României. Aceasta a nis ca, într-o perioadă istorică relativ scurtă, lânia să se transforme într-o țară socialistă> economie dinamică și o cultură înfloritoare, largi perspective de progres și prosperitate, oria socialismului la orașe și sate, lichidarea cru totdeauna a exploatării omului de către reprezintă cea mai mare cucerire politică și ală a partidului și poporului nostru. Reali- le obținute în industrializarea țării, coopera- carea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a culturii, progresul multilateral al economiei onale au asigurat condițiile pentru îmbună- -ea sistematică a nivelului de trai al oame- r muncii, au dus la schimbări radicale în în- .ga viață a poporului român.. prezent, oamenii muncii din România, is uniți în jurul partidului comunist, își con- ă toate forțele luptei pentru îndeplinirea ■ctivelor trasate de Congresul al IX-lea al .R. în vederea continuării pe o treaptă su- oară a procesului de desăvîrșire a construc- socialismului. Studiind problemele pe care le că construcția socialistă, bizuindu-se pe re- ■atele obținute în înfăptuirea actualului cin-11, stimulînd și fructificând inițiativa și ca- itățile creatoare ale celor ce muncesc, parti- nostru a adoptat o serie de măsuri pentru mnătățirea multilaterală a activității econo- •e și se preocupă în continuare de perfecțio- ea organizării, conducerii și planificării eco- liei naționale, a tuturor domeniilor vieții so- î, corespunzător noii etape de dezvoltare a i.xperiența Uniunii Sovietice, a țării. noastre, și a celorlalte țări socialiste, evidențiază po- iitățile pe care socialismul le oferă pentru illizarea tuturor resurselor și eforturilor în erea dezvoltării multilaterale a economiei, ri- iril bunăstării oamenilor muncii, progresului id al întregii societăți. în același timp, ea lonstrează necesitatea perfecționării continue onducerii întregului proces de dezvoltare a etății, îmbunătățirii continue a dirijării placate a economiei naționale, pe baza analizei .te a condițiilor concrete social-istorice, a ce- elor legilor obiective ale socialismului, atra- ii largi a maselor la procesul creației con- nte. Toate acestea determină creșterea rolului ducător al partidului, a rolului organizator statului socialist, aa un factor hotărîtor al 'ășurării victorioase a construcției socialiste, iversitatea condițiilor economice, sociale și onale, stadiul diferit de dezvoltare a țărilor aliste cer fiecărui partid să asigure aplicarea cipiilor marxism-leninismului în conformi- cu realitățile țării respective. După cum nea V. I. Lenin, „...sarcina constă în a ști să ci principiile generale și fundamentale ale lUnismului la relațiile specifice dintre clase >artide, la ceea ce este specific în dezvoltarea activă spre comunism, la particularitățile fieri țări în parte, pe care trebuie să știi să le liezi, să le descoperi, să le presupui"1 11 * * V.. De Iul în care fiecare partid reușește să elabo- î formele și metodele cele mai potrivite eonilor concrete și particularităților țării sale >ind în cea mai mare măsură rezolvarea blemelor construcției socialiste, succesul ope- de făurire a noii orînduiri. în înfăptuirea re
ligiei și în desfășurarea procesului de edifi- s a societății socialiste, fiecare partid comu- : își aduoe contribuția originală la îmbogă- a tezaurului comun al teoriei și practicii re- uționare, la sporirea eficienței și forței com- 
ive a teoriei marxist-leniniste, la afirmarea ouizabilei ei capacități creatoare.> mare însemnătate pentru creșterea influen- socialismului în lume au atît succesele con- îcției socialiste din fieoane țară socialistă, cît elațiile de tip nou dintre ele. înlesnind pro- sul fiecărei țări, colaborarea dintre statele aliste capătă un tot mai larg teren de țnani- are, pe măsura dezvoltării multilaterale eco- îice și sociale a tuturor țărilor socialiste. 11 din marile avantaje ale socialismului este idarea cauzelor antagonismelor dintre nail, ale asupririi și dominației unor popoare de e altele, crearea cadrului prielnic pentru marea ființei și personalității lor naționale, tru apropierea și colaborarea între state, 
e națiuni libere și suverane Socialismul •ază condiții obiective nu numai pentru înlă- irea contradicțiilor dintre interesele naționale nternaționale ale popoarelor, dar oferă o î trainică pentru strînsa unitate și îmbinarea armonioasă. în contrast cu raporturile impuse 'mperialism, bazate pe șantaj și presiuni, pe linație și amestec brutal în treburile interne altor popoare, relațiile dintre țările socialiste întemeiate pe principiile colaborării frățești de internaționalismului socialist, ale respec-independenței și suveranității naționale, ale ității în drepturi, neamestecului în treburile rne și avantajului reciproc — oferă tuturor oarelor un exemplu de conviețuire și colabo- .- între state.ornind de la necesitatea dezvoltării continue elaborării dintre țările socialiste, ca o condi-V. I. Lenin, Opere complete, ed. a Il-a. voi. 41, ;ura politică, 1966, pag. 74.
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Factori stimulatori ai I 
I

Frontul de lucru 1968 pe șantierele industriale

dezvoltării construe
ției de locuințe

in cadrul politicii de ridicare sistematică a nivelului de trai al întregului popor — obiectivul fundamenta] și permanent al întregii sale activități — partidul nostru a acordat și acordă o mare importanță îmbunătățirii continue a condițiilor de locuit ale populației. în anii construcției socialiste, o dată cu dezvoltarea impetuoasă a industriei, a tuturor ramurilor economiei naționale, a avut loc un in tens proces de urbanizare. Populația orașelor a crescut continuu, ajungînd în 1966 la 6,2 milioane locuitori ; ea este astăzi de 1,7 ori mai mare decît în anul 1948.în aceste condiții și concomitent cu eforturile mari pentru dezvoltarea și modernizarea întregii economii, cu sporirea mijloacelor repartizate pentru creșterea salariilor, pentru diverse acțiuni sociale, culturale, sanitare, statul a alocat fonduri însemnate pentru construcția de locuințe, în perioada 1951— 1966 investindu-se în acest domeniu aproximativ 23 miliarde lei. Circa o treime din fondul locativ existent în orașe a fost construit în ultimii fondul flat în format struite ________ T __________ ,vînd un grad de confort și o suprafață locativă incomparabil mai mari decît în majoritatea covîrși- toare a clădirilor vechi.Și în viitor statul va repartiza 
importante mijloace pentru con
struirea de locuințe spre folosul 
cetățenilor. Pe măsura creșterii potențialului economic al tării, statul va continua să aloce importanțe fonduri acestui sector: numai în anii 1967—1970 se vor construi circa 8,3 milioane m p suprafață locuibilă, dezvoltîndu-se astfel patrimoniul de locuințe proprietate de stat care se închiriază populației. \Construcția de locuințe va lua o și mai largă amploare prin conjugarea unor eforturi multiple, prin folosirea unor noi pîrghii supli- entare, care vor permite realizarea, într-un ritm și mai rapid, de locuințe confortabile pentru un mare număr de cetățeni. Astfel, dacă pînă acum salariații întreprinderilor se aflau în situația de a aștepta exclusiv repartizarea de locuințe de către stat, în viitor 
întreprinderile economice vor a- vea dreptul să construiască locuințe din fondurile proprii, contribuind astfel ele însele la rezolvarea cerințelor salariaților lor. Pe de altă parte, unitățile coo
peratiste și alte organizații obștești pot construi și ele, din fondurile proprii, locuințe pe care să le închirieze membrilor lor ; totodată, 
se vor putea organiza asociații coo
peratiste care, pe baza aportului cooperatorilor și a creditelor bancare, vor putea construi locuințe proprietate personală pentru membrii asociațiilor respective.Creșterea nivelului de trai, a veniturilor oamenilor muncii _ făcut să existe astăzi posibilități sporite pentru participarea directă, pe o scară tot mai largă, a cetățenilor la construirea de locuințe, în vederea îndeplinirii mai departe a sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului cu privire la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii, plenara a hotărît adoptarea unor măsuri privind îmbunătățirea sistemului de salarizare și continuarea eșalonată pe ramuri, înce- pînd cu trimestrul IV 1968, a acțiunii de majorare generală a salariilor, în medie cu 12,3 la sută, astfel îneît în 1970 ea să cuprindă toate categoriile de salariați.Creșterea posibilităților materiale ale oamenilor muncii se reflectă, de pildă, în faptul că depunerile la C.E.C. sînt astăzi de aproape 9 ori mai mari decît la sfîrșitul anului 1960 ; tot mai mulți cetățeni își cumpără diverse bunuri durabile, de folosință îndelungată, atribute ale confortului — televizoare, frigidere, autoturisme, mobilă fină etc. în același timp, sînt foarte multi cetățeni dornici să-și aibă căminul într-o locuință proprie, pe care s-o folosească nu numai ei, ci și copiii sau copiii copiilor lor — o adevărată casă părintească. Acest interes și-a găsit o expresie pregnantă cu prilejul măsurilor luate în 1966 privind construirea de locuințe proprietate personală — măsuri care au determinat, în toate orașele țării, un aflux de cereri. Pornind de la ansamblul acestor realități și venind în întîmpinarea solicitărilor cetățenilor, prin recentele măsuri se acordă noi avantaje care lărgesc considerabil posibilitățile în această direcție. Astfel, statul acor-

16 ani. Peste 95 la sută din locativ actual din orașe, a- patrimoniul statului, este din clădiri moderne, con- din materiale durabile, a-

a

dă celor doritori să-și construiască o locuință personală credite pe 
termen lung cu o dobîndă mică, 
terenuri în folosință 
tirea de impozite pe 
locuințe, 
gimu] de 
spațiului cauză se 
dispune liber de locuința lor ca 
de orice alt bun personal, aceasta putînd face obiectul succesiunii, donației, putînd fi vîndută după rambursarea creditului. Cei care, cu prilejul contractării, vor achita integral prețul locuinței, beneficiază de o 
preț.Un centa vederea potrivit căreia unele categorii de salariați, locuitori ai satelor, în special cadre didactice, medici, specialiști din S.M.T.-uri, întreprinderi agricole de stat, cooperative agricole de producție vor putea beneficia și ei de credite din partea statului, rambursabile în termene îndelungate, cu ajutorul cărora să-și poată clădi locuințe proprietate personală în satele respective. Aceleași drepturi se vor acorda de acum și salariaților do- miciliați în comunele din jurul orașelor (pînă la 30—40 km).Avînd în vedere că toate măsurile amintite vor duce. în mod conjugat, la creșterea substanțială 
a volumului de construcții, se 
prevede și perfecționarea activită
ții acestui sector. între altele, se vor înființa întreprinderi teritoriale de stat pentru locuințe, care se vor ocupa de proiectarea și construirea de locuințe atît pentru stat, cît și pentru cetățeni. în a- celeași condiții de preț, termen de execuție, calitate La această activitate va fi atrasă și cooperația, care va organiza în orașe unități de reparații menite să-i deservească pe cetățeni S-a insistat, nu o dată, asupra răspunderii cetățenilor, a chiriașilor, pentru buna întreținere a locuințelor pe care le ocupă Noile prevederi statornicesc pregnant atît responsabilitățile chiriașilor, cît și ale organelor de administrare a bunurilor locative pentru buna întreținere.Așa cum se arată în Hotărîre. stadiul actual de dezvoltare a economiei naționale, necesitatea folosirii cu eficiență a fondurilor statului impun, totodată, măsuri pentru modificarea actualului regim al chiriilor, așezarea lui pe principii economice, care să permită acoperirea integrală a cheltuielilor efectuate pentru amortizat treținerea și administrarea lui locativ Faptul că tariful chiriilor a rămas că pierderile nistrarea și locativ au ridieîndu-se, oane de Iei — sume cheltuite efectiv din bugetul statului — au constituit frîne în activitatea sectorului. S-a ajuns practic la situația că, cu cît creștea suprafața locativă, cu atît ar fi crescut și pierderile statului Eliminarea acestei anomalii, care greva interesele întregii societăți, s-a impus ca o condiție a mersului nostru înainteMăsurile preconizate au în vedere, în primul rînd, realizarea unei concordanțe între creșterea veniturilor populației și chiriile plătite, întrucît de la un salariu mediu de 447 lei în 1953 s-a ajuns, în prezent, la un salariu mediu de 1 244 lei, chiriile rămînînd aceleași în toată această perioadă în același timp, prevederile, pătrunse de spiritul echității, elimină și alte fenomene nejuste : de pildă, era indiscutabil nejust ca cel care se bucură de condiții superioare de locuit, de dependințe corespunzătoare, de mijloace comode de încălzire, de așezare centrală să aibă același regim cu acela care nu beneficiază de avantajele amintite Este de aceea firesc ca asemenea elemente, care determină într-o măsură ho- tărîtoare gradul de confort a) unei locuințe, să fie luate în considerare la stabilirea chiriei. Același spirit de echitate se exprimă în prevederile care stabilesc o reducere de 10 la sută a chiriei la locuințele fără instalație de apă, canal, electricitate și de 15 la camerele situate la mansardeUn alt principiu, dreptățit, care a stat la baza noilor prevederi este cel al tarifului diferențiat în funcție de nivelul veniturilor chiriașilor Astfel, la toate elementele fundamentale componente — suprafață locativă. dependințe, terase, boxe, curte — se aplică un regim diferențiat în funcție de salariu, stabilizîndu-se

veșnică, scu- 
10 ani a noii 
ei de la re- 
repartizare a

exceptarea 
normare și 
locativ ; totodată, cei în bucură de dreptul de a

bonificație de 5 la sută dinalt element nou, adus de re- Hotărîre, îl constituie și pre-

tarife de bază pe trei categorii : pînă la 800 lei salariu sau pensie, între 801—1 000 lei, peste 1 000 leiAplicarea noului regim al chiriilor se face în condițiile în care în cursul anilor 1968—1969 se va proceda — așa cum — la majorarea perioada pînă la lor se va acorda salariați titulari închiriere (cu salariu pînă la 1 000 lei și cu salariu de la 1 001 la 1 500 lei) o indemnizație neimpozabilă.Din toate prevederile Hotărîrii se desprinde clar preocuparea stăruitoare a partidului nostru de a asigura dezvoltarea continuă a construcției de locuințe, de a îmbunătăți continuu administrarea și întreținerea spațiului locativ, îneît tuturor oamenilor muncii să li se creeze condiții din ce în ce mai bune de viață.

a stabilit Plenara salariilor Pentru majorarea salarii- unor categorii de de contracte de
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în construcții, asigurarea frontului de lucru devine, pe măsura apro
pierii de sfîrșitul anului, o necesitate de certă acuitate Este vorba de o 
multitudine de măsuri, cu aplicabilitate imediată, menite să creeze toate 
condițiile pentru ca potențialul tehnic și uman al organizațiilor de con
strucții să fie utilizat continuu și cu maxim randament, obținindu-se un 
ritm de lucru consistent, fără pauze și asalturi, dăunătoare calității lu
crărilor. Exprimat, în esență, frontul de lucru reprezintă perspectiva mun
cii constructorilor, gata să permită atingerea țintei finale la noile capa
cități de producție aflate în execuție — terminarea la termen și punerea 
lor în funcțiune, în condiții ireproșabile.

lari de investiții. în realitate, însă, nu sînt precizate o serie de detalii, lipsesc chiar părți de proiecte.
Regiunea Brașov. Ing. Leon Lel- 

bovici, directorul Trustului nr. 5 construcții, se arăta în parte mulțumit. Suportul acestei poziții constă, în principal. în eforturile trustului. „Ca un bun „comerciant", am căutat să ne asigurăm din timp comenzile

plini atribuțiile ce-i revin ca titular al investițiilor și nu va renunța la promisiuni. Nu de ele au nevoie constructorii, ci de proiecte predate la termen și de bună calitate.

I Predarea „ștafetei"
la 31 decembrie A CONDUCE

Implicațiile 
„aproximativului" 
în aprovizionare

neschimbat înregistrate întreținerea crescut an în 1966. la
din 1953, în admi- fondului de an,537 mili-

sutâ' — pentru subsol sau înîntru totul în

ln Editura politica au a pâr ut:
Hotărîrea Plenarei Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist Român din 5-6 
octombrie 1967 cu privire 
la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare si maio^ea

salariilor,

Hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român din 5-6 
octombrie 1967 cu privire 
la dezvoltarea construcției 
de locuințe, îmbunătățirea 
administrării și întreținerii 
fondului locativ și noul re
gim al chiriilor.

32 p. 0,75 lei

Spuneam că frontul de lucru constituie un complex de măsuri, care angajează în mod responsabil nu numai pe constructori, ci și alți fac
tori, între care un rol însemnat au 
titularii de investiții și furnizorii de 
materiale și utilaje tehnologice. Ei nu constituie, cum își închipuie unii, vioara a doua în ansamblul „concertului productiv" de zi cu zi al constructorilor Dimpotrivă, ministerelor 
titulare 11 s-au repartizat fondurile 
de investiții și ele sînt titularul răs
punderii in fața partidului și guver
nului pentru felul în care se face 
pregătirea frontului de lucru pe șan
tiere și se acționează in scopul pre- 
întimpinării oricăror pagube eco
nomiei naționale. Bunăoară, anul trecut, tot prin această perioadă, titularii unor investiții din regiunea Brașov au dat toate asigurările că au creat constructorilor toate condițiile necesare execuției în ritm susținut a lucrărilor. Iar constructorii, cîn- tîndu-le în strună, au raportat că s-au pregătit temeinic pentru iarnă. Cu ce s-au soldat aceste raportări ? Consecința lor s-a materializat în 
rămineri in urmă pe o serie de șan
tiere și intr-o eșalonare anormală a 
punerilor in funcțiune : în timp ce în trimestrul I au fost date în exploatare doar 2 capacități de producție, „grosul", adică 41 de obiective, a fost împins pe trimestrul IV din acest an. Oare în anul viitor lucrurile se vor repeta ?Iată și un alt aspect. Pentru lucrările în continuare de la Combinatul chimic Rm. Vîlcea s-au contractat recent, din țară, 107 tone de utilaje cu termene necorelate — 30iunie 1968, deși utilajele respective sînt strict necesare centralei termice prevăzută a fi pusă în funcțiune în trimestrul I 1968. Alte 40 tone de utilaje au fost contractate la uzina „Progresul“-Brăila, cu termen de livrare la 30 mai 1968. în zadar însă, întrucît, potrivit graficelor de execuție, ele trebuie montate la sfîrșitul lunii ianuarie anul viitor.Concluzia este clară, poate că nu 
ar mai trebui insistat. E dăunător 
că beneficiarii de investiții nu (in 
întotdeauna seama, la contractarea 
utilajelor, de cerințele stringente ale 
șantierelor, de termenele de montaj 
prevăzute în grafice. Asemenea anomalii sînt inadmisibile și ele pun în lumină tendința de a nesocoti termenele de punere în funcțiune a u- nor obiective, ceea ce este în defavoarea economiei naționale. Legat de aceasta se pune și problema elaborării din timp și pe baze cît mal reale a planului de aprovizionare cu materiale. Legal, constructorii sînt obligați să ia aceste măsuri cu cîteva luni înainte de sfîrșitul anului în curs. Dar, cum pot ei oare să stabilească necesarul real de materiale 
pentru anul viitor, cînd nu cunosc cu exactitate volumul lucrărilor, structura lor, soluțiile proiectate șl furnizorii ?Problema nu este nouă. De importanța rezolvării ei și consecințele pe care le determină s-au convins și proiectanții și beneficiarii. Numai că totul s-a rezumat doar la atît. Ca urmare, la unele șantiere vizitate cu prilejul anchetei ni s-au arătat pla
nari de aprovizionare întocmite ca 
multă aproximație. Ce va urma, vom vedea I — spuneau interlocutorii. De ce se merge pe această cale, care generează provizorate și unele stagnări în execuția lucrărilor ? întru- cit nu există suficiente obligații le
gale, capabile să determine titularii 
de investiții să predea constructori
lor toate elementele necesare pentrn 
întocmirea riguroasă din timp a ne
cesarului de materiale. Discutînd despre această problemă cu directorul I.C.M. nr. 4 Iași, am aflat că lipsa de ciment, prefabricate și alte materiale de construcții, de neînlocuit pe majoritatea șantierelor, frî- 
nează serios mersul lucrărilor. Numai în trimestrul III, insuficienta aprovizionare cu ciment a determinat, la această întreprindere, nerea- lizarea unor lucrări în valoare de peste 8 milioane de lei.Ce măsuri propuneți ? — am întrebat pe directorul întreprinderii. „Numai una singură, dar esențială : 
respectarea ritmului de aprovizio
nare, potrivit contractului care se 
încheie cu furnizorul și a planului 
de livrări perfectat la fiecare înce
put de perioadă. Știm însă că și furnizorii sînt deseori împinși spre încălcarea contractelor : intervenții telefonice pentru urgentări și suplimentări din partea forului tutelar, care transformă contractul într-un simplu petec de hîrtie, lipsa vagoanelor speciale și altele".Ni s-a relatat și un alt aspect. Prin intrarea în funcțiune în trimestrul IV 1967 a balastierei Dol- hasca, la capacitatea de 230 000 mc de agregate sortate pe an, întreprinderea ieșeană are posibilitatea să nu 
mai solicite balastierelor de la Doaga și Pădureni procurarea materialelor respective. E necesar însă ca Ministerul Industriei Construcțiilor să repartizeze balastiera Dol- hasca întreprinderii nr. 4 construcții montaj — care a și amenajat-o.Deci, în concluzie, se impune o 
mai mare receptivitate la cerințele 
șantierelor din partea furnizorilor, netolerarea nici unui rabat în respectarea contractelor încheiate cu întreprinderile producătoare de materiale de construcții. Altfel, toate pregătirile pentru frontul de lucru al anului viitor ar putea rămîne simple prevederi pe hîrtie.Continuitatea și ritmicitatea în construcții, pe baza pregătirii și asigurării unui front de lucru larg, constituie imperativul nr. 1 al reali
zării în cele mai bune condiții a 
planului de investiții pe 1968. Măsurile luate pînă acum nu sînt suficiente. De aceea, se impun eforturi susținute din partea tuturor factorilor — titulari de investiții, proiectanți, constructori, furnizori de utilaje tehnologice și materiale — pentru a întregi măsurile stabilite pînă a- cum, îneît șantierele să pornească „cu toate pînzele sus", încă din prima lună a anului viitor, la îndeplinirea strictă a prevederilor planului în 1968.

Nicolae CUCUI

Investigațiile întreprinse pe o serie de șantiere și discuțiile purtate cu cadre de conducere din unele organizații de construcții și sucursale regionale ale Băncii de Investiții au reliefat un succes de necontestat : 
pe multe șantiere s-a înțeles că ac
tivitatea pe timpul friguros nu tre
buie impietată de nici un fel de nea
junsuri, că anii de plan, predîndu-și din mers ștafeta, nu pot fi separați. Lucrîndu-se sub „foc nestins", 31 de
cembrie 1967 nu este nn punct 
minus și, de aceea, pe aceste tiere din toate regiunile s-au și măsuri lucru.
- O spunea cursalei regionale Brașov a Băncii de Investiții — ar trebui să fie satisfăcută de toți factorii care concură la realizarea investițiilor, titulari, constructori, institute de proiectare, furnizori de utilaje.Iar ing. Ion Melicescu, directorul întreprinderii nr. 4 construcții-mon- taj Iași, a completat : „Racordarea 

planului de la un an la altul, respectiv între trimestrul IV al anului curent și trimestrul I 1968, constituie imperativul ritmicității și continuității activității pe șantier. Este 
anormal ca realizările trimestrului I 
să fie. cum reflectă și situațiile 
pînă acum, mai mici ca cele din 
nile anterioare". Ne îngăduim deschidem o paranteză. De ani zile. C.S.C.A.S., C.S.P. și ministerele titulare de investiții tot discută (și se declară de acord) despre necesitatea asigurării și pregătirii unui front de lucru continuu în construcții. „Lecția" a devenit binecunoscută și angajamentele se repetă ca o placă uzată. Si totuși, așa cum am con

în favoarea frontului ter- șan- luat 
deasemenea necesitate — ne tov. Ion Teșa, directorul su

NSEAMNĂ
A PBEVEDEA

pentru marfa solicitată în anul viitor, creînd teoretic o legătură optimă între planul pe 1967 și anul viitor". Numai că fructificarea acestor resurse e pusă sub semnul întrebării. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu a predat toate proiectele pentru unitățile sale aflate în construcție sau care se dezvoltă. „Ca urmare, documentația primită în contul anului viitor, ne-a spus directorul trustului, nu poate asigura folosirea integrală a capacităților de producție ale șantierelor, menținerea unui ritm susținut de lucru în primele luni din 1968".Această situație se răsfrînge asupra contractării lucrărilor, perfectării tuturor comenzilor ferme. Practic, constructorii nu au certitudini că vor avea ce lucra — deși în principiu și teoretic, da — atîta timp cît ministerul amintit nu-și va înde-

Urgentarea
lucrărilor
de sezon

de 
lu-să de

alți factori. în principal de 
la timp a proiectelor de 
de procurarea materiale- .,global", situația ar fi

statat pe unele șantiere, deși se fac planuri durdulii de măsuri, aplicarea

I decît în perioada 
comparînd dalele 
la Departamentul 

însămînțărilor a scă- 
siiuafie s-a înregistrat

lor întîrzie...

Hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-De|“ de pe Argeș. Aspect exterior Foto : M. Andreescu

Sarcina principală 
a lucrătorilor

Infreprinderile agricole de 
au însămînfai în această toamnă 
cu orz, grîu și secară mai mult 
de 77 la sută din suprafafa prevă
zută. Se constată însă că în săptă- 
mîna trecută, deși timpul a fost 
mai favorabil 
precedentă, 
centralizate 
I.A.S., ritmul 
zut. Aceeași s 
și la recoltarea porumbului și a 
celorlalte culturi de toamnă. In 
săptămîna trecută I.A.S. din regiu
nile Banat, București, Dobrogea, 
Galati, care au o mare pondere în 
această cultură, au strîns recoltele 
de pe o suprafață mai mică decîf 
în săptămîna precedentă. Expe
riența a arătat că, în această toam
nă, în perioadele cînd au fost fo
losite din plin mijloacele de mun
că și timpul favorabil, întreprinde
rile agricole de stat au înregis
trat succese pe măsura posibilită
ților. De aceea se impune mai 
multă atenție executării lucrărilor 
de toamnă, intensificării ritmului 
de muncă, atît la însămîntări cît 
și la culesul, transportul și depozi
tarea culturilor tîrzii.

(Agerpres)

Sînt meritorii pe care le fac vele agricole în încadrării diferitelor duse pe care le livrează organelor comerciale cu care au contracte, într-o categorie superioară de calitate. Acest lucru le aduce venituri bănești mai mari și, în același timp, satisface cerințele consumatorilor care solicită legume, fructe și alte produse de bună calitate. Dar eforturile de care am amintit nu trebuie să facă loc practicilor, destul de frecvente, de altfel, de a prezenta o marfă slabă drept una superioară. Ele lovesc interesele consumatorilor, ale economiei țării. Pe de altă parte, se cere ca și unitățile comerciale ca beneficiare ale produselor din cooperativele agricole să le acorde cu corectitudine prețul cuvenit, ținînd seama de cantitate și mai ales de calitate. Orice încercare de a diminua artificial valoarea unor produse lovește în teresele gricole, cestora.Există produse: se poate exactitate atît cantitatea, cît și calitatea și la care subiectivismul este aproape în întregime exclus. La legume, fructe, lapte și animale livrate în stare vie, în aprecierea calității și deci și a categoriei prețului ’ ” .....................de doi va unitatea contractantă ca beneficiar. întrucît sîntem în plin sezon de valorificare a legumelor și fructelor, am urmărit desfășoară această țiune într-una din țării și anume în Ploiești.Am mers mai raionul Buzău, centru legumicol puternic, de unde se trimit cantități mari de produse în diferite localități din tară, ca și la export. într-o discuție avută cu tov. Ivan Toma, directorul Oficiului raional de valorificare a legumelor și fructelor (O.R.V.L.F.) Buzău, s-au remarcat străduințele multor cooperative agricole în ce privește îndepli-

eforturile cooperati- vederea pro-

cooperativelor ale membrilor in-a-a-deo categorie cerealele la care aprecia cu multă

de livrare, totul depinde corectitudinea celor parteneri — cooperati- agricolă ca furnizor și contractantă
cum se opera- regiunile regiuneaîntîi în

În intîrziere: proiecte 

și comenzi ferme

Regiunea Iași. „Preocuparea noastră centrală — ne spunea ing. Ion Melicescu — este de a îndeplini ri
guros sarcina trasată de partid de a 
realiza in trimestrul I 1968 cel pu- 
țin 20 la sută din volumul anual de 
lucrări. Și pot afirma că încă de pe acum avem posibilități să obținem acest procent. Dar, el este condiționat și de 
predarea 
execuție. 
Ior“. Pe bună, spun unii proiectanți și titu-

nirea obligațiilor 'Contractuale și livrarea unor produse de bună calitate. „La cooperativa agricolă din Gherăseni se respectă cu strictețe contractele încheiate — spunea tov. Ivan. Acolo nu trebuie să trimitem nici un om de la oficiu pentru a face recepționa- rea. Președintele cooperativei mi-a spus : de ce să-și piardă vremea încă un om cînd noi garantăm calitatea produselor. Și intr-adevăr, cooperatorii din Gherăseni se tin de cuvînt"Cum s-a rezolvat la Ghe-

prafață de 50 ha legume, noi realizăm, în acest an, un venit de 1 400 000 lei".Desigur că dacă experiența bună a celor din Gherăseni s-ar aplica peste tot, altfel ar arăta legumele și fructele care se valorifică pe piață. Dar în multe locuri nu se respectă prevederile contractelor în ce privește calitatea. Legumele- sau fructele, bune sau rele,, se culeg la un loc. „Asta-i ceapa dacă-ți place, neică alta nu mai face" — li se adresează achizitorilor de la O.R.V.L.F.

tru organizarea mai bună a muncii, pentru utilizarea rațională a forțelor de care dispun cooperativele.Ce se întîmplă atunci cînd totuși unitățile producătoare nu fac sortarea produselor ? Normal ar fi să intervină organizația contractuală. Uneori se întîmplă așa. alteori nu. Conducerea agricole „înfrățirea' a vrut în nici un chip să asigure sortarea pei contractate. Recepțio- nerii O.R.V.L.F. Buzău au luat 100 kg ceapă, au sor
alteori cooperativei nuce-

CONTRACTUL ÎNCHEIAT
TREBUIE ONORAT INTEGRAI

răseni problema produselor ? „* recoltatului — președintele — am numit să răspundă rea și ambalarea melor. Fiecare echipă sortează roșiile de pe parcela lucrată de ea și le așează în lădițe. Cel însărcinat cu supravegherea operațiunii trece pe la fiecare echipă, dă indicațiile necesare pe care, la rîndul său, le are de la unitatea contractantă. La creșterea răspunderii cooperatorilor pentru livrarea unor produse de bună calitate a contribuit și a- plicarea recomandărilor U- niunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție prin care am acordat stimulente în bani celor Care lucrau ciqs la recoltat și Exigenta fată de produselor nu a diminuat ci din contră a sporit veniturile cooperativei noastre. Noi am reușit să dăm la export mari cantități de roșii, ceea ce ne situează în fruntea cooperativelor agricole din regiune. La o su-

calității ,In perioada ■ ne-a relatat cooperativei un om care de sorta- iegu-

conștiin- sortat, calitatea

Livrarea produselor
agricole contractate
chestiune facultativă?

președinții unor cooperative agricole. Iar dacă achizitorii refuză să preia marfa așa cum este, unii președinți de cooperativă sînt mulțumiți că au găsit un „motiv" pentru neîndepli- nirea planului de livrare rezultat din contractele încheiate. De unde izvorăște această atitudine ? în general se afirmă de către unele cadre de conducere din cooperativele agricole că nu se poate face sortarea produselor din lipsă de brațe de muncă. Realitatea este însă că, în această privință, chiar cu riscul încasării unor sume mai mici nu se depun eforturi pen-

tat-o în prezența conducerii cooperativei, și au achitat contravaloarea mărfii, conform categoriilor de calitate. Apoi. O.R.V.L.F. a făcut sortarea întregii cantități. Si în raionul Mizil sînt unele cooperative agricole ca Parepa, Ciorani etc. care n-au sortat ceapa. în acest caz însă O.R.V.L.F. Mizil n-a intervenit cu inițiativă și răspundere, ca la Buzău. „N-o sortați, n-o luăm" — au răspuns achizitorii. Si n-au luat-o La cooperativa agricolă din Cotorca ceapa a stat două săptămîni pe cîmp din cauză că achizitorii de la O.R.V.L.F. nu au vrut să o preia nesortată.

Parte din marfă ciat. A păgubit perativa agricolă, dar consumatorii care au lipsiți de acest produs.In Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la perfectionarea planificării economiei naționale se cesitatea recte a legumelor, telor și agroalimentare de către cooperativele agricole prin unități proprii sau subordonate nemijlocit consiliilor uniunilor raionale și regionale. Un început bun există, în " - • - -Buzău, zat, la centru __________ _____sînt puse în vînzare legume, fructe și produse lactate provenind din mai multe cooperative agricole. Dar, așa cum remarca vîn- zătorul acestui centru dedesfacere, se întîmpinăgreutăți la vînzare tocmai datorită faptului că unele cooperative trimit produse nesortate, fără aspect comercial. Deci și în această formă de valorificare, ca si în cazul livrării legumelor și fructelor pe bază de contract se pune problema ca în unitatea producătoare să se dea cea mai mare atenție sortării produselor.Carențele valorificarea cooperativele soldează cu pierderi însemnate atît pentru cooperativele agricole, cît si pentru unitățile contractante. în ultimă instanță pierd consumatorii, este păgubită e- conomia tării. De aceea se impune ca uniunile cooperatiste că se preocupe cu mai multă răspundere de problema valorificării. Totodată, trebuie depuse e- forturi de către cooperativele agricole în vederea ridicării calității produselor. Se impune, de asemenea, mai multă atenție, răspundere și corectitudine din partea unităților contractante la preluarea produselor respective, ceea ce corespunde intereselor cooperativelor agricole, ale consumatorilor și statului

s-a depre- astfel coo- Și fost
conducerii șisubliniază ne- valorificării di- fruc- altor produse

această privință, la Uniunea a organi- piața din oraș, un de desfacere unde

și prezentăriisemnalate în produselor din agricole se

Ion HERȚEG
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Criteriul 
auto-
exigenței 
autorului
Tipărirea unui volum de literatură e un act de responsabilitate care, purtînd (evident) girul editurii, îl angajează, totuși, în primul rînd, pe autor, ilustrînd nivelul său de autoexigență, spiritul său de autocontrol. Scriitorul e, la urma urmei, în fața posterității, unicul răspunzător de calitatea operei sale. Și cînd e vorba de întîia carte, dar și (mai ales I) cînd e vorba de cele următoare. Că sentimentul responsabilității nu e la toată lumea din cale afară de dezvoltat, că există poeți, prozatori, dramaturgi sau critici ce par incapabili să se transforme în judecători cât de cît imparțiali ai propriilor lucrări, că nu puțini sînt refractari sugestiilor primite, e, din nefericire, un adevăr prea adevărat pentru a nu fi luat în seamă. Legată uneori de inexperiență, expresie alteori a unor orizonturi culturale înguste, condiționată cîteodată de o concepție mercantilă despre artă, modelată adesea pe o structură ce se complace în mediocritate, situația aceasta se materializează, de obicei, în graba autorilor de a se vedea tipăriți, în ușurința cu care încredințează spre publicare bruioane, convinși că dacă varianta realizată nu reprezintă o capodoperă, intră oricum în categoria textelor pasabile. Alarmantă la debu- tanți (care mai profită și de regimul unei bunăvoințe concesive, explicabile), absența simțului de răspundere devine, în cazul unor autori aflați la cel de-al doilea sau la al nu știu câtelea volum, un modus vivendi cu consecințe absolut negative asupra calității scrisului lor. Spirite conservatoare, plafonate, comode, nereceptive la progres, sfîrșesc prin a eșua în apele informe ale mediocrului, nemaiinteresmd pe nimeni. Speranțele pe care cititorii, generoși, le-au investit în ei sînt dezmințite cu o precizie aproape matematică. Talentul de care păreau a da dovadă (sau chiar dădeau dovadă) trăiește etapă cu etapă procesul devalorizării. A înșira exemple e inutil: ele stau la îndemîna cricul frecventează librăriile. Paradoxal e însă faptul (excepție făcînd cei ce nu se închină altor idoli decît propriul eu hipertrofiat) că majoritatea, admiratori fiind, măoar o vreme, ai cutărui mare scriitor, n-au învățat de la acesta adevărul elementar că actul creator obligă și că fiecare text, fără a fi o negație a celui precedent, se cade să însemneze, sub latura valorii, dacă nu un pas înainte, oricum unul în stare să confirme virtuțile demonstrate ori sugerate anterior. Neîndoios, sentimentul responsabilității, cu adânci temeiuri în conștiința estetică și (prin raportare la consumatorul de literatură) în cea civică l-au împiedicat pe un Arghezi să-și editeze prima carte înainte de a avea convingerea că-1 reprezintă, și tot sentimentul responsabilității îl determina pe Caragiale (sau pe Eminescu) să se aplece asupra manuscrisului cu răbdarea șlefuitorului de diamante ; oa să nu mai invoc numele acelora care, asemeni lui Rimbaud sau Ion Barbu, rămînînd autorii unei singure opere, au preferat să tacă apoi decît să coboare ștacheta exigenței, ori al acelora care, oa Valery, înțelegînd că, la un moment dat, nu au nimic de spus, au așezat voit, între 

o carte și următoarea, intervalul unei lungi și fructuoase pauze.Desigur, unii scriitori sînt mai prolifici (cum e Mihail Sadoveanu), alții mai puțin fecunzi (cum e Mateiu Caragiale) ; unii (ca Bacovia) sînt relativ monocorzi, alții (ca Ion Pillat) au forța de a-și primeni viziunea inițială ; unii (ca Octavian Goga) debutează strălucit, alții (ca Vasile Voicu- lescu) se regăsesc mai târziu ; unii (cum sînt G. Călinescu, Lucian Blaga sau Camil Petrescu) se impun și prin polivalență, alții rămîn credincioși toată viața unui singur gen Hterar. Opera nici unuia (se înțelege) nu înregistrează doar piscuri. Nici nu e posibil. Alături de piese antologice, bibliografia fiecăruia consemnează, la drept vorbind, nu numai lucrări care nu sînt capodopere (mă gîndesc, de pildă, la Liviu Rebreanu), ci și un număr de încercări discutabile ca realizare strict artistică. De cele mai multe ori acestea din urmă sînt fie accidente, fie experimente. Ele poartă, totuși, volens-nolens, amprenta personalității unui mare scriitor și sînt, nu o dată, interesante prin însuși oaraoterul lor de excepție, avînd parcă darul de a lumina și mai puternic operele cu adevărat reprezentative. Cert este, dincolo de orice speculații, că în ansamblul activității unui creator de talia celor amintiți asemenea momente nu au vreo pondere semnificativă. Adică ponderea pe care o au în suma volumelor unui autor lipsit de simțul răspunderii civice și estetice.Simțul acesta, coroborat cu acela al datoriei și al dăruirii 
e, negreșit, un simț cultivabil, condiționând, în mare măsură, natura evoluției artistice a făuritorilor de frumos. Prin el trebuie explicat, între altele, progresul obținut de la volum la volum de către o serie de poeți și prozatori tineri care și-au dat seama cît de primejdios e să te complaci în beția primului succes, rămînînd prizonierul unei anumite formule, și, mai ales, cît de înșelătoare e senzația împlinirii definitive, atâta vreme cît energii latente se vor aduse la suprafață și valorificate corespunzător, lăsând în urmă firesc nivelul experiențelor precedente. In paranteză fie zis, un scriitor care nu are credința pe care o avea Meșterul Manole după terminarea Mînăstirii Argeșului, că e în stare să dea omenirii o operă și mai desăvârșită, se găsește în contradicție flagrantă cu însăși condiția de creator. Ambiția de autodepășire, aliată cu spiritul, de autoexigență și cu conștiința respectului datorat cititorilor, au înlesnit procesul de afirmare a multora din talentele devenite azi nume notorii. Intre Comuna de aur și Răs
frângeri — ca să ne oprim doar asupra cîtorva exemple — Cezar Baltag a parcurs un drum mereu ascendent; de la debuturile lui pînă la Zoosophia, Ion Gheorghe a făcut salturi spectaculoase ; între prima carte a lui Fănuș Neagu (interesantă, neîndoielnic) și Vara buimacă, fiecare volum reprezintă un plus de maturitate ; cu fiecare plachetă, viziunea lui Nichita Stănescu sau aceea a lui Ion Alexandru devine mai personală, mai răscolitoare, mai profundă ; prin 
Moartea ceasului, Marin Soresou a depășit, confirmând intuiția lui G. Călinescu, speranțele deschise prin Singur 
printre poeți; al doilea volum al Anei Blandiana e categoric superior primului, așa cum vor fi, nu mă îndoiesc, și cele ale unor poeți ca Gheorghe Pituț sau Dumitru M. Ion și, mai mult ca sigur, și ale altora.Dacă primul succes nu va fi (cum se mai întîmplă 1) un prilej de amorțire a simțului de răspundere civică și estetică, ci un argument în favoarea cultivării lui asidue.

Aurel MARTIN

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI

„Semicentenarul statului sovietic 
in documente fotografice"

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, a fost inaugurată în Capitală — luni la amiază — expoziția „Semicentenarul statului sovietic în documente fotografice", organizată la Casa prieteniei româno-sovietice.In asistență se aflau prof. Mihail Roșianu, președintele Consiliului general A.R.L.U.S., Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, academicienii Iorgu Iordan și Petre Constantinescu-Iași, vicepreședinți ai Consiliului general A.R.L.U.S., Ion Moraru, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, academicieni și

alți oameni de știință și cultură, precum și un numeros public.La vernisaj au luat parte poetul Victor Bokov și criticul literar Si- mion Masinski.Au fost, de asemenea, de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Cu prilejul vernisajului expoziției au luat cuvîntul prof. Mihail Roșianu și ambasadorul A. V. Basov. Asistența a vizitat apoi expoziția, care cuprinde documente fotografice evocînd istoria statului sovietic. Numeroase exponate se referă la prietenia și colaborarea frățească dintre Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România.(Agerpres)
MUZEUL BRUKENTHAL

LA 150 DE ANI

cinema

Știri culturale
a

La Tr. Severin a fost inaugurat luni cinemato
graful „Porțile de Fier". El are o capacitate de 
650 locuri, ecran lat și sunet stereofonic. Con
strucția se înscrie armonios în arhitectura 
noilor edificii ridicate în ultimii ani în acest 
oraș.

(Agerpresi★
Locuitorii celui mai tînăr oraș al țării — Bălan 

— din regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, au 
la dispoziție un nou așezămînt cultural. Este 
vorba de o modernă casă de cultură pentru ti
neret, dată recent în folosință. Clădirea cuprinde 
o sală de spectacole teatrale și de cinematograf, 
cu 400 locuri, încăperi pentru bibliotecă, săli de 
repetiții etc.

I Agerpresi

O aniversare înseamnă de obicei, și în primul rînd, un bilanț. Cînd avem de-a face cu o instituție de cultură atât de complexă în ceea ce privește profilul și atât de dinamică în activitatea ei întemeiată pe bogate și valoroase colecții și tradiții, cum este Muzeul Brukenthal, care sărbătorește în zilele de 17 și 18 ootombrie 1967 cei 150 de ani ai existenței sale ca expoziție deschisă publicului, lucrurile obligă și la alte reflecții.Ce a devenit această instituție în îndelungata ei viață și ce o face să pară — totuși — atât de tînără și viguroasă ? Care este locul acestui muzeu în șirul celorlalte muzee și instituții de știință și cultură ?Considerat — credem, pe bună dreptate —■ una din cele mai importante instituții de acest gen din țara noastră, cu greutate specifică apreciabilă chiar în rîndul muzeelor europene, Muzeul Brukenthal se înfățișează de fapt ca o mică federație de muzee armonios închegată. Este important să consemnăm aici, că — așa cum se prezintă el astăzi — Muzeul din Sibiu este rezultatul unui îndelungat și neîntrerupt proces de dezvoltare, însă trebuie să subliniem că hotărîtori au fost ultimii douăzeci de ani, cînd el a devenit complex muzeal de grad republican.Muzeul Brukenthal însumează azi toate colecțiile muzeale și toată ex

periența sibiană în acest domeniu. Păstrând și purtînd în titulatură numele celui care a înființat și dat în funcțiune cel mai vechi muzeu, cu colecții formate încă la finele secolului al XVIII-lea (baronul Samuel Brukenthal, 1721—1803, fost consilier imperial și guvernator al Transilvaniei, originar de lîngă Sibiu, în care oraș se și retrage și moare), nu trebuie și nu putem să uităm că în componența muzeului actual, format în 1946 prin unificare, au intrat în 1948 colecțiile valorosului Muzeu central al „Astrei", născut din inițiativa lui Gh. Barițiu și alcătuit din obolul și entuziasmul popular al românilor transilvăneni, ca un mijloc de afirmare și luptă pe plan național și cultural. Ulterior s-au adăugat colecțiile fostului muzeu săsesc „Carpatin". Cert este că, astăzi, muzeul numără aproape un milion de piese și cărți de valoare, dintre care peste 232 000 au fost a- chiziționate sau provin din donații ♦•făcute în anii puterii populare.Promovînd, alături de cunoașterea istoriei, culturii și artei românești, și valorile culturale ale minorităților naționale, actualul Muzeu Brukenthal s-a dezvoltat ca un adevărat complex științific-cultural, cu muzee-secții de științele naturii, arheologie și istorie, etnografie și artă populară, artă plastică și decorativă, plus biblioteca cu cărți rare, începînd cu cele 378 in
II

Inițiativei — Transmisiune de la
1 întreprinderea textilă „Dacia" din

Capitală. 18,30 — Pentru copil.
Ecranul cu păpuși : „Păcală" de E

__-------------------------------------------—Brîndușa Zaița Silvestru — Pre- L
zintă colectivul Teatrului de pă- ș
puși din Galați. 19,05 — Pentru ti-

neretul școlar : 1001 de Întrebări. „Uriașul mării șl al uscatului" — Transml- =
slune de la Muzeul „Grlgore Antlpa". 19,30 — Telejurnalul de seară, 19,50 — y
Buletinul meteorologic. 20,00 — Călătorind prin U.R.S.S.: Orașul științei — re- *
portaj filmat de Constantin Berteanu. 20,05 — Filmul serial : Aventurile Iul
Tarzan. 20,35 — Seară de teatru : „Cocioabele Londrei" de G. B. Shaw — =
Interpretează colectivul Teatrului de stat din Ploiești. 22,25 — Vlzitînd
muzeele : 150 de ani de la înființarea Muzeului Brukenthal (Sibiu). 22,45 —
Telejurnalul de noapte.
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cunabule și terminînd cu unicate cum ar fi unul din primele ziare românești : „Fama Lipschii".în cadrul dezvoltării și creșterii activității sale, ca rezultat al cercetărilor științifice, cît și din nevoia de a adînci problemele, iar pe de altă parte pentru a completa profilul muzeului, în ultimii ani — pe lîngă expozițiile permanente desfășurate în circa 70 de săli — s-au organizat noi expoziții de bază, adevărate muzee-satelit. între acestea cităm expoziția despre „Istoria orașului Sibiu" în Turnul Sfatului, expoziția „Arme și trofee de vînă- toare" într-un local aparte, dar mai cu seamă Muzeul tehnicii și meșteșugurilor populare din Dumbrava Sibiului (ce cuprinde deja 32 de construcții originale cu instalații tehnice și ateliere aduse din toată țara) oare se profilează oa o unitate masivă de importanță internațională. Pe lîngă acestea, s-a organizat și se inaugurează, cu ocazia celei de a 150-a aniversări, Secția de artă feudală decorativă, în minunatele saloane de epocă ale palatului Brukenthal.Intensificîndu-se an de an munca de cercetare și de colecționare de noi obiecte, paralel cu studierea vechilor colecții și organizarea lor, s-a creat în acești ani un aparat documentar care a făcut posibilă desfășurarea tot mai amplă a cercetărilor.Printre acțiunile muzeului cităm — din ultimii zece ani — doar cele peste 70 de expoziții cu tot atîtea teme speciale, organizate și trimise temporar în țară sau străinătate, apoi sutele de conferințe ținute, sesiunile științifice organizate în colaborare cu Academia Republicii Socialiste România sau cu diferitele asociații științifice, schimbul de publicații și documente cu peste 500 instituții și muzee din circa 80 de țări și multe altele. Se înscrie ca un capitol pozitiv, de asemenea, publicarea a zeci de volume și multe sute de articole sau studii de specialitate, materiale de popularizare în legătură cu colecțiile sau cercetările pe teren. Firul vechi (încă de la 1848, cînd

apar primele publicații muzeale la Sibiu) a fost astfel amplificat.în urma activității muzeului și ți- nînd seama de fondurile de obiecte și documente arhivistice mari și valoroase, Academia Republicii Socialiste România a ajuns la hotărârea de a înființa — prin Filiala Cluj — încă în 1957 o secție complexă pentru cercetări în domeniul științelor umanistice, care s-a dovedit deosebit de activă, publicând cu regularitate o revistă proprie.în ultimii 13 ani, crescînd an de an, cifra totală a vizitatorilor Muzeului Brukenthal a însumat aproape 1 400 000 persoane (inclusiv numeroși oaspeți străini), în care tineretul deține un important procent, iar grupurile conduse trec cu mult de 5 000, deci tot atîtea lecții de științele naturii, de istorie, etnografie și artă.Prin realizările sale, Muzeul Brukenthal s-a situat între muzeele fruntașe, devenind un fel de instituție-pilot, care în viitorul apropiat trebuie să-și pună o serie de probleme privind dezvoltarea în perspectivă.Desfășurând tot mai intens cercetări proprii și în colaborare, publicând lucrări, organizând sesiuni științifice și deschizând expoziții, difuzînd și pe alte numeroase căi bunurile de cultură și artă, Muzeul Brukenthal va putea recolta rezultate și mai bogateO trăsătură caracteristică a activității de viitor trebuie să fie și cea de continuare a valorificării operative și în sens multiplu a rezultatelor obținute prin cercetări și documentare. Prin aceasta, instituția muzeală de la Sibiu va aduce un tot mai mare aport la instruirea maselor și la educarea lor în spiritul prețuirii frumosului artistic.Muzeul Brukenthal — la cei 150 de ani pe care-i aniversează — se prezintă ca un adevărat institut de cultură, original și valoros. Sărbătorirea lui este — implicit — o sărbătoare a muzeografiei și a culturii românești în general.
Dr. Cornel IRIMIE 
director adjunct științific 
al Muzeului Brukenthal

o Prostănacul — cinemascop : PATRIA (completare
Nicolae Klrculescu) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,20, BUCU
REȘTI (completare Găteala capului) — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15, FEROVIAR — 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, EXCELSIOR — 8; 10,15; 12,45; 15,15; 17,45; 20,15,
MODERN — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21 (la toate com
pletarea Expresul de noapte).
0 Un Idiot la Paris — cinemascop : REPUBLICA (com
pletare Perfecțiunea e rotundă) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21,15, STADIONUL DINAMO — 18.
• Cine călărește un tigru 7 : LUCEAFĂRUL (completare 
Nicolae Klrculescu) — 9; 11; 13; 16,15; 18,15; 20,39, GRIVIȚA 
(completare Orizont științific nr. 8/1967) — 16; 18,15; 20,45. 
ARTA (completare Permanențe) — 15,30; 18; 20,30.
• Cenușă și diamant : CENTRAL (completare Pictorițele 
din Uzdinsk) — 9; 12; 15; 18; 20,45.
• Bigamul : CINEMATECA — 10; 12; 14.
O Pasărea Phonix — cinemascop : CAPITOL (completare 
Permanențe) — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, la grădină — 
19, AURORA — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Spartacus — cinemascop (ambele serii) : FESTIVAL
— 9; 12,30; 16,30; 20.
• Povestea țarului Saltan : VICTORIA (completare 
Expresul de noapte) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© Marele restaurant — cinemascop : LUMINA (comple
tare Costumul de ceremonie românesc) — 9.15: 11.30: 
13.45; 16; 18,30; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10. 
a Bunicul, Kylljan șl eu : DOINA — 11,30.
• French-Cancan ; DOINA (completare Examenul) — 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Sus mîlnlle domnilor polițiști : UNION (completare 
Arhitectura universului) — 15,30; 18; 20,30, MUNCA (com
pletare Albina românească. Apis Melifica Carpatina) — 
16; 18,15; 20,30.
o Parisul vesel — Joje — Filoxera — Congresul lingviști
lor : TIMPURI NOI — 9—21 in continuare.
® Surcouf, tigrul celor 7 mări — cinemascop : GIULEȘTI 
(completare Romanțe) — 10; 15,30; 18; 20,30, LIRA (com
pletare Cancerul metalelor) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 17,30; 20.
• Cum să furi un milion — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Tînjeaua din Hotenii Ma
ramureșului) — 13; 16; 19, COSMOS (completare Fantezie 
cu... șuruburi) — 15,30; 18; 20,30.
o Recompensa — cinemascop : DACIA (completare
Maxim Gasparln) — 7,45—21 în continuare, POPULAR 
(completare Se răresc norii) — 15,30; 18; 20,30.
• Șeful sectorului suflete — cinemascop : BUZEȘTT 
(completare Apartamentul) — 15,30; 18; 20,30.
• Singur pe lume : CRINGAȘI (completare Dirijorul 
străzii) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare De unde 
vin copiii) — 15,30; 18; 20,30.
• Fantomas contra Scotland Yard — cinemascop 
BUCEGI (completare Congresul lingviștilor) — 10,30; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS (completare Expresul de noapte) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 19, FLOREASCA 
(completare Găteala capului) — 9,30; 16; 18,30; 20,45.
• Testamentul Incașului — cinemascop : GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16,15; 18,30: 21 (la ambele completarea Nicolae 
Kirculescu), FLACĂRA (completare 23 August 1967) — 
15,30; 18; 20,30.
O Cine voia s-o ucidă pe Jessie — cinemascop : UNIREA 
(completare Orizont științific nr. 8/1967) — 15,45; 18; 20,15.
• Castelanii : VITAN (completare Mărășești 1917—1967)
— 15,30; 18,00; 20,30, MOȘILOR (completare 1001 de desene)
— 16; 18,15; 20,30.
© Faraonul — cinemascop (ambele serii) : MIORIȚA — 
15,30; 19,30, FLAMURA — 8,45; 12,30; 16,15; 20.
e Warlok — cinemascop : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30.
• Secerișul roșu : COLENTINA — 15,45; 18; 20,15.
e Femela necunoscută : RAHOVA (completare Dacă aș fi 
știut 7) — 15,30; 18; 20,30.
• Canaliile : PROGRESUL (completare Noaptea la drum)
— 15,30; 18; 20,30.
8 O zl nu tocmai norocoasă — cinemascop : DRUMUL 
SĂRII (completare 450 de ani de la tîrnosirea Mînăstirii 
Argeș) — 15.
• Omul pe care-1 iubesc : FERENTARI (completare 
Tovarășa) — 15,30; 18; 20,30.
O Căutătorii de aur din Arkansas — cinemascop : 
COTROCENI (completare Chemarea dragostei) — 15.30: 
18; 20,30.
® Comisarul X — cinemascop : PACEA (completare 
Nota zece la sport) — 15.45: 18; 20,15.

teatre
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Castiliana — 19,30. (sala Studio) : Regina de Navara — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Un Hamlet de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : D-ale carnavalului — 20, (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
C> Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest animal 
ciudat — 19,30, (sala Studio) : Absența unul violoncel — 
20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Ca-n filme — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cel trei mușchetari — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Căutătorii de noroace — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sînziana — 17.
® Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Pa
rada revistei — 19,30, (sala Palatului) : Charles Lloyd 
— 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Pentru tot ce-mi este drag — 20.
• Circul de stat : Internațional circus program — 19,30.

In studiul Ministerului învățământului privind dezvoltarea învățământului superior se arată, între altele, că profilul larg de pregătire trebuie să se îmbine judicios cu orientarea spre domeniile solicitate de economie, știință și cultură, astfel încît absolventul să se poată încadra eficient într-un loc concret de activitate socială.Absolvenții facultăților de* medicină generală formează „rețeaua de bază" a asistenței medicale curati- vo-profilactice. Mai mult de 60 la sută din activitatea medicului de circumscripție sanitară rurală este afectată problemelor de a- sistență și ocrotire a copilului.
Este firesc să ne între

băm dacă, pe baza planu
lui de învățămînt, absol
ventul Facultății de medi
cină generală — plecat cu entuziasm și hotărîrea de a lucra cît mal bine — 
este suficient pregătit pen
tru a face față sarcinilor 
ce îi revin în sectorul ocro
tirii sănătății copiilor 7Răspunsul este, din păcate, negativ.In prezent, pediatria se predă studenților Facultății de medicină generală în anul V de studii, înainte ca ei să fi studiat sau să fi făcut stagii de obstetrică și de clinica bolilor contagioase — discipline care trebuie să premeargă învățământul pediatriei.în decurs de numai 15 săptămîni cu 4 ore pe săp- tămînă, adică în numai 60 ore de cursuri teoretice (a- deseori din motive fortuite numai 56—58 ore) și în cadrul a numai 19 săptămîni de stagiu ca externi, cadrele didactice trebuie să învețe pe studenți, iar a- ceștia trebuie să-și însușească toată pediatria cu toate problemele ei : puericultura și, cel puțin, patologia curentă, care în ceea ce privește copiii sub 7 ani este cu totul deosebită de patologia adultului.Nu mai vorbim de pedia
tria socială și de alte probleme speciale ale pediatriei despre care absolventul Facultății de medicină generală trebuie să ia cunoștință.Consider că învățămîn- tul pediatriei astfel cum este prevăzut în planul de

învățămînt pentru Facultatea de medicină generală, nu poate să fie realizat 
în condiții satisfăcătoare, cu toată strădania și bunăvoința ambelor părți — cadre didactice și studenți.în timp ce medicina internă este studiată de-a lun
gul a patru ani de studii, pediatria — medicina copilului — medicina a 1/3 din populația țării, medicina care prezintă particula-

Absolventul pleacă la circumscripție abia la 1 1/2 — 2 ani după ce a obținut nota lă pediatrie, timp în care nu a mai avut ocazia să examineze copii sănătoși sau bolnavi. Oricît de temeinice ar fi fost cunoștințele însușite cu 1 1/2 — 2 ani în urmă, ele ajung să reprezinte doar... amintiri !Pentru lichidarea acestei situații nefavorabile și dău-
puncte de vedere

mai de dorit, ar avea in 
vedere experiența de la 
Facultatea de pediatrie : 2 
semestre în anul V și 2 se
mestre în anul VI, bineînțe
les punindu-se accentul pe 
puericultură în primul se
mestru din anul V, iar în 
anul VI să se facă stagiu și 
la policlinica de copii sau 
la circumscripțiile din Ca
pitală spre familiarizarea 
din timp cu munca de te
ren.

Consider că numai în a- 
cest fel se va putea reali
za un învățămînt medical 
de nivel superior, cu ma
ximă eficiență.Altfel, învățămîntul pe-

generală din circumscripțiile rurale.Din cele trei mii circumscripții sanitare rurale, numai 600 au și un al doilea medic, pentru copii, de obicei absolvent al Facultății sau secției de pediatrie.Cum își reîmprospătează cunoștințele de pediatrie, cum se țin la curent cu „noutățile" în pediatrie, a- tît cei 2 400 medici de medicină generală, absolvenți ai facultăților de medicină generală care îngrijesc în primul rînd copii, cît și cei 600 absolvenți ai secțiilor sau Facultății de pediatrie 7 în planificarea „Cursu-

din timpul de muncă și de pregătire) nu poate utiliza suficient mijloacele menționate ; „Spitalul unificat de pediatrie" raional nu își poate îndeplini nici el — adeseori din motive o- biective — sarcinile ce îi revin în ce privește „îndrumarea terenului", în speță de a contribui la instruirea și perfecționarea postuniversitară a medicilor de circumscripție rurală. De cele mai multe ori nici „Spitalul regional" — for metodologic — nu reușește în această direcție.
De aceea, propun ca 

toate clinicile universitare

Învățămîntul universitar al pediatriei 
și asistența copilului
rități și care, în cea mai mare parte a cazurilor 
este o medicină de urgență, trebuie să fie bine învățată în 4 luni...Nici stagiul de externat — de numai 19 săptămîni, și numai între orele 7,30 — 11,30, nu este corespunzător ca durată, externul lipsind din spital tocmai la orele în care se efectuează tratamentele, externarea sau internarea bolnavilor. Durata scurtă a stagiului nu permite însușirea unor metode curente de investigație și de tratament și mai ales nu permite cuprinderea patologiei sezoniere : studen- ții-externi, care efectuează stagiul în lunile de iarnă, nu au ocazia să ia cunoștință de patologia specifică sezonului caid și invers.Pe de altă parte, o dată cu obținerea notei la sfîrșitul anului V de studii viitorul absolvent și-a... încheiat „socotelile" cu pediatria (chiar dacă la examenul de stat se prevăd o probă si unele întrebări de pediatrie).

prof. dr. docent Cornel CONSTANTINESCU
Șeful catedrei de pediatrie I.M.F.-Bucureștinătoare activității medicului de circumscripție, absolvent al Facultății de medicină generală, propun să 

se revină cel puțin la pla
nul de învățămînt aplicat 
cu rezultate din cele mai 
bune cu cîțiva ani în urmă 
— dacă nu este posibil ca 
pediatria să se studieze în 
cel puțin 2 ani, adică în 
anii 5 și 6, întocmai ca la 
Facultatea de pediatrie.In acest sens aș propune următoarele : învățămîntul teoretic al pediatriei să se facă în semestrul al doilea al anului V și în tot anul VI, cîte 2 ore săp- tămînal ; stagiile de externat să fie de patru săptămîni în anul V și de șapte (opt) săptămîni în anul VI ; colocviu la sfîrșitul anului V ; examen la sfîrșitul anului VI ; menținerea probei de pediatrie la examenul de stat.

A doua modalitate, cea

diatriei la Facultatea de medicină generală riscă să fie limitat, în continuare, la predarea și însușirea numai a unor noțiuni elementare, de bază, lipsin- du-1 de posibilitatea transmiterii celor mai noi cuceriri ale științei pediatriei.
Aceste măsuri sînt im

puse și de noua situație de
mografică din țara noastră, 
în urma creșterii puter
nice a natalității medicului 
de circumscripție urmînd 
să-i revină sarcini mult 
mai mari în îngrijirea să
nătății copiilor, pe care 
trebuie să le rezolve „în 
teren" cu cea mai mare 
competență, spre a evita 
supraîncărcarea spitalelor.In legătură cu această problemă doresc să subliniez că în prezent este cu 
totul neglijat învățămîntul 
postuniversitar de pediatrie 
al medicilor de medicină

rilor de specializare și perfecționare postuniversitare" pentru anul de ■ învățământ 1967/68 nu se prevede nici un curs pentru acești medici. Cursuri pentru medicii de circumscripție s-au organizat, însă pe probleme de medicină internă și cardiologie.în menținerea cunoștințelor și în perfecționarea postuniversitară, un rol important îl au desigur documentarea individuală prin publicații de specialitate, participarea la ședințele de comunicări ale secțiilor de specialitate U.S.S.M., schimburi de experiență și instructaje.Trebuie să recunoaștem cu sinceritate că medicul de circumscripție, care are o serie de sarcini și responsabilități (unele din ele de ordin administrativ, statistic sau de altă natură, ocupîndu-i o bună parte

de pediatrie — nu numai clinicile care aparțin facultăților sau secțiilor de specializare și perfecționare — ca și spitalele regionale, recunoscute ca „for metodologic", cu cadre valoroase și posibilități de lucru, să organizeze cursuri 
pe probleme de pediatrie 
pe tot timpul anului uni
versitar, o zi pe săptămînă (spre a nu perturba activitatea curativo-profilac- tică din teren) pentru medicii de medicină generală de adulți și copii din circumscripțiile sanitare rurale și urbane din „teritoriul arondat" clinicii sau Spitalului respectiv. Consi
der că aceste cursuri se pot 
organiza deîndată și cu 
cea mai mare ușurință.Dezvoltarea și perfecționarea continuă a învăță- mîntului superior, important obiectiv stabilit de partid, este indisolubil legată de sistemul de recrutare și promovare a cadrelor din învățămîntul superior, ca și de continua îmbunătățire a pregătirii lor. Se pune întrebarea, care

este sistemul cel mai bun : 
recrutarea și promovarea 
prin concurs (indiferent de modul de realizare a con
cursului) sau sistemul prin 
recomandare și numire 7 Fiecare din aceste modalități are avantaje și dez
avantaje. Totul este în 
funcție de exigența, probi
tatea șl conștiința celor 
chemați să aprecieze va
loarea candidaților, indiferent de sistemul adoptat.Să reflectăm adînc la situații ca acelea cînd un candidat la titlul didactic superior nu reușește să obțină — deși nu avea con- tra-candidat — numărul de voturi necesar, pentru ca după cîteva săptămîni, din partea aceleiași comisii și a aceluiași Consiliu științific, să obțină un număr de voturi superior numărului necesar — deși de astă dată avea un contra-can- didat (de o valoare cel puțin egală).Același lucru vreau să-l menționez și în ceea ce privește admiterea la doctorat. Desigur că acordarea titlului de „doctor* echivalează cu recunoașterea valorii de cercetător științific.

Consider că pot fi admi
se la doctorat numai acele 
cadre, universitare sau ne
universitare, care au do
vedit aptitudini de cerce
tător științific, concretizate 
în lucrări valoroase, publi
cate. Admiterea la doctorat numai pe baza activității de cercetare științifică prealabilă urmează să fie apreciată de o comisie ad-hoc din care să facă parte, bineînțeles, și conducătorul științific. Numai așa se poate ridica prestigiul doctoratului și stimula cercetarea științifică valoroasă.De asemenea, consider obligatoriu ca funcțiile de conducere administrativă în învățămîntul superior să fie încredințate numai acelor profesori care au dovedit de-a lungul anilor forță creatoare științifică, calități didactice reale, concomitent cu competență în organizarea procesului de învățămînt și în conducerea administrativă. Numai o astfel de personalitate poate avea ascendentul moral și „independența" necesară. corespunzătoare funcției pe care o ocupă.
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU
AL REPUBLICII INDIA, INDIRA GANDHI

TOASTUL PRIMULUI MINISTRU Al INDIEITOASTUL PREȘEDINTELUI CONSIlllll III DE MINIȘTRI 
Al REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAFiți bine vemți pe pămîntul Piomâniei ! Acestea sînt cuvintele solemne, dar pline de căldură, cu care poporul român, guvernul Republicii Socialiste România și eu personal salutăm prezența dv. în mijlocul nostru — a spus președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, adresîn- du-se primului ministru al Indiei și celorlalți oaspeți. Guvernul român vede în vizita Excelenței Voastre o nouă și importantă manifestare a bunelor relații stabilite între țările noastre și este convins că ea va contribui la dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie dintre popoarele român și indian.Practica relațiilor internaționale 

a dovedit că întîlnirile și schimburile de vederi între oamenii de stat, examinarea realistă, animată de bunăvoință, a problemelor de interes comun, constituie un mijloc deosebit de util pentru o mai bună cunoaștere reciprocă, pentru crearea unui climat de înțelegere în lume.Premierul român a subliniat apoi că, în zilele noastre, cînd fenomenele vieții internaționale, indiferent în ce parte a globului s-ar produce, se întrepătrund și se condiționează reciproc, astfel încît ele se repercutează asupra tuturor statelor din lume, cînd mijloacele moderne de comunicații au redus considerabil distanțele, stabilirea de contacte vii și relații strînse de colaborare între țările de pe toate meridianele a devenit nu numai posibilă, dar și o condiție indispensabilă a păcii și progresului omenirii. Noi constatăm cu satisfacție că între România — care duce o politică activă de colaborare cu toate statele — și țările subconti- nentului Asiei de sud s-au stabilit relații foarte apropiate. Avem în această regiune prieteni buni. Prietenia româno-indiană are deja 
o îndelungată și frumoasă tradiție.în acest context, îmi amintesc cu deosebită plăcere de primirea ospitalieră și prietenoasă care ne-a fost făcută în anul 1962 de către regretatul p'v. părinte, eminentul )m de sta — Jawaharlal Nehru. Delegația noastră a avut atunci un excelent prilej să cunoască o seamă ie rezultate ale muncii poporului ndian, îndreptate către dezvoltarea sa economică și către progresul ;ău; a avut ocazia să-și formeze > imagine mai vie despre uriașa îogăție de valori spirituale pe care icesța le-a făurit din cele mai vechi impuri și pînă în zilele noastre.Președintele Consiliului de Miniștri și-a exprimat speranța că, ieși scurtă, vizita primului mi- îistru al Indiei în România îi va >feri posibilitatea să se convingă ■ă poporul român nutrește o înaltă irețuire față de India și poporul ■i și îi va îngădui, în același timp, ă ia cunoștință direct de unele din nfăptuirile și preocupările poporani român, angajat într-o vastă o- ■eră de dezvoltare multilaterală a >atriei sale.Sînt încredințat — a spus vorbi- orul — că discuțiile dintre noi în- ep sub auspicii favorabile și se or încheia cu un bilanț rodnic, iceastî convingere nu este expre- ia unei simple dorințe, ci repre- intă concluzia unei examinări a- ?nte a bazei noastre de pornire, nume situația actuală cu totul itisfăcătoare a relațiilor româno- îdiene.într-adevăr, se poate constata că ■gâturile pe plan politic, economic cultural dintre țările noastre se irgesc continuu. Progresele impor- mte realizate în fiecare din ele eează noi și variate posibilități ?ntru diversificarea schimburilor încurajarea unei cooperări largi i diferite domenii ale industriei comerțului. Un bilanț mulțumi- >r înregistrează și desfășurarea ■lațiilor noastre pe tărîmul știin- d și tehnicii.Edificiul colaborării și prieteniei >mâno-indiene este cimentat și ■in unele trăsături spirituale și pirații comune ale popoarelor jastre.Cred că nu mă înșel afirmînd că ■' mcipalul element comun care agă poporul român și cel indian te faptul că ambele au dus o ptă grea pentru afirmarea fiin- i lor naționale, pentru dreptul lor era de a fi stăpîne în patria lor. De aceea, țările noastre sînt con- nse de necesitatea imperioasă ca lațiile dintre state să fie clădite respectarea dreptului fiecărui por de a-și hotărî singur soarta, promovarea neabătută a prinșilor suveranității și indepen- nței naționale, neamestecului în ■burile interne, egalității în drep- •i și avantajului reciproc.După părerea guvernului român, ?st.e principii reprezintă funda- îmtul codului juridico-moral care ■bute să reglementeze relațiile ernaționale, aplicarea lor coniventă fiind în zilele noastre sin

Recepție oferită
e președintele Consiliului de Miniștri.uni seara, președintele Consi- ui de Miniștri al Republicii Soliste România, Ion Gheorghe urer, a oferit o recepție, la Pala- Consiliului de Miniștri, în onoa- primului ministru al Republi- India, Indira Gandhi.,a recepție au luat parte mem- ai guvernului, conducători ai >r instituții centrale oameni de ață șl cultură, generali și ofi

gurul mijloc de a înfăptui o comunitate mondială armonioasă, în care fiecare entitate să se bucure de aceleași drepturi și să dispună de posibilitatea de a se împărtăși din și a contribui la progresul civilizației umane.în continuare, vorbitorul a spus : Din nefericire, în lumea contemporană mai există forțe care, încâlcind aceste principii, încearcă prin mijloace de constrîngere — politice, economice și militare — să-și impună voința altor popoare, nesocotind dorințele și interesele vitale ale acestora.Acest lucru a avut ca rezultat crearea în diferite regiuni ale lumii, a unor focare de încordare și conflicte armate, care, deși în prezent limitate, se pot extinde în orice moment, neputîndu-se prevedea în fața căror consecințe militare și politice poate fi pusă omenirea prin această extindere.Considerăm că eliminarea surselor de încordare existente în diferite părți ale lumii, care ne îngrijorează profund, trebuie să constituie o preocupare majoră a tuturor țărilor. Sîntem convinși că forța unită politico-morală a statelor iubitoare de pace poate constitui un obstacol considerabil în calea unor asemenea acțiuni.Trăim într-o epocă în care progresele științei și tehnicii au a- juns pe o treaptă neatinsă în trecut. Tehnica și știința se dezvoltă într-un mod revoluționar și într-un ritm care înregistrează creșteri uimitoare. Tot acest uriaș proces de dezvoltare a tehnicii și științei pătrunde masiv în întreaga viață socială, și mai ales în producție. Sînt și vor fi înfăptuite astfel descoperiri care — dacă vor fi folosite cu înțelepciune spre binele omului — pot marca realizări uriașe pe planeta noastră, pot duce la lichidarea pentru totdeauna a sărăciei și înapoierii, la progrese binefăcătoare în toate domeniile, după cum — dacă vor fi utilizate în scopuri antiumane — pot provoca un cataclism mondial.în aceste condiții, credem că este o datorie a tuturor statelor să depună eforturi stăruitoare în interesul abordării constructive și al rezolvării cu răbdare și răspundere a problemelor multiple și complexe ale dezarmării și în primul rînd ale dezarmării nucleare.Pentru netezirea drumului către interzicerea folosirii, armelor atomice, încetarea producției lor și lichidarea stocurilor existente, pot fi luate o serie de măsuri tranzitorii, parțiale, cu condiția ca ele să contribuie la diminuarea efectivă a a- cestei teribile primejdii și să constituie o parte a procesului de realizare a acestui obiectiv.O asemenea măsură ar putea fi încheierea unui tratat care să interzică răspîndirea armelor nucleareRomânia și-a definit poziția față de un astfel de tratat, conceput ca o parte a unui sistem de măsuri care să ducă la eliminarea armelor nucleare ; care trebuie să realizeze un echilibru reciproc acceptabil al îndatoririlor și responsabilităților ; care să ofere garanții reale pentru securitatea tuturor statelor. Un asemenea tratat nu trebuie să limiteze folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice de către toate statele, fără nici o discriminare, și trebuie să instituie un control echitabil în concordanță cu principiul suveranității și egalității statelor.Permiteți-mi, cu această -ocazie, să-mi exprim satisfacția că în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare, delegațiile României și Indiei, ale căror poziții în această problemă sînt foarte apropiate, se consultă reciproc și au schimburi utile de păreri.Ne bucură faptul că, în același spirit, acționează reprezentanții țărilor noastre care participă în alte organisme internaționale, îndeosebi la lucrările Organizației Națiunilor Unite, căreia noi îi acordăm o mare importanță și pentru a cărei întărire și eficacitate România se pronunță în mod consecvent.Nu încape îndoială — a spus în încheiere șeful guvernului român — că vizita dv. și convorbirile prilejuite de ea vor constitui o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea și intensificarea continuă a relațiilor dintre țările noastre, în interesul popoarelor român și indian și al cauzei păcii și colaborării internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri a toastat pentru dezvoltarea prieteniei între România și India, pentru prosperitatea și fericirea poporului indian, în sănătatea președintelui Republicii India, dr. Zakir Hussain, în sănătatea primului ministru al Indiei, a celorlalți oaspeți indieni și a tuturor celor pre- zenți.

țeri superiori, reprezentanți ai cultelor, ziariști români și străini.Au participat persoanele oficiale care însoțesc pe premierul indian în vizita pe care o face în țara noastrăErau prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

Mulțumind pentru cuvintele ce i-au fost adresate, primul ministru, Indira Gandhi, a spus : Mă aflu aici numai de cîteva ore, dar sînt deja încîntată de frumusețea orașului dumneavoastră,Cu aproape 2 200 de ani în urmă, imediat după Alexandru, în India a trăit un mare om de stat și administrator. Se numea Kautilya și a scris un tratat renumit despre arta conducerii statului, care este considerat ca una din marile capodopere în acest domeniu. în el Kautilya a enumerat sursele puterii unei națiuni. Amintind diverșii factori militari și economici care consolidează o națiune, el a remarcat că fidelitatea unui prieten este chivalentă cu mai multe armate.în India noi am pus mai multă bază pe prietenie decît pe puterea armelor, a adăugat vorbitoarea, relevînd că victoriile păcii sînt mai însemnate decît cele ale războiului, că divergențele pot fi mai bine reglementate prin discuții decît cu sabia sau cu echivalentul său contemporan și că India va continua să urmeze calea negocierilor, să se opună agresiunii oriunde s-ar produce ea, insistînd ca agresorul să nu se bucure de roadele agresiunii.Noi ne menținem linia noastră politică de a hotărî noi înșine problemele noastre și de a urma o politică de prietenie cu alte țări — a continuat premierul indian. Nealinierea și coexistența pașnică și-au dovedit valabilitatea istorică și noi ne pronunțăm pentru aceste principii.Dar, în lumea contemporană, constatăm că nu este încă clară pentru toți alternativa dintre coexistență și distrugere. însăși teama de armele nucleare pare să încurajeze conceptul războaielor restrînse, scurte sau puternice. A- ceasta nu aduce nimic bun.în legătură cu poziția României în problema dezarmării și a tratatului de nediseminare, la care s-a referit președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer, vorbitoarea a spus : Poziția noastră este similară cu a dumneavoastră. în Comitetul celor 18 pentru dezarmare reprezentantul nostru a luat în a- cest sens o poziție consecventă.Așa cum ați menționat, în pas cu progresul deosebit din domeniul științei și tehnicii puterea omului a crescut, dar ie pare că el nu are înțelepciunea de a folosi pentru bunăstarea omenirii mărețele forțe pe care le-a dezlănțuit. Au crescut deosebirile dintre națiunile bogate și sărace și regiuni întinse suferă de foame și lipsuri.Ne îngrijorează continuarea crizei din Asia de vest. Prelungirea nefastă a conflictului din Vietnam este plină de pericole. Eforturile noastre de a stinge flăcările războiului nu au fost încă încununate de succes. Dar trebuie să perseverăm în eforturile noastre. Pe plan mondial crește recunoașterea importanței de a se pune capăt bombardamentelor, ca un prim pas.Sîntem fericiți că în acest moment crucial, distinsul ministru de externe al României, dl. Corneliu Măneseu, a fost ales președinte al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Sperăm că înțelepciunea și experiența sa vor contribui la găsirea unor soluții în a- ceste probleme dificile.Domnule prim-ministru, am fost bucuroși de a vă saluta în India cu cîțiva ani în urmă. Am avut, a- tunci, de asemenea, privilegiul de a-1 primi pe domnul Gheorghe Gheorghiu-Dej. Probabil că ați văzut străduințele noastre, precum și imensitatea problemelor noastre.India este o țară vastă — a continuat primul ministru al Indiei. De la cucerirea independenței prin metoda unică a non-violenței, sub conducerea excepțională a lui Mahatma Gandhi, ne-am consolidat libertatea și am pus bazele democrației noastre, dezvoltării noastre științifice și economice sub conducerea lui Nehru, a cărui viziune a cuprins întreaga lume. Nu există paralelă în istorie pentru ceea ce încercăm să realizăm astăzi în India. într-o țară de proporții atît de vaste, cu o asemenea diversitate și cu niveluri de dezvoltare atît de diferite, grandoarea realizărilor noastre nu trebuie să fie subestimată.Este însă adevărat că rămîn multe probleme, dintre care unele sînt acute și complexe. însă chiar acestea nu pot ascunde faptul că în domeniul agriculturii se culeg recolte record, cu varietăți îmbu
Sesiune de comunicări 

tehnico-științifice 

in domeniul automaticii
în Capitală, în aula Academiei, au început luni după-amiază lucrările u- nei sesiuni de comunicări tehnico-ști- intifice în domeniul automaticii. Participă academicieni, profesori universitari, cercetători, ingineri și tehnicieni din întreaga tară, precum și specialiști din Anglia, Cehoslovacia, R. D. Germană, Iugoslavia, Suedia, Ungaria și U.R.S.S.Timp de trei zile, oamenii de știință români și străini vor dezbate peste 60 de referate și comunicări în care sini analizate rezultatele obținute în 

nătățite de grîu și orez. Noua noastră strategie agricolă speră să adauge 25 milioane tone în 5 ani, ajutîndu-ne astfel să realizăm cu forțe proprii cantități suficiente de grîu. Fermierii noștri, care au dus cea mai grea povară de-a lungul secolelor sînt receptivi la idei moderne.în domeniul industriei — industriile mijlocii, ușoare și de mici proporții s-au diversificat și perfecționat considerabil. Structura industriei noastre grele, care era în trecut neglijabilă, este acum largă și în dezvoltare. întreaga bază tehnologică a crescut enorm. Mai interesante decît aceste rezultate tangibile sînt cele intangibile — schimbarea care a intervenit în gîndirea și priceperea poporului nostru. Noi sîntem mîndri de tinerii noștri oameni de știință, tehnicieni și de talentul nostru organizatoric.Sîntem bucuroși că am avut prilejul de a ne folosi de colaborarea românească în dezvoltarea u- nui sector-cheie al industriei — petrolul. Prima rafinărie de petrol din sectorul socialist în India, în Assam, a fost construită cu colaborarea dv. Recent am semnat un nou acord de colaborare cu România, pentru construirea unei alte rafinării, mai mari, la Haldia, lîngă Calcutta. Sînt în curs discuții cu privire la un alt obiectiv — construirea unei uzine pentru fabricarea de utilaj chimic. Aceste proiecte vor constitui pentru totdeauna monumente ale prieteniei indo-române.Sectorul socialist al economiei noastre a crescut în mod semnificativ, fără a fi în detrimentul posibilităților considerabile deschise inițiativei particulare, în cadrul larg al planurilor noastre cincinale. Scopul nostru este de a realiza în cursul următorilor zece ani o dezvoltare prin forțe propii și sînt convinsă că acest obiectiv va fi a- tins. Țara noastră are astfel de dimensiuni încît pot fi indicate largi regiuni unde condițiile existente apar neschimbate față de trecut. Lucru) acesta este însă înșelător. Descătușarea agricolă, industrială și tehnologică, de care ne apropiem, va aduce cu sine un progres nestăvilit.Domnule prim ministru, sîntem conștienți de marele progres pe care l-a înfăptuit țara dv. în dezvoltarea și diversificarea economiei dv. Noi salutăm cu atît mai mult strădaniile dv. cu cît sîntem angajați într-o sarcină similară.■ Noi putem beneficia de pe urma colaborării reciproce și a schimbului de experiență.în încheiere, primul ministru indian a toastat pentru prosperitatea poporului român, pentru prietenia și colaborarea crescîndă dintre India și România, pentru eforturile comune puse în slujba cauzei păcii internaționale și bunăstării omenirii.Oaspetele a toastat în sănătatea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu, a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica, a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a Soției sale.
DEPUNEREA UNEI 

COROANE DE FIORIPrimul ministru al Republicii India, Indira Gandhi, și persoanele oficiale care o însoțesc au depus luni dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au fost prezenți Alexandru Boabă, ministrul petrolului, Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al orașului București, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Aurel Ar- deleanu, ambasadorul României în India, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.în fața monumentului era aii niată o gardă militară de onoare. Au fost intonate imnurile de stat ale României și Indiei.După depunerea coroanei, premierul Indiei și celelalte persoane oficiale au păstrat un moment de reculegere. (Agerpres)

domeniul automaticii în țările respective.Specialiștii români sînt prezenți la sesiune cu comunicări care cuprind rezultatele obținute în elaborarea și perfecționarea aparaturii de automatizare și de concepție de automatizare în toate domeniile industriale, precum și în introducerea calculatoarelor în conducerea proceselor tehnice.După cuvîntul de deschidere rostit de acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei, au fost prezentate comunicări de sinteză. (Agerpres)

0 delegație 
a C. C. al P. t R. 
a plecat în Suedia

Luni dimineața a plecat la Stockholm o delegație a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația Comitetului Central al Partidului de stînga — comuniștii — din Suedia, va face o vizită în această țară.Din delegație mai fac parte Constantin Mîndreanu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., și Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, delegația a fost condusă de Va- sile Patilineț și Virgil Trofin, secretari ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Mihail Florescu, membri ai C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
*La sosirea la Stockholm, delegația C.C. al P.C.R. a fost întâmpinată de tovarășul Urban Karlsson, membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului de stînga — comuniștii, de. alți activiști de partid. (Agerpres)

ÎNTREVEDEREA MINIȘTRILOR «
COMERȚULUI EXTERIOR 
ROMÂN $1 BELGIAN »Luni dimineața. August de Winter. ministrul comerțului exterior al Belgiei, a avut o convorbire cu Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori din acest minister, precum și persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul belgian. A fost de față Honore Cambier, ambasadorul Belgiei la București.Seara, Gheorghe Cioară a oferit în cinstea oaspetelui un dineu în saloanele hotelului Athenee Palace.în cursul zilei, oaspeții belgieni au vizitat Fabrica de mașini-unel- te și agregate București, construcții social-culturale, precum și noi cartiere de locuințe ale Capitalei.(Agerpres)

SPOR
FOTBAL: După etapa a IX-a

Despre trei echipe lucurestene
In comentariul asupra e- tapei a șaptea scriam că este bine să așteptăm testul de la Constanța spre a constata dacă Steaua s-a maturizat pînă la un asemenea grad încît să persiste în performanțe chiar atunci cînd joacă pe terenuri dificile. Acum, după ce militarii s-au întors cu un punct și de la Petroșeni, unele îndoieli se risipesc; Steaua arată că știe ce vrea și că în continuare ar avea capacitatea de a realiza ceea ce vrea.Faptul este îmbucurător din cîteva motive : mai în- tîi, că actualmente conduce în clasament o echipă care a arătat o valoare ceva mai bună decît a fostelor lidere ; apoi s-a realizat, măcar la una dintre formațiile noastre fruntașe, o anumită concordanță între rezultate și calitatea lotului disponibil (chiar dacă seria partidelor fără înfrîngeri — șapte interne, oficiale, plus două internaționale I — se va întrerupe, firesc, pe undeva, putem avea nădejdi să asistăm la constituirea unei formații românești mai redutabile) ; în sfîrșit, date fiind obligațiile în „Cupa cupelor", ne bucură ascendența Stelei, atît ca formă cît și ca maturitate. Vineri seara vom afla de altfel și oarba hotărîre a sorților în „Cupa cupelor". S-ar putea ca viitorul adversar să se numească Cardiff sau Lyon, ceea ce n-ar fi tocmai rău, dar cum norocul în ultimii ani ne-a su- rîs sub înfățișarea lui Real sau Inter, nu ne-am mira ca din „căciula" comisiei europene să apară bilețele pur- tînd pecetea vreunui Milan sau a unui Tottenham Hotspur I Oricum, teama prea mare nu-și are rost. Legea nescrisă a competițiilor europene dictează că mai devreme sau mai târziu (mai

LA CATAFALCUL
acad. dr. STEFAN S. NICOLAU

5Luni la amiază, la catafalcul cu corpul neînsuflețit al academicianului dr. Ștefan S. Nicolau, așezat în holul Palatului Marii Adunări Naționale, a fost depusă o coroană de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri.Coroana a fost depusă de tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, și Manea Măneseu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care, după ce au păstrat un moment de reculegere în fața sicriului, au prezentat condoleanțe familiei defunctului.în cursul zilei de ieri, numeroși cetățeni ai Capitalei au trecut prin fața catafalcului, aducînd un ultim omagiu aceluia care a fost Ștefan S. Nicolau — cunoscut om de știință, militant activ pentru progre
Cronica zilei

Anton Moisescu, președintele Crucii Roșii a Republicii Socialiste România, a plecat luni în R. P. Mongolă, unde va face o vizită la invitația Crucii Roșii din această țară. ★Cu prilejul alegerii academicienilor români Ștefan Milcu, Grigo- re Moisil și Costin Nenițescu ca membri ai Academiei Polone de Științe, ambasadorul R. P. Polone la București a organizat luni la sediul ambasadei o întîlnire prietenească. Ambasadorul Wieslaw So- bierajski a felicitat călduros pe oamenii de știință români, urîndu-le noi succese în activitatea de cercetare științifică pe care o desfășoară. ★Luni la amiază, a părăsit Capitala delegația de specialiști indieni din domeniul forestier, condusă de Hari Singh, inspector general al pădurilor, conducător al Departamentului silviculturii din Ministerul Agriculturii și Alimentației al Republicii India, care la invitația Ministerului Economiei Forestiere a făcut o vizită de studii în țara noastră.★Participanții la lucrările colocviului „Constantin Brâncuși“ au făcut duminică seara un scurt popas la Muzeul de artă din Craiova. Aici au vizitat sălile „Brâncuși". Luni dimineață, participanții la colocviu au vizitat secția de etnografie a muzeului „Oltenia". în continuare, oaspeții s-au îndreptat spre Tg. Jiu, orașul unde cu trei decenii în urmă Brâncuși a ridicat cîteva din cele mai cunoscute opere 

bine I), oponenții se vor a- lege cu siguranță dintre giganții fotbalului continental. Și, din acest punct de vedere, continuăm să credem că echipele românești se pregătesc și se întăresc încă prea puțin în vederea competițiilor europene, au un orizont prea periferic, vina principală pentru o asemenea optică purtînd-o aproape exclusiv diriguitorii cluburilor noastre fruntașe care nu au deocamdată, sau nu îndrăznesc să aibă, perspectivă europeană și ambițiile corespunzătoare acestei perspective.Să sperăm că la tragerea la sorți de vineri seara (pentru „C.C.E.") va participa și Rapid București. Speranțele pe care le nutrim pentru un succes în partida de mîine împotriva echipei din Plovdiv au o anumită bază. Giuleștenii au obținut duminică, în sfîrșit, primul lor succes în Capitală și s-au prezentat ca o formație care a depășit îndelunga perioadă critică. Pe de altă parte, conform jocului feroviarilor, și publicul a revenit la sentimente mai bune, factorul acesta fiind, după cum se știe, decisiv în realizarea a ceea ce se cheamă „avantajul terenului propriu". Mo- troc șl Dan, Ionescu și Du- mitriu, ca și majoritatea coechipierilor lor, au arătat chef de joc în a doua parte a meciului contra băcăoanilor, semn al revenirii formei sportive. Totuși, facem observația că înaintarea rivală, așa slabă cum este, a găsit suficient spațiu pentru manevră, chiar în zona critică a porții Rapidului. Să zicem că s-a tolerat o asemenea activitate unei echipe cunoscute ca lipsită de periculozitate atunci cînd își dispută șansele în afară

(băcăoanii nu numai că n-au cucerit încă nici un punct „în deplasare", dar n-au înscris măcar un gol, primind, în schimb, o întreagă duzină !). însă contra Trakiei, o astfel de tactică de joc ni se pare nepotrivită. Un Dermendjiev nu trebuie confundat cu Dembrovschi ; el și colegii lui nu pot fi lăsați să-și „potrivească" balonul pentru că un gol marcat pe contraatac de către campionii bulgari ar compromite calificarea în turul următor al „C.C.E.", inclusiv în ipoteza că Rapid ar înscrie trei puncte !Cînd în comentariul trecut întrebam „ce se întîm- plă cu Dinamo ?“ ne adresam, desigur, direct con

SOFIA 16 (Agerpres). — 
La Sofia se desfășoară în 
aceste zile Balcaniada de 
tir, la care participă spor
tivi din Grecia, Iugoslavia, 
România, Turcia și Bulga
ria. In primele două zile, 
trăgătorii români s-au com
portat remarcabil, cîștigînd 
majoritatea probelor. Cel 
mai valoros rezultat a fost 
înregistrat la proba de ar
mă liberă calibru redus 60 
de focuri (poziția culcat), 
pe care Gh. Vasilescu a 
cîștigat-o cu 599 puncte — 
performantă superioară ac
tualului record mondial. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat alți doi trăgători ro
mâni : Gh. Sikorschi — 595 
puncte și M. Ferecatu — 
592 puncte. Pe echipe, pri-

la Balcaniada de tir

sul țării, patriot devotat cauzei socialismului și păcii.La catafalc au făcut de gardă deputați în Marea Adunare Națională, academicieni, profesori universitari, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești. colaboratori și studenți ai celui dispărut.Au mai fost depuse coroane de flori din partea Marii Adunări Naționale. Prezidiului Academiei, Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale, Ministerului învăță- mîntului, Institutului de inframi- crobiologie. Comitetului Național de luptă pentru pace, Secției de științe medicale a Academiei, Centrului de radiobiologie și biologie moleculară și din partea familiei.*Comisia pentru organizarea funeraliilor acad. dr. Ștefan S. Nicolau anunță că înhumarea va avea loc la cimitirul Bellu, marți, 17 octombrie a.c., în jurul orei 14. Accesul publicului va continua între o- rele 10 și 13, cînd va avea loc mitingul de doliu.
(Agerpres)

ale sale. Au fost vizitate, de asemenea, mînăstirile Horezu și Co- zia. *La Asociația Generală a Vînăto- rilor și Pescarilor Sportivi s-a deschis luni seara expoziția trofeelor de vînătoare prezentate de țara noastră la Expoziția internațională de la Novisad — Iugoslavia. Expoziția, deschisă în Calea Moșilor 128, poate fi vizitată de public zilnic între orele 10—14 și 17—19. (Agerpres)
vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cerul variabil, 
mal mult senin dimineața în sudul 
țării. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 16 grade la 
Joseni și 27 de grade la Calafat. 
Local dimineața s-a produs ceață, 
în București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă, cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a fost de 
24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
18, 19 șl 20 octombrie. In țară : 
Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea ploi locale 
în jumătatea de nord-vest a țării, 
șl Izolate în rest. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară în 
a doua parte a Intervalului. Mi
nimele vor fl cuprinse între 4 șl 
14 grade, Iar maximele între 12 șl 
22 grade. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă la 
început, apoi devine ușor Instabilă. 
Cerul va fl schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Tempera
tura în scădere ușoară.

ducerii acestui club. Deși Dinamo nu este acum angrenată în vreo reprezentare internațională nu putem admite ca în fotbalul nostru, așa cum se prezintă el actualmente, să se producă o risipire de forțe fotbalistice și o degradare de jucători. Echipa arăta o formă bună „pre-camplo- nat", începuse satisfăcător competiția, clubul are un lot valoros raportat la nivelul general, clubul însuși este o organizație serioasă și puternică — dar atunci cum să ne explicăm panta pe care a început să se rostogolească Dinamo, suferind eșec după eșec, ultimul de proporții cu totul neașteptate ?
Valeriu MIRONESCU

mul loc a fost ocupat de 
formația României, cu 2 370 
puncte. O victorie prețioa
să a obținut și I. Olărescu 
în proba de armă liberă ca
libru redus, cu performan
ta de 1 145 puncte. Pe e- 
chipe a cîștigat, de aseme
nea, reprezentativa Româ
niei cu 4 549 puncte. Proba 
de pistol precizie s-a încheiat cu victoria trăgăto
rului român L. Giușcă — 
555 puncte, urmat de com
patriotul său N. Bratu cu 
533 puncte. La pistol vite
ză. victoria a revenit ltd G. Maghiar (România) cu 584 puncte, urmat de L- 
Giușcă — 580 puncte, fi li» 
această probă, primul kx pe echipe a fost ocupat <i« 
formația României eu 1 AII puncte.



viața internațională
. N. U

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK DE LA R. CAPLESCU

prezent analele
a con-

După cum s-a anunțat, prima fază a lucrărilor celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a luat sfîrșit. De-a lungul dezbaterii de politică generală, inaugurate la 21 septembrie, au urcat la tribună 109 șefi de delegații (din numărul total de 122 de membri cîți are în O.N.U.) — cifră record în Națiunilor Unite.Această dezbatere politicăstituit una din cele mai ample și substanțiale din ultimii ani. Ea a demonstrat interesul crescînd al statelor membre față de problemele care confruntă astăzi omenirea. Așa cum au subliniat multi delegați, și cum a arătat și președintele sesiunii, Come- liu Mănescu, în cuvîntul său de închidere, dezbaterea a prilejuit manifestarea unui sentiment general de neliniște față de situațiile care periclitează pacea și progresul comunității internaționale. Au ieșit, totodată, puternio In evidență prezența activă a unor forțe care militează pentru stăvilirea tendințelor ostile conviețuirii pașnice, necesitatea imperioasă de a se lichida sursele de încordare, de a se găsi căi în vederea unei mai bune înțelegeri între popoare, a consolidării păcii în lume.O trecere în revistă a cuvîntărilor rostite, care laolaltă alcătuiesc un voluminos dosar al vieții politice internaționale actuale, permite să se tragă concluzia că dezbaterea a gravitat în jurul unui număr redus de probleme, dar care sînt în centrul actualității. Fără a fi inclusă pe ordinea de zi, problema vietnameză a o- cupat un Ioc important în dezbateri, fiind aproape nelipsită din toate cu- vîntările. în afara țărilor socialiste, zeci de state de pe toate continentele, inclusiv majoritatea aliaților S.U.A., au cerut să se pună capăt bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam. Printre acestea și țări ca Olanda și Canada, cunoscute pen
tru de 
Față nai, 
că curmarea agresiunii constituie un imperativ stringent al întregii vieți internaționale, Statele Unite s-au aflat într-o izolare aproape totală. De fapt, singurii sprijinitori necondiționați ai politicii americane în Asia de sud-est au fost statele care participă cu e- fective militare la intervenția din Vietnam : Tailanda, Filipine, Noua Zeelandă, Australia. După cum au remarcat observatorii, consensul larg care a reieșit în urma expunerii pozițiilor majorității țărilor membre ale O.N.U. față de problema vietnameză echivalează cu o rezoluție de condamnare a agresiunii.în ceea ce privește situația din O- rientul Mijlociu, care a avut o pondere importantă în cadrul acestei prime părți a sesiunii, deliberările au permis să se constate acordul aproape unanim asupra anumitor principii fundamentale de soluționare a crizei, ca: neadmiterea obținerii de a- vantaje teritoriale ca urmare a operațiunilor militare, respectul față de existenta independentă și suverană a fiecărui stat, rezolvarea diferendelor prin mijloace pașnice, conform intereselor tuturor popoarelor din această regiune, întreruperea pentru o scurtă perioadă a lucrărilor Adunării în plenul ei are ca scop să faciliteze, por- nindu-se de la aceste principii, conturarea unei soluții acceptabile tuturor părților interesate.Mulți dintre cei care au luat cuvîntul au subliniat evoluția pozitivă în direcția normalizării și dezvoltării relațiilor bilaterale între statele europene, pe baza egalității depline în drepturi, au scos în relief necesitatea creării unui sistem de securitate colectivă care să ia locul blocurilor militare.Problema nediseminării armelor nucleare a fost abordată cu spirit de răspundere de foarte mulți vorbitori care au evidențiat necesitatea ca un tratat de nerăspîndire să fie conceput și examinat în contextul mai larg al dezarmării nucleare. S-a arătat că un asemenea tratat trebuie să comporte 
o echilibrare a răspunderilor și obligațiilor puterilor nucleare și a celor nenucleare, să prevadă garanțiile necesare pentru aceste din urmă țări, în același timp — așa cum a subliniat, de pildă, reprezentantul Indiei — se cer create condiții pentru ca toate statele să profite de progresele științei 
și tehnicii în acest domeniu.Problemele dezvoltării au ocupat un loc important în cuvîntările reprezentanților „lumii a treia", care au scos în relief că rădăcinile insuficientei dezvoltări economice a acestor țări — fenomen cu grave repercusiuni pentru situația internațională — constau în inegalitatea ce caracterizează relațiile economice internaționale. Clădirea acestor relații pe principiul echității, mobilizarea eforturilor proprii, mărirea eficacității instrumentelor internaționale în acest dpmeniu — a- cestea sînt măsurile în spiritul cărora mulți dintre vorbitori au arătat că se poate înfăptui progresul economic și social. A fost reținută propunerea delegatului pakistanez de a se convoca o sesiune specială a O.N.U. care 
să discute obiectivele viitorului dece
niu al dezvoltării (1970—1980) și căi-

le pentru traducerea în viață a a- cestor obiective.Aplicarea principiului universalității în activitatea Națiunilor Unite a constituit o preocupare reflectată în numeroase intervenții. Numeroși vorbitori au arătat necesitatea ca Republicii Populare Chineze să i se restabilească drepturile legitime în acest for internațional.Scurta trecere în revistă a acestor cîteva probleme îndreptățește în general concluzia că în primele trei săp- tămîni de lucru ale Adunării Generale s-a discutat cu seriozitate, cu spirit de răspundere, într-o atmosferă de lucruCuvîntarea rostită de șeful delegației române, Mircea Malița, care re- afirmînd principiile fundamentale ale politicii externe a României, s-a axat pe linia acestor eforturi constructive, a stîmit reacții favorabile în rîndul dele- gaților, ca și al dbservatorilor. Ziarele și agențiile de presă au relevat îndeosebi valoarea argumentelor prezenta
te de România în favoarea desființării barierelor artificiale între țările continentului european, afirmarea cu consecvență a principiului egalității în drepturi a tuturor statelor.După încheierea primei etape a lucrărilor Adunării, pe ordinea de zi au rămas peste 90 de puncte. Unele urmează să fie discutate în Adunarea Generală, altele în cele 7 comitete principale.

BULGARO

acest prilej, au discutait probleme refe- la relațiile dintre cele două

COMUNICA T
-INDIAN

R. D. Vietnam. Dînd dovadă de eroism și abnegație patriotică, țărani 
vietnamezi repară stricăciunile provocate digurilor și sistemelor de irigații 
de pe urma bombardamentelor americane. în fotografie : refacerea digului 

de lîngă satul Haulok

Cum au pierit 31 de elevi 
si învățătorul lor...
France Presse relatează despre 
bombardament intr-un cătun din

urmările unui 
R. D. Vietnam

SOSIREA LA SOFIA
A TOVARĂȘULUI

poziția lor binevoitoare față politica generală a S.U.A. de acest consens intemațio- evidențiind o dată în plus încetarea bombardamentelor,

★Corneliu Mănescu, președintele Adunării Generale a O.N.U., a primit luni în cabinetul său de lucru pe ministrul afacerilor externe al Australiei, Paul Hasluck, care i-a făcut o vizită protocolară, însoțit de reprezentantul permanent al țării sale la O.N.U.Tot luni, el a primit vizita președintelui pe luna în curs al Consiliului de Securitate, Senjin Tsuruoka, reprezentant permanent al Japoniei, și a secretarului general al O.N.U., U Thant, în cadrul consultărilor pentru desfășurarea în continuare a lucrărilor plenului Adunării Generale. ★Șeful delegației române la prezenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U., Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut sîmbătă o întrevedere cu lordul Caradon, șeful delegației britanice. Au fost discutate probleme legate de desfășurarea sesiunii.★Șeful delegației române la prezen- Generale a adjunct alta sesiune a Adunării O.N.U., Mircea Malița, ministrului afacerilor externe, împreună cu Cornel Burtică, ambasador al României la Roma, membru al delegației, s-a întîlnit luni cu Piero Vinci, reprezentantul permanent al Italiei la O.N.U.în aceeași zi, Mircea Malița a avut o întrevedere cu Joseph Sisco, asistent al secretarului de stat pentru relațiile cu organizațiile internaționale, și cu William Buffum, ambasador, adjunct al reprezentantului permanent al Statelor Unite la O.N.U.

SOFIA 16 (Agerpres). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul referitor la vizita primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, în R. P. Bulgaria. în document se arată că în timpul convorbirilor care au avut loc cu părțile ritoare

țări, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.în legătură eu situația din Vietnam, cele două părți și-au exprimat părerea că primul pas în direcția soluționării problemei vietnameze trebuie să fie încetarea necondiționată a bombardamentelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam.

ROMAN MOLDOVAN

cu privire la moartea comandantului
Ernesto Che Guevara

SOFIA 16 (Agerpres). — La S< fia a sosit luni Roman Moldova, vicepreședinte al Consiliului c Miniștri, președintele Consiliuh Național al Cercetării Științific din Republica Socialistă Români care va face o vizită în R. P. Bu garia, la invitația Comitetului c stat pentru știință și progres tel nic din această țară. La gară, d legația a fost întîmpinată de Ivi Popov, președintele Comitetului < stat pentru știință și progres te’ nic, și Ivan Popov, adjunct al m nistrului afacerilor externe.A fost de față loan Beldea ambasadorul României la Sofia.
Conferința economică

în dimineața de 10 octombrie, scrie corespondentul agenției France Presse la Hanoi, Joseph Cabanes, două avioane americane, zburînd Ia foarte mică altitudine, au lansat bombe asupra unui cătun din districtul Y Yen, situat la 90 kilometri sud-est de capitala R.D. Vietnam. Una din bom
be a căzut asupra șco
lii, distrugînd complet o 
sală de curs, în care se 
aflau elevii clasei a 
IX-a. 31 de elevi, între 
14 și 16 ani, precum și 
profesorul, în vîrstă de 
27 de ani, au fost uciși,

răniți 
pu-

iar alți 18 elevi 
mai mult sau mai 
țin grav. Din sala de clasă nu a mai rămas, potrivit relatărilor martorilor oculari, decît un imens crater cu diametrul de circa 20 tri, plin cu apă, pluteau bănci, din veșmintele și cîteva cărți. Alte nouă bombe lansate de avioanele americane au căzut în orezării, răscolind pămîntul și dis- trugînd culturile, smul- gînd arborii și aruneînd bucăți enorme de plante acvatice.„Am salvat de acolo

de me- în care bucăți copiilor

18 elevi care supravie- țuiseră, a relatat directorul școlii. Unii erau a- coperiți de un strat de pămînt amestecat cu apă. Nu am putut găsi cadavrul profesorului decît după-amiază, căci suflul exploziei a fost atît de puternic l-a aruncat într-un la mare distanță".Corespondentulției France Presse, care a vizitat cătunul, precizează că el nu adăpostește nici un obiectiv militar sau strategic, ci este înconjurat din toate părțile de orezării.

HAVANA 16. — Corespondentul Agerpres V. Stamate transmite: Duminică seara, primul ministru al Republicii Cuba, Fidel Castro, a făcut la posturile de radio și televiziune o amplă declarație în legătură cu știrile despre moartea comandantului Ernesto Che Guevara, fost comandant de partizani în Cuba, fost ministru al industriei în guvernul revoluționar cuban. Profund emoționat, Fidel Castro a spus: „Am ajuns la concluzia că știrile și fotografiile privind moartea lui Ernesto Guevara sînt dureros de exacte. Poporul cuban și mișcarea de eliberare, a declarat el, au suferit o grea pierdere. E- xemplul și jertfa lui Guevara sînt

un imbold, o forță de convingere pentru mersul tot mai hotărît înainte al mișcării revoluționare".Fidel Castro a anunțat că „pentru cinstirea memoriei comandantului Guevara, căzut eroic pe frontul de eliberare din Bolivia, pentru marile servicii aduse revoluției cubane, guvernul revoluționar și C.C. al P C. din Cuba au hotărît declararea doliului național timp de trei zile". Ziua de 8 octombrie va fi declarată de acum înainte „Ziua luptătorului eroic".Miercuri, 18 octombrie, în Piața Revoluției din Havana va avea loc o adunare de doliu în memoria lui Ernesto Guevara.

de la Alger

Eforturi pentru 
elaborarea unui

program comun

încît tufiș,agen-

Solidari cu lupta
poporului vietnamez

Succese ale economiei sovietice
în primele nouă luni

■

După o întrerupere de 24 de ore, 
conferința economică a fărilor îr 
curs de dezvoltare din Asia, Africe 
și America Latină și-a reluat Iun 
lucrările în ședin(ă plenară sut 
președinția lui Abdel Aziz Boute- 
flika, ministrul afacerilor externe a 
Algeriei, care îndeplinește funcții 
de președinte ai Conferinței. El i 
informat pe delegați asupra com-

LONDRA. — Mii de tineri londonezi au participat duminică lâ o demonstrație de protest împotriva politicii duse de S.U.A. în Asia de sud-est. Purtînd pancarte pe care erau însorise lozinci cerînd încetarea imediată a agresiunii americane în Vietnam și retragerea trupelor S.U.A. din această parte a lumii, demonstranții au parcurs străzile centrale ale Londrei pînă la Grosvenor Square, unde a avut loc un mare miting.★
LOS ANGELES. — Florence 

Beaumont din Los Angeles și-a 
dat foc în fața clădirii administra-

ției federale din acest oraș, în 
semn de protest împotriva războiu
lui din Vietnam★

TOKIO. — La inițiativa Comite
tului japonez pentru pace in Viet
nam, duminică a început în capi
tala Japoniei sțringerea de fonduri 
pentru ajutorarea poporului viet
namez., Inițiatorii campaniei — 
scriitori, pictori, artiști — și-au 
propus ca pînă în luna februarie 
să stringă 10 milioane yeni, sumă 
care va fi trimisă populației din 
R. D. Vietnam și celei din regiu
nile controlate de Frontul național 
de eliberare din Vietnamul de sud.

MOSCOVA 16 (Agerpres) — Direcția Centrală de Statistică a U.R.S.S. a anunțat că planul de stat pe primele nouă luni ale acestui an a fost îndeplinit atît în ce privește volumul total al producției, cît și la majoritatea covîrșitoare a produselor de cea mai mare importanță. Producția industrială a crescut 
în această perioadă cu 10,5 la sută 
față de anul trecut. Peste plan au fost date produse în valoare de a- proape 6 miliarde ruble. Pînă la 1 octombrie, la noul sistem de planificare și stimulare economică au trecut peste 5 500 întreprinderi, care realizează o treime din totalul producției industriale. Beneficiile a- cestor întreprinderi au crescut cu aproape 25 la sută, iar productivitatea muncii cu 8 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut (în ansamblu, în industrie beneficiile au crescut cu 23 la sută, iar productivitatea muncii cu 7 la sută).Față de primele trei trimestre din 1966, producția de energie electrică a crescut cu 34 miliarde kWh, de țiței cu 17 milioane tone, de gaze cu 11 miliarde mc, de ciment cu 3,5 milioane tone. A crescut, de asemenea, producția de metale neferoase, oțel, fontă, automobile, utilaj chimic etc. Producția de țesă-

turi a crescut cu 311 milioane mp, de încălțăminte de piele cu 31 milioane perechi, de carne cu 629 000 tone, de pește cu 495 000 tone. A sporit, de asemenea, producția de frigidere, mobilă, mașini de spălat, aparate de radio și alte bunuri de larg consum.Direcția Centrală de Statistică comunică, de asemenea, că există întreprinderi și unele ministere care nu au îndeplinit planul de producție pe primele 9 luni ale anului la unele produse industriale.
I. GOLLAN DESPRE PROBLEME

CORESPONDENȚA DIN 
ALGER DE LA C,. BENGA a

ponenței și atribuțiilor diferitelo 
comisii de lucru.

In cuvîntarea rostită luni în faț 
delegajilor, Diallo Telli, secreta 
general al Organizației Unității A 
fricane, și-a exprimat speranța ci 
lucrările conferinței „vor scoate 1 
iveală noi elemente pozitive și so 
Iuții inedite de natură să contri 
buie la dezvoltarea economică ț 
socială a țărilor în curs de dezvo' 
tare, la triumful dreptății și dem 
nității".

In cursul dezbaterilor gene 
rale, diferitele delegații depu 
eforturi în vederea stabilirii „uni 
program comun de acțiune", c 
care se vor prezenta la Conferinț 
O.N.U. pentru comerț și dezvoltar 
de la New Delhi din 1968.

agențiile de presă transmit
Naționalizarea comer

țului interior cu ridica
ta a fost hotărîtă de Consiliul de Miniștri al R.A.U., reunit duminică seara sub președinția lui Gamal Abdel Nasser, a declarat Mohamed Faik, ministrul orientării naționale al R.A.U.

în legătură cu inten
țiile de a se organiza în 
Berlinul occidental așa- 
zisa „săptămînă de lu
cru” a Bundestagului, o ședință a Consiliului de Miniștri al R. F. a Germaniei și alte măsuri de acest fel, P. Abrasimov, ambasadorul U.R.S.S. în R. D. Germană, a trimis ambasadorilor S.U.A., Marii Britanii și Franței în Republica Federală a Germaniei o scrisoare în care condamnă aceste intenții. „Se știe că Berlinul de vest n-a făcut și nu face parte din R. F. a Germaniei, ci este o entitate politică separată, asupra căreia nu se extinde competența autorităților vest-germane", se spune în scrisoare.

La Pekin a fost dat 
publicității comunicatul cu privire la vizita de prietenie făcută în R. P. Chineză de delegația de partid și guvernamentală albaneză condusă de Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Albania, președintele Consiliului de Miniștri.

Seară franco-română. 
Societatea națională a profesori
lor de istorie și de geografie din 
Franța, care a organizat in vara 
acestui an o excursie în Româ
nia cu participarea a 30 de pro
fesori, a organizat la Paris o seară 
franco-română. Participanții și-au 
exprimat dorința de a spori efor
turile lor în vederea unei mai 
bune prezentări a României la

Grupul parlamentar 
comunist din Adunarea 
Națională Franceză a de- pus pe biroul Adunării Naționale un proiect de lege privind naționalizarea principalelor întreprinderi ale industriei electronice franceze. Anterior, grupul parlamentar comunist a mai depus un proiect de lege pentru naționali-

• în R.A.U. a fost naționalizat
comerțul cu
franco-română

ridicata • Seară
la Paris S Turneul

regelui Hussein

cursurile de istorie și geografie 
din mvățămîntul secundar și uni
versitar francez.

Satelitul
Pămîntului
182" destinattării spațiului cosmic, a fost lansat în Uniunea Sovietică.

artificial al 
„Cosmos- continuării cerce-

Candidat unic la func
ția de primar al Berlinu
lui occidental a fost desem- nat de conferința extraordinară a organizației vest-berlineze a Partidului social-democrat, care a avut loc duminică. Klans Schutz.

zarea industriilor petrolieră, de automobile, chimică și farmaceutică precum și a marilor bănci.
La Cairo a sosit Ha

rold Beeley, fostul ambasador englez în R.A.U., în calitate de trimis oficial al guvernului britanic. într-o declarație făcută la sosire, Beeley, a arătat că va discuta cu oficialitățile egiptene problema restabilirii relațiilor diplomatice, economice și culturale dintre R.A.U. și Marea Britanie. Luni dimineața, trimisul special al guvernului britanic și-a început convorbirile cu oficialitățile R.A.U.

Regele Hussein al 
Iordaniei, după vizita pe care o va face începînd de marți în Algeria, va efectua un turneu prin Statele Unite, Franța, Marea Britanie, Republica Federală a Germaniei, Spania și în cîteva țări africane. De asemenea, marți în drum spre Alger, regele Hussein va face o escală la Cairo, unde se va întîlni cu președintele Nasser.

La cel de-al VUI-lea 
Festival internațional al 
filmului turistic,care a avut 
loc la Milano, au fost prezentate 
76 de filme din 32 de țări. Pre
miul principal a revenit organiza
ției de turism din Polonia. Filmu
lui românesc „Cu automobilul 
dumneavoastră în România", 
prezentat de O.N.T., i s-a decer
nat trofeul Touring Club-ului ita
lian, „pentru cel mai bun film 
cu subiect automobilistic".

Ministrul de externe 
al R. F. a Germaniei, w Brandt, a sosit luni la Paris. In seara aceleiași zile, el a început convorbirile cu colegul său francez, Couve de Murville, în probleme referitoare la relațiile bilaterale franco—vest-germane și la condițiile aderării Angliei la Piața comună.

A sosit la Londra Mar
ko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, într-o vizită oficială de cinci zile. El va avea convorbiri cu ministrul de externe al Marii Britanii. George Brown.

LONDRA 16 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la Leeds, John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie. a atras atenția asupra înrăutățirii situației economice a țării. Lira sterlină, a șpus el, a ajuns la cel mai scăzut nivel din 1964 și pînă în prezent: șomajul este în continuă creștere și există toate condițiile ca el să se permanentizeze ; în ciuda promisiunilor făcute, guvernul nu a întreprins nici o măsură eficace pentru ridicarea nivelului de trai.Referindu-se la problemele de politică externă, J. Gollan a subliniat că mișcarea împotriva războiului din Vietnam ia o amploare tot mai mare în Anglia. Vorbitorul a chemat la întărirea unității forțelor de stînga. Secretarul general a declarat că aceste probleme se vor afla în centrul dezbaterilor la cel de-al 30-lea Congres național al Partidului Comunist din Marea Britanie ce va avea loc luna viitoare.

PLENARA C. C.
AL PARTIDULUI
MUNCII DIN ALBAN

TIRANA 16 (Agerpres). — genția albaneză de presă AT A nuntă că la Tirana a avut loc de-a treia plenară a C.C. al Pi dului Muncii din Albania. Au analizate probleme privind mi desfășurată pentru folosirea de nă a capacităților productive industria mecanică, precum și nele probleme referitoare la in< tii, raționalizări și economii în dustrie și construcții.La plenară a luat cuvîntul ver Hodja, prim-secretar al al Partidului Muncii din Albs
„RIOTVILLE'-
...Strada nr. 12. Re- 

curgînd la brutalități, 
poliția încearcă să îm
prăștie coloane de 
nifestanți. Oamenii 
apără. Ici colo se 
învălmășeli, 
prin radio, la fața locu
lui sosesc întăriri : de
tașamente ale gărzii na
ționale. La un semnal 
ele intră în acțiune, ata- 
cîndu-i pe demonstranți.

Scena, descrisă înfr-o 
relatare a agenției ame
ricane de presă U.P.I., 
se petrece la „Riotville" 
(„Orașul tumultelor"). 
Acest „oraș” a fost con
struit recent de armata 
americană la Fort Bel
voir din statul Virginia 
și servește drept cîmp 
de instrucție pentru însu
șirea unei tehnici mai „a- 
vansate" în vederea înă
bușirii demonstrațiilor de 
stradă. „Orașul" este 
format dintr-o stradă 
principală — strada nr. 
îl — și cîteva străzi a- 
lăturate, pe care se afiă 
magazine și restaurante 
Ansamblul are menirea 
să imite centrul corner-

ma- 
se

ISCă 
Solicitate

cial al unui oraș ameri
can. Iar cele 
mai sus nu 
altceva decît 
exercițiile pentru însuși
rea tehnicii. La exerciții 
iau parte ofițeri de poli
tie, ai gărzii naționale și 
elevi ai Academiei F.B.I. 
(Biroul federal de inves
tigații).

Potrivit programului

descrise 
reprezintă 
unul din

note
de instrucție — descris 
cu amănunte in relatarea 
agenției — împrăștierea 
unei manifestații s-ar 
face în mai multe faze :

Prima : Mulțimea este 
somată să se împrăștie.

Dacă se opune, se 
trece la faza a doua :

Un cordon de polițiști 
și militari, cu măști de 
gaze și baionetă la ar
mă, se îndreaptă spre 
demonstranți.

Faza a treia : dacă

mulțimea nu se refl 
ge, asupra ei sînt ari 
cate grenade cu ga 
lacrimogene. Polițiști f 
trund în locuințele înv 
cinate, aruneînd bom 
speciale de cauciuc ui 
plute, de asemenea, 
gaze lacrimogene.

...Ultima fază : 
deschide toc asupra c 
monstranților.

Această ultimă fi 
nu intră în progren 
exercițiilor practice < 
„Riotville" pentru 
aici demonstranții 
după cum precizer 
U.P.I. — sînt militari î 
brăcafi în haine civ 
Dar ea figurează în i 
gulament pentru... < 
de nevoie.

De ce toate aceste
Ziarele scriu că p 

intense se des 
în prezent în < 

marilor dem< 
proiectate pen

gatin’ 
șoară 
derea 
strații
21 octombrie, în se 
de protest față de int< 
sificarea agresiunii 
Vietnam

G. DASCALU
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