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@ Pavăză de neclintit a patriei socialisto 
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PLENARA 
ilTETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

în ziua de 24 octombrie a.c. au început lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Plenara 
are următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la unele măsuri organizatorice pentru întă
rirea continuă a unității moral-politice a poporului muncitor, 
a frăției dintre oamenii muncii români și ai naționalităților 
conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre socialiste.

2. în legătură cu alegerile de deputați pentru Marea Adu
nare Națională și consiliile populare județene, municipale, oră
șenești și comunale.

3. îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid în în
treprinderi, instituții și comune și desfășurarea adunărilor și 
conferințelor de partid pentru dări de seamă și alegeri.

4. Informare despre îndeplinirea hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din aprilie 1968 cu privire la reabilitarea unor activiști 
de partid și de stat.

5. Perfecționarea organizării sănătății și îmbunătățirea 
asistenței medicale a populației din Republica Socialistă 
România.

La lucrările plenarei iau parte, ca invitați, șefi ai secțiilor 
Comitetului Central al P.C.R., membri ai Colegiului Central de 
partid, primi-secretari ai comitetelor județene de partid, 
membri ai Consiliului de Stat, miniștri și alți conducători ai 
instituțiilor centrale de stat, primi-vicepreședinți ai consiliilor 
populare județene, conducători ai organizațiilor de masă, 
obștești și ai- uniunilor de creație, redactori' șefi din presa 
centrală.

Plenara a ascultat expunerea prezentată de tovarășul 
^icolae Ceaușescu cu privire la unele măsuri organiza

torice pentru întărirea continuă a unității moral-politice a po
porului muncitor, a frăției dintre oamenii muncii români și ai 
naționalităților conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre so
cialiste. în legătură cu aceasta tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a prezentat propunerile Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român cu privire la organi
zarea și structura Frontului Unității Socialiste, precum și ale 
consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare.

La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Dumitru Popa, 
Ludovic Takacs, Gheorghe Pană, Vasile Vîlcu, Carol Kiraly, 
Aurel Duca, Barbu Zaharescu, Mihai Roșianu, Mircea Ange- 
lescu, Ilie Diculescu, Gheorghe Petrescu, Valter Roman, lanoș 
Fazekaș, Simion Bughici, Titus Popovici, Richard Winther, 
Gheorghe Apostol.

Plenara a adoptat propunerile privind constituirea Fron
tului Unității Socialiste precum și a consiliilor oamenilor mun
cii ai naționalităților conlocuitoare. Plenara a însărcinat Comi
tetul Executiv al C.C. al P.C.R. să ia măsurile necesare pentru 
constituirea acestor organisme în cursul lunii noiembrie a.c.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a prezentat propunerile 
Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român cu privire la alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională a Republicii Socialiste România și în con
siliile populare județene, municipale, orășenești și comunale.

Ținînd seama că, potrivit prevederilor Constituției, actuala 
legislatură a Marii Adunări Naționale, precum și mandatul con
siliilor populare provizorii încetează la începutul lunii martie 
1969, plenara a hotărît să se propună Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România ca alegerile de deputați pentru Marea 

< Adunare Națională și consiliile populare să aibă loc la 2 martie 
1969. In aceste alegeri, așa cum a hotărît plenara, Partidul Comu
nist Român se va prezenta, împreună cu toate organizațiile de 
masă și obștești ale oamenilor muncii, în cadrul Frontului Unită
ții Socialiste — formație care va înmănuncliea toate forțele crea
toare ale poporului. Frontul Unității Socialiste va prezenta 
candidați în alegeri, organizînd, sub conducerea Partidului Co
munist Român, campania electorală.

în continuare, plenara a ascultat informarea Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
prezentată de tovarășul Virgil Trofin cu privire la îmbunătățirea 
structurii organizatorice de partid în întreprinderi, instituții șî 

comune și la desfășurarea adunărilor și conferințelor de partid 
pentru dări de seamă și alegeri.

Plenara a aprobat măsurile luate de Comitetul Executiv 
pentru perfecționarea structurii și întărirea organizațiilor de 
partid, menite să asigure un cadru mai adecvat desfășurării vie
ții interne de partid, sporirii influenței politice a organizațiilor 
de bază în toate unitățile economice și social-culturale, exercită
rii cît mai eficiente a rolului conducător al partidului în toate 
sectoarele de activitate. De asemenea, plenara a aprobat măsu
rile adoptate de Comitetul Executiv pentru pregătirea, organiza
rea și desfășurarea, conform prevederilor Statutului Partidului 
Comunist Român, a adunărilor și conferințelor pentru dări de 
seamă și alegeri în organizațiile de partid, în perioada 15 octom
brie—25 decembrie 1968.

Plenara a ascultat informarea prezentată de tovarășul 
Gheorghe Stoica despre îndeplinirea hotărîrii Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968 cu 
privire la reabilitarea unor activiști de partid și de stat și a apro
bat măsurile luate în acest sens.

Lucrările Plenarei Comitetului Central continuă.
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PROFUNDELE SCHIMBĂRI SOCIAL-POLITICE

PETRECUTE ÎN STRUCTURA SOCIETĂȚII

Stimați tovarăși,In perioada de aproape un sfert de secol care a trecut de la eliberarea țării, societatea noastră a cunoscut transformări radicale atît în structura de clasă, cît și în viața e- conomică și în organizarea socială și de stat. Schimbarea fundamentală care a determinat procesul radical de înnoire a țării, care a generat întreaga metamorfoză a societății românești, a constituit-o răsturnarea de la putere a claselor exploatatoare, exproprierea expropriatorilor, lichidarea proprietății capitaliste și, prin aceasta, desființarea pentru totdeauna a relațiilor bazate pe exploatarea omului de către om. Aceasta este o victorie de însemnătate istorică a proletariatului român, a maselor celor ce muncesc, organizate și conduse în lupta de clasă și în transformarea revoluționară a societății de către partidul comunist. Ea a marcat încununarea unor lupte seculare pentru e- liberarea socială, înfăptuirea visurilor și aspirațiilor celor mai avansate ale întregului popor român.Triumful revoluției socialiste în țara noastră s-a materializat, după cucerirea puterii de către proletariat, prin trecerea mijloacelor de producție în proprietate socialistă, prin generalizarea relațiilor socialiste de producție atît la orașe cît și la sate, prin crearea economiei socialiste unitare. Noua proprietate a creat relații de tip nou între producători, care sînt în același timp și proprietari ai mijloacelor de producție, beneficiari integrali ai rodului muncii lor — relații de colaborare și întrajutorare reciprocă. Proprietatea socialistă a dat naștere comunității de interese economice a tuturor claselor și păturilor sociale care își cîștigă existența prin muncă, unității de năzuințe a întregului popor.Crearea unei asemenea unități de interese și aspirații nu este posibilă decît în sînul societății socialiste, pentru că numai aici există o bază economico-socială obiectivă. întruchipată în proprietatea obștească a- supra mijloacelor de producție. O asemenea unitate a poporului este de neconceput în orînduirea capitalistă, împărțită în clase antagoniste, sfîșiată de contradicții ireductibile între exploatatori și exploatați. Existența proprietății privat-capita- liste asupra mijloacelor de producție împarte în mod inevitabil societatea în tabere opuse, generează interese contradictorii între membrii societății, provoacă zguduiri și convulsii sociale Numai revoluția socialistă creează premise pentru realizarea unei societăți omogene. Desigur, menținerea într-un sector sau altul al

economiei a proprietății private a- supra mijloacelor de producție, a unor relații nesocialiste, frînează procesul de omogenizare a societății Socialiste, împiedică crearea unității de interese a întregului popor. Generalizarea relațiilor de producție socialiste, atît la orașe cît și la sate, este o necesitate obiectivă a desăvîrșirii socialismului, a mersului înainte al noii orîn- duiri, a trăiniciei puterii de stat socialiste.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție asigură înfăptuirea năzuințelor fiecărei clase și pături sociale, ale fiecărui individ, permite realizarea concordanței între interesele generale ale societății și interesele Individuale ale cetățenilor. Dezvoltarea și înflorirea proprietății socialiste reprezintă izvorul bunăstării și fericirii maselor populare, chezășia valorificării depline a capacității, energiei și talentelor lor, a împlinirii personalității umane. Socialismul a devenit cauza scumpă a întregului popor, țelul comun suprem al tuturor celor ce muncesc ■de la orașe și de la sate, cu brațele și cu mintea. In aceasta constă baza de nezdruncinat a ireversibilității orînduirii socialiste în Republica Socialistă România. Cunoscînd, după secole de exploatare și asuprire, adevărata libertate socială și demnitate umană, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, s-au legat trup și suflet de societatea socialistă, de modul de producție socialist, de proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Poporul român nu mai concepe astăzi revenirea la condițiile social-politice din trecut, la vremurile cînd oamenii muncii trăiau la bunul plac al capitaliștilor și moșierilor, cînd bogățiile țării și roadele muncii locuitorilor ei foloseau pentru huzurul minorității exploatatoare din țară și al cercurilor imperialiste străine. El consideră drept sacre, inviolabile și definitive marile cuceriri revoluționare pe care le-a dobîndit prin luptă în anii de după eliberare, noua orînduire făurită prin muncă intensă, prin jertfe și sacrificii, strălucitele realizări ale României contemporane.Unitatea politică a poporului român, constructor al socialismului, este deci rezultatul unui proces istoric obiectiv, efectul firesc al marilor transformări revoluționare care au schimbat din temelii structura și înfățișarea societății : ea are o bază trainică, de nezdruncinat, în însăși baza economică-socială a noii orînduiri. „Locul vechii societăți burgheze — spunea Marx — cu clasele și antagonismele ei de

clasă, îl ia o asociație în cadrul căreia dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția pentru dezvoltarea liberă a tuturora". (Marx-Engels, Opere, voi. 4, pag. 488).în anii construcției socialismului, societatea noastră a cunoscut succese uriașe și în dezvoltarea forțelor de producție, progrese remarcabile în toate ramurile economiei naționale. însușindu-și pe deplin și traducînd în viață cu .devotament programul de construcție economică, socială și culturală e- laborat de partidul comunist, oamenii muncii au făcut să crească an de an bogăția patriei, au ridicat pe noi culmi potențialul material și spiritual al societății noastre. Succesele obținute în crearea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului, progresul științei, al culturii, al tuturor compartimentelor societății, au generat' schimbări adînci în condițiile de viață și de muncă ale tuturor claselor și păturilor sociale.Clasa muncitoare, clasa conducătoare a societății noastre, a cunoscut un intens proces de evoluție socială, politică și culturală. Sînt cunoscute eroismul și spiritul de abnegație cu care proletariatul român și-a îndeplinit misiunea sa istorică în lupta împotriva claselor exploatatoare, pentru răsturnarea de la putere a capitaliștilor și moșierilor, pentru eliberarea socială a tuturor celor ce muncesc și transformarea revoluționară a societății. Pentru marile sale merite, clasa muncitoare din România s-a acoperit de glorie nepieritoare, do- vedindu-se cea mai avansată, mai revoluționară și mai consecventă clasă a societății, stegarul celor mai înaintate idealuri ale națiunii noastre. In anii orînduirii socialiste, în vasta operă de industrializare a țării organizată și condusă de partid, clasa muncitoare s-a dezvoltat din punct de vedere numeric, și-a ridicat neîntrerupt nivelul științific, tehnic și cultural, competența și capacitatea creatoare. Se manifestă cu putere receptivitatea sa față de știința și tehnica modernă, priceperea de a stă- pîni și folosi cu succes cele mai avansate mijloace de producție și unelte de muncă, de a dezvolta noi și noi ramuri ale economiei naționale. O dată cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului se manifestă tot mai pregnant tendința de dispariție treptată a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală în producția de bunuri materiale. Desfășurarea acestui proces constituie un factor de prim ordin în lichidarea diferențierilor fundamentale din sfera muncii. în omogenizarea societății, în crearea premiselor pentru făurirea unicei fa

o

milii muncitoare a societății comuniste.Schimbări adînci s-au petrecut în viața țărănimii muncitoare din țara noastră. Aliată de nădejde a clasei muncitoare în lupta pentru cucepirea puterii politice îij RpmâT nia, -țărănimea a trecut în anii socialismului, sub conducerea partidului, printr-un profund proces revoluționar, care a schimbat întregul său mod de existență și de muncă; ea a făcut saltul de la mica producție agricolă la proprietatea social ist-cooperatistă, la unirea pămînturilor, a uneltelor de muncă și a eforturilor pentru lichidarea stării de înapoiere a agriculturii, pentru sporirea producției agricole, pentru o viață liberă . și îmbelșugată. Politica partidului și statului de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, de modernizare a producției, de creare a unei agriculturi intensive de înaltă productivitate, măsurile luate pentru ridicarea nivelului de civilizație al vieții satelor, pentru dezvoltarea rețelei școlare și sanitare din mediul rural, pentru ridicarea nivelului de cultură al maselor țărănești, creează premise pentru lichidarea treptată a deosebirilor e- sențiale dintre sat și oraș, pentru apropierea nivelului de viață al satelor de cel al orașelor. Aceasta este, de asemenea, o problemă e- sențială de care depinde lichidarea diferențelor fundamentale în modul de viață al populației țării, crearea condițiilor pentru înfăptuirea principiului egalității tuturor membrilor societății, pentru folosirea, în aceeași măsură, de către toți, a cuceririlor civilizației moderne. Schimbările economice, sociale, politice și culturale care au loc la sate au făcut din țărănimea din România o clasă nouă ce joacă un rol tot mai important în viața societății socialiste, care aduce o contribuție tot mai mare la creșterea bogățiilor națiunii, și al cărei destin s-a identificat pentru totdeauna cu destinul socialismului.Un loc de seamă în viața socială a .României noi revine intelectualității, oamenilor de știință și cultură Socialismul este orînduirea celei mai înaintate culturi umaniste ; el se bazează pe cea mai înaintată știință despre natură și societate, materialismul dialectic și istoric, se inspiră din tot ceea ce a creat mai măreț gîndirea omenirii de-a lungul timpurilor, precum și din marile realizări ale cunoașterii epocii noastre. în anii socialismului, numărul și ponderea în societate a oamenilor de știință și cultură au crescut nemăsurat, în rîndurile intelectualității au pătruns și pătrund, ca o infuzie puternică din plasma poporului, mii și mii de tineri dotați din rîndurile clasei muncitoare, ale țărănimii, ale tuturor păturilor societății. Intelectualitatea este astăzi produsul înălțării spre cultură, spre știință, spre cunoaștere a fiilor oamenilor muncii de Ia orașe și sate. Legată prin mii de fire de masele
(Continuare în pag. a Il-a)

Adunarea festivă 
consacrată Zilei

Joi la amiază a avut loc, în sala Operei Române, adunarea festivă consacrată Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.La adunare au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului securității statului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri, activi și în rezervă, veterani din războiul antifascist, oameni de știință și cultură, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei. Au luat parte, de asemenea, atașați militari ai misiunilor diplomatice acreditați la București.
A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Despre semnificația Zilei Forțelor Armate a vorbit general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major.Ziua Forțelor Armate, 25 octombrie — a spus vorbitorul — reprezintă un simbol al recunoștinței poporului nostru față de spiritul de vitejie și de sacrificiu dovedit de ostașii români în războiul antihitlerist, o expresie grăitoare a dragostei și prețuirii sale pentru armata noastră populară. Lupta de e- liberare a poporului nostru, izvorîtă din realitățile economice, sociale și politice ale țării, a fost în mod obiectiv favorizată de strălucitele victorii repurtate asupra Germaniei hitleriste de către Uniunea Sovietică, forța hotărî- toare a coaliției antihitleriste, care a purtat pe umerii ei greul războiului împotriva dușmanului de moarte al omenirii — fascismul german. Loviturile nimicitoare date forțelor hitleriste de către glorioasa armată sovietică, succesele celorlalte trupe aliate, acțiunile curajoase ale patrioților din numeroase țări, în frunte cu comuniștii, au sporit avîntul luptei antifasciste și încrederea în victorie a poporului român, a tuturor popoarelor aflate sub dominația imperialismului militarist german.Prin acțiunile conjugate ale unităților militare și ale formațiunilor do

(Continuare în pag. a IV-a) 
în întreprinderile 
agricole de stat 

s-a terminat 
semănatul griuluiDin informările primite la Departamentul întreprinderilor a- gricole de stat rezultă că, în ziua de 23 octombrie, fermele a- gricole de stat au realizat planul de însămînțări pe toate su- ț prafețele prevăzute a se cultiva cu grîu. Pînă la această dată au fost semănate aproape 500 000 de hectare cu această cultură. întreprinderile agricole de stat din cadrul Trustului zonal Craiova, care cuprinde unitățile din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vîlcea, au terminat, încă la 15 octombrie, de semănat întreaga suprafață de 62 983 hectare prevăzută a se cultiva cu grîu, orz și masă verde. Munca fiind bine organizată, în aceste unități semănatul s-a efectuat în decurs de 10—12 zile. De asemenea, printre primele au terminat semănatul și întreprinderile agricole de stat din trusturile zonale Slobozia, Constanța, București, Galați și Ploiești. Lucrările s-au executat în condiții agrotehnice superioare, grîul a răsărit în cea mai mare parte și se dezvoltă bine. In aceste zile, profitînd de timpul favorabil, lucrătorii din fermele agricole de stat continuă să însămînțeze suplimentar alte suprafețe cu grîu. De asemenea, se recoltează norumbul și celelalte culturi tîrz'i. se însîlozează furaje și se execută arături de toamnă desti-ate însămînțărilor ■’e nrim*vară.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEÂUȘESCU
(Urmare din pag. I)largi populare, ea este parte integrantă a întregului popor, devotată fără margini cauzei socialismului și comunismului.Acest tablou al dinamicii clase-

lor și păturilor sociale care alcătuiesc societatea noastră dovedește că întregul popor este indestructibil sudat prin aceleași interese și năzuințe, că victoria revoluției socialiste și transformarea revoluționară a societății au dus la înche-
garea unității tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, că pe fundamentul trainic al alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare se întărește neîncetat coeziunea întregii noastre națiuni socialiste.

șl neatîrnat. Trăinicia indestructibilă a orînduirii noastre își găsește izvorul în baza de clasă a societății, în fundamentul ei nomic socialist, în tate ideologică și educare a maselor
CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN ÎN ÎNTREAGA

ACTIVITATE DE EDIFICARE A SOCIALISMULUI
Factorul hotărîtor care chezășu- iește forța, trăinicia și unitatea o- rînduirii socialiste este conducerea politică a întregii societăți de către Partidul Comunist Român —■. detașamentul de avangardă al clasei muncitoare, al maselor celor ce muncesc — în rîndurile căruia sînt înregimentați peste 1 800 000 dintre cei mai buni fii ai națiunii, elementele cele mai înaintate din sînul clasei muncitoare, al țărănimii și intelectualității. Rolul de forță conducătoare a societății — înscris în Constituția țării — pe care Partidul Comunist Român îl îndeplinește cu cinste și devotament, este rezultatul unei îndelungate evoluții istorice și al condițiilor social-poli- tice obiective create în România după cucerirea puterii de către proletariat.Viața a demonstrat că una din condițiile succesului în construcția socialismului este crearea unității politice, ideologice și organizatorice a clasei muncitoare. Fără realizarea acestui obiectiv sînt imposibile închegarea coeziunii celorlalte forțe progresiste ale societății, unitatea de voință și acțiune a poporului. In condițiile făuririi unității clasei muncitoare, existența unui singur partid, ca partid de avangardă al clasei sale, ca partid conducător al societății socialiste, a apărut în țara noastră ca o necesitate obiectivă.Conducerea victorioasă a poporului român pe drumul socialismului, al progresului material și spiritual, al democrației socialiste nu ar fi fost posibilă dacă în fruntea națiunii nu ar fi existat Partidul Comunist Român, unic și glorios partid marxist-leninist al clasei mtmeitoare, care și-a asumat' înalt» misiune istorică de a face să triumfe pe pămîntul României visul de aur al omenirii — societatea comunistă. Partidul Comunist Român .. ... ...___  .. ..a dobîndit recunoașterea unanimă prin mii și mii de fire de măsele.;,cele mai largi ale poporului, că se identifică cu aspirațiile și interesele supreme ale națiunii, că e trup din trupul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității, că prin membrii săi, prin comuniștii români și cei aparți- nînd naționalităților conlocuitoare, el păstrează un contact intim cu toate clasele și păturile sociale muncitoare din România. Pentru fiecare om al muncii partidul reprezintă astăzi autoritatea supremă în viața națiunii socialiste, forța politică și socială cea mai înaintată pe care se sprijină cu încredere tot ceea ce e mai valoros în sînul societății noastre, la care găsesc receptivitate, încurajare și ajutor concret ideile și propunerile cele mai prețioase, exprimând înțelepciunea colectivă a poporului, sugestiile cele mai îndrăznețe menite să contribuie la accelerarea progresului material și spiritual al României. Prin nedezmințitul său spirit de dreptate socială, prin eforturile neobosite îndreptate spre instaurarea egalității între oameni, prin consecvența cu care militează .pentru înfăptuirea umanismului socialist, partidul comunist exercită o uriașă putere de atracție asupra tuturor conștiințelor, reprezintă portdrapelul celor mai înălțătoare idealuri contemporane ale poporului român. Exercitarea de către Partidul Comunist Român a rolului conducător în societate este considerată de oamenii muncii ca o necesitate obiectivă, imperioasă a progresului României, a înfăptuirii aspirațiilor spre mai bine ale întregului popor. Unul din factorii esențiali care au asigurat și asigură îndeplinirea cu succes de către partidul nostru a misiunii sale istorice în societatea socialistă este unitatea de nezdruncinat a rândurilor sale, coeziunea lui strînsă în jurul Comitetului Central. Putem spune că niciodată partidul nostru nu a avut o asemenea claritate a țelului, o asemenea unitate, nu și-a îndeplinit la un asemenea nivel ca în prezent misiunea de forță conducătoare a societății.Sînt caracteristice activității partidului nostru creșterea continuă a înrîuririi întreaga nu prin pe calea conștiinței maselor, a largi a poporului, a atragerii active a tuturor păturilor societății la elaborarea și înfăptuirea politicii de construcție socialistă, la conducerea treburilor statului și a vieții obștești. Desigur, în cadrul societății noastre pot exista persoane ostile socialismului, elemente pe care obsesia privilegiilor pierdute le-a împiedicat să înțeleagă mersul dezvoltării sociale. De asemenea, în conștiința unor oameni mai dăinuie

rarea în viața societății noastre a celor mai de seamă victorii ale cunoașterii umane — singurul mod de a ridica tot mai sus civilizația socialistă și comunistă pe pămîntul României.îndatoririle ce-i revin partidului, în calitate de conducător politic al națiunii noastre, se materializează în activitatea desfășurată de fiecare organizație de partid, în modul în care aceasta reușește să fie în fapt forța dinamică a colectivului respectiv. îndeplinirea programului de înflorire multilaterală a țării depinde de modul în care fiecare organizație de partid din economie, știință, cultură, reușește să se situeze în fruntea oamenilor muncii, să înflăcăreze masele pentru obiectivele politicii partidului, să facă din politica Partidului Comunist Român în fiecare întreprindere, cooperativă agricolă sau instituție.o uriașă forță transformatoare. Realizarea acestui deziderat depinde, pînă la urmă, de modul . în care fiecare comunist își înțelege obligațiile ce-i revin în calitate de militant activ pentru cauza socialismului, pentru fericirea poporului, pentru progresul patriei. Fiecare membru al partidului nostru contribuie prin activitatea sa de zi cu zi, prin convingerea și ho- tărîrea cu care luptă pentru realizarea politicii marxist-leniniste a partidului, prin abnegația și devotamentul ce le dovedește față de nobilul ideal căruia și-a consacrat în mod liber energia, capacitățile, viața însăși, la exercitarea tot mai eficientă a măreței misiuni a Partidului Comunist Român în construirea socialismului și comunismului în România.Partidul nostru își realizează cu succes rolul conducător în societate datorită faptului că este legat

reziduuri ale mentalităților burgheze, ale unor teorii și principii idealiste, retrograde, moștenite de la vechea societate. Continuă să pătrundă totodată, într-o formă sau alta, influențe ideologice din afară, din lumea capitalistă. Ceea ce caracterizează însă societatea noastră este adeziunea deplină a milioanelor de oameni ai muncii de la orașe și» sate, a uriașei majorități a populației, la cauza construcției socialiste, Ia politica marxist-le- ninistă a partidului comunist, nivelul înalt de conștiință al muncitorilor, țăranilor și intelectualilor care-și consacră toate eforturile înfloririi .patriei socialiste. Orînduirea noastră este puternică, de neclintit, ea se bazează pe voința de fier a poporului căruia nimeni nu-i mai poate smulge mărețele cuceriri revoluționare, care-și făurește azi destinul liber

eco- vasta activi- politică de pe care o desfășoară partidul comunist. Procesul amplu de ridicare a nivelului de cultură ai maselor, de lărgire a orizontului științific, de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, de perfecționare și adîncire a democrației socialiste duce la victoria deplină a marxism- leninismului în cadrul societății noastre. Față de cei care ar îndrăzni să ridice mîna împotriva socialismului poporul, orînduirea noastră dispun de toate mijloacele necesare pentru a-i face inofensivi. Iată de ce aceste elemente nu reprezintă nici un pericol pentru societatea noastră socialistă. Partidul și statul nostru desfășoară o intensă activitate politică și ideologică de . educație socialistă, patriotică și cetățenească a tuturor membrilor societății. Pe această cale se asigură ridicarea continuă a conștiinței maselor, însușirea profundă de către fiecare cetățean a principiilor politicii partidului nostru. Acestea fac de neînvins orînduirea. noastră socialistă, asigură victoria deplină a socialismului și comunismului ta România.Istoria demonstrează că nici o Ideologie nu poate fi impusă prin decrete sau prin forță, că orice concepție, orice idee pot triumfa, pot pătrunde în conștiința maselor numai șl numai pe calea activității politice, a convingerii. Marxism-leninismul s-a dezvoltat, a cîștigat teren și s-a afirmat în lupta împotriva ideologiei burgheze, a filozofiilor idealiste, a

teoriilor retrograde, reacționare. El a triumfat prin aceea că s-a dovedit cea mai științifică, cea mai rațională concepție despre viață și lume, prin aceea că oferă popoarelor o perspectivă clară, în- suflețitqare de dezvoltare a societății, de înfăptuire a aspirațiilor de progres ale maselor. Așa cum am mai arătat și cu altă ocazie, dacă ideile nobile ale marxism?- leninismului, ale materialismului dialectic și Istoric au învins și și-au impus superioritatea în condițiile orînduirii burgheze, ale rezistenței acerbe opuse de ideologia claselor dominante, în condițiile cînd clasa muncitoare, a- liată cu țărănimea muncitoare, se află la putere, cînd rolul conducător în societate îl are partidul comunist, forța acestor idei a crescut nemăsurat, ele au devenit cu adevărat invincibile. Nimic și nimeni nu mai poate smulge din mîna poporului nostru drapelul atotbiruitor al învățăturii marxist-leniniste despre lume și viață.Ideologia devenit în și în alte materială pentru că a cucerit mințile și inimile oamenilor, pentru că. a pătruns adine în conștiința maselor. Avem ferma convingere că marxism-leninismul va repurta noi și noi succese în lume în lupta clasei muncitoare, a maselor muncitoare împotriva ideologiei adverse, demonstrîndu-și superioritatea față de aceasta, înfă- țișîndu-se în fața omenirii, drept cel mai puternic instrument transformare revoluționară a mii.

marxist-leninistă a societatea noastră, ca țări, o uriașă forță

de lu-

DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

Șl PARTICIPAREA TOT MAI INTENSĂ

A ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI ÎN VIATA SOCIALĂ

a rolului de conducător al societății noastre datorită fidelității, devotamentului și spiritului de jertfă cu care a slujit neîncetat, încă de la înființarea sa, interesele supretae ale clasei muncitoare, ale celor ce muncesc, ale întregului popor. Politica sa, inspirată din nevoile arzătoare ale dezvoltării societății românești, din interesele vitale ale întregului popor, întemeiată pe principiile marxism-leninismului, a devenit drapelul sub care s-au unit, în rînduri strînse, muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea, întreaga națiune.Pe măsura dezvoltării construcției socialiste, rolul conducător al partidului în societate a crescut și s-a perfecționat, exercitîndu-se în forme noi, superioare. Congresul al IX-lea și Conferința Națională au dezvoltat creator, ridicînd pe o treaptă și mai înaltă, misiunea socială a partidului nostru comunist, au perfecționat activitatea sa de factor conducător în toate domeniile construcției socialiste. Partidul Comunist Român desfășoară o vastă muncă de elaborare științifică a măsurilor și soluțiilor necesare mersului înainte al societății, de organizare și mobilizare a forțelor poporului în înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, de concentrare a eforturilor întregii națiuni spre o direcție unică — înflorirea patriei. E caracteristic în etapa actuală faptul că rolul conducător al partidului se manifestă cu putere crescîndă în absolut toate sferele vieții sociale — în producția de bunuri materiale, în activitatea ideologică și politică, în perfecționarea relațiilor de producție, a raporturilor socialiste dintre oameni, în știință, artă și cultură, în activitatea de formare a conștiinței socialiste a maselor.Rolul de forță politică conducătoare se exprimă în activitatea intensă, multilaterală desfășurată de partidul nostru pentru promovarea spiritului novator în întreaga viață socială, pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, pentru punerea de acord a formelor organizatorice și a metodelor le muncă cu nevoile actuale ale societății, pentru asigurarea triumfului în țara noastră al echității ocialiste, al principiilor egalității ntre oameni. Partidul întreprinde ot ceea ce e necesar pentru a da urs liber de manifestare și afir- nare noului în vastul proces de ransformare socialistă a patriei, nilitează uturor are, de ifestări ează)ovedindu-și din plin rolul de vangardă a societății, Partidul • .omunist Român deschide drum rrg în patria noastră aplicării ce- sr mai înaintate cuceriri ale știutei, tehnicii și culturii contempo- ane, acționează pentru încorpo-

pe

cu fermitate împotriva tendințelor de închis- rutină, a oricăror ma- ale vechiuluimersul nostru căre frî- înainte.

politice și ideologice în viață socială, acționarea măsuri administrative, ci convingerii, a dezvoltării consultării

Țelul suprem înscris pe drapelul partidului nostru, obiectivul căruia comuniștii îi subordonează întreaga lor activitate îl constituie făurirea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii, realizarea societății în stare să asigure manifestarea plenară a personalității umane, înflorirea capacității și aptitudinilor fiecărui cetățean. Eliberarea omului de toate tarele trecutului, crearea condițiilor ca el să se poată bucura nestînjenit de toate cuceririle cunoașterii științifice și culturale, de toate bunurile produse de societate — iată idealul pentru realizarea căruia luptă consecvent ' Partidul Comunist Român.Paralel cu preocuparea pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, a economiei, științei și culturii, pentru perfecționarea relațiilor de producție și ridicarea nivelului de trai material și spiritual al maselor, partidul acordă o atenție din ce în ce mai mare dezvoltării, lărgirii și perfecționării continue a democrației socialiste. Socialismul trebuie să fie nu numai o societate în stare să asigure o viață materială îmbelșugată membrilor săi, ci și o societate capabilă să realizeze cele mai înalte aspirații de libertate și fericire a omului pe pămînt. „Socialismul — scria V. I. Lenin — nu este posibil fără democrație sub două aspecte :1) proletariatul nu poate săvîrși revoluția socialistă dacă nu se pregătește în vederea ei luptînd pentru democrație ;2) socialismul victorios nu-și poate consolida victoria și nu poate duce omenirea spre dispariția treptată a statului fără a înfăptui o democrație deplină. De aceea a spune că autodeterminarea este de prisos în socialism înseamnă a debita aceleași inepții, a face confuzie ireparabilă ca și atunci cînd ai spune că democrația este de prisos în socialism". (Lenin, Opere complete, voi. 30, pag. 130—131).Unele din marile aspirații de totdeauna ale umanității au fost cucerirea libertății și egalității sociale și naționale, crearea societății în care oamenii să se poată manifesta fără îngrădiri în toate domeniile creației materiale și spirituale, în care personalitatea individului să se poată împlini și valorifica multilateral. Democrația socialistă este superioară tuturor orînduirilor care au precedat-o prin aceea că ea asigură oamenilor muncii, despovărați de exploatare, condiții și posibilități egale de afirmare în societate. Democrația economică, creată pe fundamentul proprietății socialiste, instaurează pentru prima dată un criteriu judicios de repartiție între membrii societății, proclamînd drept unică unitate de măsură a veniturilor cantitatea și calitatea muncii prestate în folosul societății. Totodată, socialismul se va înscrie ta istorie ca orînduirea ta stare să garanteze exercitarea celor mai largi drepturi și libertăți cetățenești.Unitatea claselor și păturilor sociale din România s-a întărit și cimentat continuu în anii socialismului în procesul conducerii treburi- lor statului de către poporul însuși, liber și stăpîn pe destinele sale, suveran în propria sa țară. Caracteristica fundamentală a orînduirii noastre socialiste ește faptul că puterea se află în mîinile clase.’ muncitoare aliată cu țărănimea, realizarea în fapt a principiului guvernării statului de către popor. în a-

deciso- de
ceasta își găsește reflectarea esența însăși a democrației. socialiste, cea mai largă și mai autentică mocrație cunoscută de-a lungul vilizației umane.Sensul major al democrației cialiste se exprimă în spiritulresponsabilitate socială de care trebuie să fie animat fiecare cetățean, în îndatorirea lii'i de a acționa ta virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii. Pentru a asigura manifestarea deplină a acestei răspunderi sociale, democrația noastră socialistă oferă tuturor oamenilor muncii posibilitatea să-și spună liber și nestingherit cuvîntul în problemele fundamentale ale politicii interne și externe a statului, să-și exprime opinia asupra .modului în care se gospodăresc treburile țării, să poată critica, fără rețineri, neajunsurile ce apar în procesul edificării socialiste, să participe cu toate forțele, cu toată energia și priceperea la înlăturarea a- cestor . neajunsuri, la asigurarea progresului neîntrerupt al societății.Promovarea largă a criticii și autocriticii în viața socială nu dovedește slăbiciune, ci, dimpotrivă, exprimă forța orînduirii noastre socialiste, forța partidului nostru comunist. Socialismul este creația istorică conștientă a maselor și el progresează cu atît mai rapid cu cît reușește să pună în cunoștință de cauză masele cu privire la adevărata stare de lucruri în construcția economică și culturală, cu cît reușește să stimuleze inițiativa și spiritul de răspundere ale fiecărui cetățean în înlăturarea lipsurilor și greșelilor, să valorifice înțelepciunea colectivă a celor ce muncesc, își păstrează deplina valabilitate aprecierea dată de Lenin, la timpul său, că un partid comunist își dovedește cu adevărat seriozitatea și spiritul de responsabilitate ta fața poporului pe care îl reprezintă, dacă nu se dă în lături să-și recunoască . sincer și deschis lipsurile, dacă știe să-și facă autocritica public asupra greșelilor săvîr- șite și să țină seama de critica constructivă a opiniei publice.Partidul nostru a luat atitudine intransigentă față de greșelile, ilegalitățile și abuzurile comise în trecut, acționează cu fermitate pentru înlăturarea cauzelor care au făcut posibile asemenea manifestări, pentru evitarea cu desăvîrșire *a repetării lor în cadrul orînduirii noastre socialiste.S-au întărit legalitatea socialistă, respectul față de legile țării elaborate de reprezentanții poporului, față de principiul egalității depline a tuturor cetățenilor în fața legii, s-au luat măsuri pentru aplicarea normelor echității socialiste în întreaga viață socială. Criticarea neajunsurilor și greșelilor săvîrși te în trecut nu înseamnă negarea marilor succese obținute de partidul și poporul nostru în opera de construcție a socialismului, în dezvoltarea economică și culturală a României. Putem spune că relevarea laturilor negative ale activității ne ajută să mai bine succesele dezvoltăm succese, să înainte pe necesar ca să creăm rea, atît cît și în criticii și— lege a dezvoltării

noastre, care asigură perfecționarea continuă și mersul înainte al construcției socialiste.Sînt cunoscute măsurile luate în ultimii ani de conducerea partidului și statului nostru și aplicate cu consecvență în viață pentru lărgirea democrației socialiste, pentru crearea condițiilor ca toți oamenii muncii -'să-și poată spune deschis părerea asupra treburilor statului, să poată contribui la bunui mers al vieții sociale. In întreaga activitate a partidului, a organelor și organizațiilor sale, s-a. încetățenit ca o metodă curentă practica de a se sfătui cu cei ce muncesc, cu poporul, în toate problemele fundamentale ale politicii de construcție socialistă și ale activității internaționale.Aceasta a întărit și întărește tot mai mult legăturile partidului cu masele, a închegat și încheagă tot mai puternic unitatea de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, în jurul Comitetului Central, al guvernului, a sporit și mai mult elanul cu care cetățenii muncesc pentru înfăptuirea programului de înflorire a patriei elaborat de partid. Numeroasele întîlniri ale membrilor conducerii de partid și de stat cu locuitorii țării — prilejuri de analiză și dezbatere a mersului îndeplinirii planului cincinal, a realizării hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale — se transformă de fiecare dată în puternice manifestări ale încrederii maselor în politica, parti-

dului și guvernului, ale hotărîrii oamenilor muncii de a susține și înfăptui această politică, , de a-și consacra întreaga energie desăvîrșirii construcției socialiste ta România.Cred că sînt în asentimentul tuturor i trai i înaltă miri pentru țită în pentru ș ament pentru șoară în vederea înfăptuirii programului de înflorire a patriei e- laborat de Congresul al IX-lea. în toate acestea noi vedem hotărîrea maselor de a înfăptui neabătut politica partidului, politica poporului însuși. încrederea și devotamentul maselor ne întăresc și mai mult convingerea în justețea politicii marxist-leniniste a partidului, ne sporesc energia și hotărîrea de a acționa cu toate forțele pentru a ne face datoria în fața partidului, în fața poporului.O deosebită importanță și eficientă au cadrul concret, formele organizatorice create de partid și de stat .pentru aplicarea .principiilor democratismului socialist în sfera vieții economice, în creația de bunuri materiale. înființarea uniunilor cooperatiste, organizații proprii ale țărănimii, oferă posibilitatea practică maselor de cooperatori din țara noastră să participe nemijlocit la conducerea treburilor agriculturii, să-și valorifice cît mai bine energia și mijloacele de care dispun, atît în interesul propriei lor bunăstări, cît și al propășirii societății, să participe la întreaga activitate politică și socială a statului. Pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale, anul a- cesta au luat ființă în întreprinderile industriale comitetele de direcție și s-a instituit adunarea generală a salariaților — ca forme colective de conducere economică, de gospodărire a avuției poporului, care ridică pe o treaptă superioară rolul clasei muncitoare, al specialiștilor, al cadrelor economice de conducere în înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării.în cadrul măsurilor de perfecționare a învățămîntului superior s-au stabilit, de asemenea, forme organizatorice noi, menite să asigure dezvoltarea democrației universitare, participarea activă la conducerea institutelor și facultăților, la perfecționarea procesului de învățămînt, a celor mai valoroși exponenți ai corpului profesoral, cît și a reprezentanților studen- țimii.în procesul dezvoltării democra- ' ției socialiste, Partidul Comunist Român acordă o importanță deosebită creșterii continue a rolului în viața socială al organizațiilor de masă și obștești, sindicale, de tineret, de femei, al organizațiilor cooperatiste, al uniunilor de creație și al asociațiilor oamenilor de știință.tn actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialiste, atribuțiile a- cestor organisme se materializează în asigurarea participării tot mai active a celor mai diferite categorii din structura societății noastre la viața politică a țării. Lor le revin îndatoriri de seamă îîi organizarea dezbaterii în sînul oamenilor muncii a problemelor construcției socialiste, în mobilizarea acestora la realizarea obiectivelor menite să accelereze progresul țării, în educația patriotică și socialistă a cetățenilor.Partidul nostru pornește de la principiul că desăvîrșirea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism impun în mod imperios, ca o cerință legică a dezvoltării sociale, perfecționarea continuă a relațiilor de producție, a organizării

membrilor Comitetului Cen- exprimînd, de la această tribună, cele mai vii mulțu- cetățenilor patriei noastre ) încrederea lor neprecupe- i politica partidului nostru, 1 caldele manifestări de ata- față de partid și guvern, munca eroică ce o desfă-

societății, dezvoltarea și lărgirea neîntreruptă, în forme adecvate, a diferitelor etape prin care trecem, a democrației socialiste. Viața, practica socială demonstrează că în orînduirea noastră dezvoltarea democrației socialiste nu numai că nu slăbește cu nimic puterea politică a clasei muncitoare, ci, dimpotrivă, cimentează baza de granit a societății, alianța muncitorească-țărănească, întărește unitatea dintre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, asigură creșterea coeziunii întregii națiuni socialiste. Aceasta face ca puterea oamenilor muncii, orînduirea noastră socialistă să fie tot mai tari, de neînvins. înfăptuirea consecventă a principiilor democrației socialiste stimulează energia creatoare a maselor, dezvoltă atașamentul. cetățenilor față de cauza socialismului, întărește sentimentul poporului de stăpîn al țării, al propriului său destin, sporește și mai mult rolul conducător al partidului în societate.Partidul și guvernul se preocupă neîncetat de găsirea formelor organizatorice, corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare a țării, menite să adîncească democrația socialistă în economie, în știință și cultură, în viața politică și socială, să intensifice participarea maselor la conducerea statului. Sînt în prezent în curs de aplicare noi măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei, a sistemului financiar, a organizării industriei.Pornind de la schimbările profunde petrecute în structura societății noastre, se impun perfecționarea formelor de organizare a democrației socialiste, adoptarea unor noi măsuri organizatorice care să ducă la întărirea continuă a unității moral-politice a poporului, a frăției; dintre oamenii muncii români și naționalităților conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre socialiste. Frontul Democrației Populare, care reunea în campaniile electorale organizațiile de masă și obștești din țara noastră, sub conducerea partidului comunist, avea un rol limitat în viața social-politică, nu putea îndeplini în mod satisfăcător atribuții importante în societate. In perioadele dintre alegerile -de de- putați nu exista un organism permanent care să asigure cadrul adecvat conlucrării sistematice, pe plan național, sub conducerea partidului, a tuturor organizațiilor obștești, care să prilejuiască un schimb de păreri multilateral între reprezentanții acestor organizații și să faciliteze atragerea largă a maselor la dezbaterea problemelor dezvoltării țării. De aceea, în concordanță cu cerințele de perfecționare * relațiilor sociale, și a, formelor de participare â membrilor' societății ' ; la activitatea economică, politică și’.' de stat, cu indicațiile Congresul ta- al IX-lea și ale Conferinței Nație riale privind îmbunătățirea metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, Comitetul Executiv propune constituirea unui organism politic permanent, din care să facă parte Partidul Comunist Român, forța politică conducătoare a societății noastre socialiste, și principalele organizații de masă și obștești.Ținînd seama de stadiul de dezvoltare a societății noastre, stadiul desăvîrșirii construcției socialiste, propunem ca acest organism să se numească Frontul Unității Socialiste. Frontul Unității Socialiste va înmănunchea, într-un organism larg democratic, cu caracter permanent, toate forțele poporului român și ale naționalităților conlocuitoare, exponenții tuturor organizațiilor de masă și obștești, ai tuturor claselor și păturilor sociale care alcătuiesc structura orînduirii noastre noi, va concentra întreaga energie a națiunii socialiste, sub conducerea partidului, pentru progresul și înflorirea continuă a României socialiste.
REZOLVAREA MARXIST-LENINISTĂ

A PROBLEMEI NAȚIONALE ÎN TARA NOASTRĂ,

ÎNTĂRIREA FRĂȚIEI ÎNTRE POPORUL ROMÂN

Șl NAȚIONALITĂȚILE CONLOCUITOARE

evidențiem și obținute, să mult aceste și mai rapidși mai mergem calea progresului. Este în activitatea noastrăcondiții pentru dezvoltata rîndurile partidului, sînul întregii societăți a autocriticii constructive societății

Un rol deosebit de important au avut și au în făurirea socialismului, în întărirea unității poporului, în dezvoltarea democrației socialiste, rezolvarea în spirit marxist-leninist a problemei naționale, asigurarea e- galității în drepturi a naționalităților conlocuitoare cu poporul român, dezvoltarea frăției în muncă și luptă a tuturor celor ce trăiesc pe meleagurile României. în procesul desăvîrșirii construcției socialiste, o dată cu înflorirea vieții materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare, se accentuează unitatea și frăția lor, se afirmă tot mai intens comunitatea indestructibilă de luri a marii familii a României cialisteLichidarea exploatării omului către om, triumful definitiv al cialismului reprezintă nubaza libertăților și drepturilor sociale de care se bucură azi oamenii muncii din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, ci și baza coeziunii întregului nostru popor. Desființînd nedreptățile de ordin social, discriminarea de rasă, de sex. de naționalitate, socialismul a garantat tuturor oamenilor muncii drepturi egale în cadrul societății, accesul neîngrădit la

te-
so-

deso-numai

viața economică, socială și politică, la învățămînt și cultură. Rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, constituie una din cele mai importante transformări revoluționare realizate în epoca construcției socialiste în țara noastră. Unitatea și frăția oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități din patria noastră își află rădăcinile în lupta seculară dusă împreună pentru eliberarea socială, pentru înlăturarea jugului dominației străine. Așa . cum este cunoscut, împrejurările istorice au făcut ca pe teritoriul patriei noastre să se statornicească din timpuri străvechi, alături de poporul român, și populații de naționalități.Trăind și muncind cot la mereu alături, și la bine și laîntre români și oamenii muncii de alte naționalități s-au dezvoltat relații de frăție în muncă, de solidaritate în mișcările sociale pentru progres, în luptele împotriva asupritorilor comuni, a cotropitorilor țării, pentru neatîrnarea meleagurilor pe care și-au durat împreună căminul și viața. Această convie-

altecot, rău.

țuire și luptă comună, participarea unită la marile evenimente ale patriei, la întreaga creație materială și spirituală,formează o caracteristică a dezvoltării tuturor regiunilor în care locuiesc, alături de români, și oameni ai muncii de alte naționalități.Sentimentele de solidaritate și frăție ale celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, s-au dezvoltat în pofida politicii șovine, antipopulare, de învrăjbire națională, promovată de clasele exploatatoare în scopul dezbinării oamenilor muncii. Istoria demonstrează că promotorii politicii de învrăjbire, de dezbinare națională au făcut jocul intereselor claselor dominante și al puterilor imperialiste asupritoare, dovedindu-se dușmani ai intereselor propriei națiuni ai intereselor și aspirațiilor vitale ale maselor muncitoare, ale întregului popor In procesul asprelor lupte de clasă, oamenii muncii au învățat că numai strîngîndu-și rîndurile și unindu-și forțele pot obține victoria împotriva exploatatorilor și asupritorilor comuni. împotriva politicii promovate de clasele exploatatoare s-au ridicai
(Continuare în pag. a III-a)
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(Urmare din pag. a II-a) în decursul vremurilor cele mai ilustre, mai proeminente personalități ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare ; ideile lor înaintate, progresiste, cu privire la necesitatea unității de acțiune și a - luptei comune pentru o viață mai bună, pentru drepturi și libertăți au îmbogățit tradițiile de unitate și frăție din țara noastră, alcătuiesc un valoros patrimoniu spiritual al întregului popor.Preluînd și ridicînd pe o treaptă superioară aceste tradiții, călăuzit de învățătura marxist-le- ninistă, animat de nobilele principii ale internaționalismului proletar, Partidul Comunist Român a înscris încă de la început pe steagul său unirea strînsă a tuturor celor ce muncesc în lupta pentru cauza comună a eliberării de exploatare și asuprire. Ridi- cîndu-se atît împotriva exploatării burghezo-moșierești, cît și împotriva asupririi naționale, partidul nostru a combătut hotărît naționalismul și șovinismul, politica discriminărilor naționale ori rasiale în viața social-politică, a militat neobosit încă în timpul ilegalității pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei. împotriva imperialiștilor și moșierilor, pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru zdrobirea Germaniei naziste, pentru înf-îngerea împotrivirii claselor expv&atatoare și instaurarea regimului de democrație populară au luptat înfrățiți, sub conducerea partidului comunist, oamenii muncii de toate naționalitățile.Edificarea socialismului în țara noastră este rezultatul eforturilor comune ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare care transpun în viață cu un puternic elan patriotic politica Partidului Comunist Român. In toate domeniile — în viața politică și socială, în industrie, în agricultură, în administrația de stat, în cercetarea științifică, în creația artistică — își aduc contribuția activă, alături de români, și fiii naționalităților conlocuitoare. Aceasta este expresia concretă cea mai elocventă a egalității în drepturi, instaurată în viața socială din patria noastră în anii socialismului, a unității și coeziunii poporului nostru, a deplinei identități de țeluri. și aspirații a tuturor oamenilor muncii.-(Societatea noastră socialistă, în s-a înfăptuit pentru prima oară comunitatea de interese economice și politice a tuturor claselor și categoriilor sociale, oferă fiecărui cetățean — român, maghiar, german și de alte naționalități — posibilități nelimitate de afirmare și promovate în toate domeniile și pe toată ierarhia vieții sociale. Constituția Republicii Socialiste România — carta libertăților socialiste ale întregului popor — creează cadrul politic și instituțional pentru exercitarea în fapt și garantarea egalității depline în drepturi a cetățenilor fără deosebire de naționalitate, pedepsind prin lege orice propagandă naționalist-șovină, orice ațîțare a urii de rasă sau naționale.Drepturile și. libertățile cetățenești consacrate de orînduirea noastră socialistă își găsesc o ilustrare vie în reprezentarea naționalităților conlocuitoare în organele centrale și locale ale partidului, ale statului și ale organizațiilor de masă și obștești. în forumul suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională — activează 67 de deputați din rîndul naționalităților conlocuitoare, iar în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale aproape 16 000 de deputați. Partidul Comunist Român — forța conducătoare a societății — întruchipînd, atît prin ideologia sa cît și prin compoziția sa, principiile internaționalismului — cuprinde în rîndurile sale pe cei mai buni fii ai poporului, atît români cît și de alte naționalități. Din totalul membrilor de partid, 88,43 la sută sînt români și 11,57 la sută sînt maghiari, germani și de alte naționalități, reflectînd însăși structura națională a populației Republicii Socialiste România. în Comitetul Central, în comitetele județene, municipale, orășenești și comunale, în conducerile organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, școli și de la sate, un important număr de activiști provine din rîndul naționalităților conlocuitoare. Oamenii muncii a- parținînd naționalităților conlocuitoare sînt membri, cu drepturi depline, ai organizațiilor de masă și obștești, ai organizațiilor cooperatiste și uniunilor de creatori, participă, în mod organizat, alături de români, la întreaga viață politică și socială. Criteriul suprem de â- preciere a fiecărui membru al societății, de promovare și recompensare a sa, este devotamentul față de cauza socialismului, față de patrie, capacitatea de muncă și pregătirea sa, contribuția adusă la întărirea orînduirii noastre, la înflorirea patriei comune.Baza economică a egalității sociale a tuturor oamenilor muncii, a prieteniei dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare o constituie proprietatea socialistă, 

care asigură poziția absolut egală a tuturor cetățenilor față de mijloacele de producție, realizarea pentru toți a dreptului la muncă și a retribuției după cantitatea și calitatea muncii depuse. In rezolvarea problemei naționale și garantarea exercitării în fapt a drepturilor și libertăților social-politice ale tuturor cetățenilor are o importanță hotărîtoare dezvoltarea forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, înflorirea economică a tuturor județelor și localităților. Diferite zone ale țării, altădată menținute în înapoiere economică, printre, care și cele în care, alături de populația română, locuiesc numeroși oameni ai muncii de alte naționalități, cunosc un ritm accentuat de industrializare. întreaga politică a partidului urmărește ca dezvoltarea continuă a potențialului economic să creeze condiții ca toți cetățenii României, fie că sînt români, maghiari, germani sau de alte naționalități, să se poată bucura din plin de tot ceea ce o- feră civilizația socialistă.Viața demonstrează că în județele în care trăiește alături de oamenii muncii români și populație de altă naționalitate, asigurarea progresului multilateral al vieții sociale depinde în mare măsură de colaborarea activă a tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, în întreaga activitate economică, politică și culturală, în edificarea socialismului. Oamenii muncii români, maghiari, germani și de altă naționalitate sînt strîns legați printr-un destin comun, ei nu-și pot concepe viața și munca, viitorul, decît în frăție și unitate indisolubilă. , .O dată cu dezvoltarea bazei materiale înfloresc în întreaga țară știința, arta și cultura ; societatea socialistă asigură manifestarea liberă a tuturor forțelor poporului în sfera creației spirituale, permițînd tuturor valorilor intelectuale, indiferent de naționalitate, să-și pună talentul și fantezia în slujba ridicării culturale a maselor, a progresului țării. Creațiile oamenilor de știință, artă și cultură maghiari, germani, sîrbi, păstrîndu-și amprenta specificului național, contribuie, alături de cele ale intelectualilor români, la îmbogățirea tezaurului spiritual al României socialiste. In țara noastră funcționează 12 instituții artistice ale naționalităților, con-.: locuitoare, apar 41 ziare și reviste în limbile maghiară, germană, sîrbă, ucraineană, armeană, într-un tiraj de circa 675 000 de e- xemplare la o apariție ; sînt editate anual cărți și broșuri într-un tiraj de peste 3 490 000 de exemplare. Niciodată viața artistică și literară, creația științifică nu au avut o a- semenea amploare în rîndul naționalităților conlocuitoare ca astăzi, întîlnirile recente avute de conducerea de partid și de stat cu intelectualii de naționalitate maghiară și germană din țara noastră au evidențiat cu putere adeziunea deplină a oamenilor de cultură din rîndul naționalităților conlocuitoare la politica marxist-leninistă a partidului nostru, voința lor de a-și pune talentul, cunoștințele, puterea de muncă — alături de intelectualitatea română — în slujba înfloririi vieții spirituale a patriei noastre.Spiritul deplinei egalități în drepturi, condițiile asigurate pentru dezvoltarea spirituală a naționalităților conlocuitoare își găsesc o importantă expresie în faptul că porțile învățămîntului de toate gradele le sînt larg deschise. Un important sprijin în această direcție îl constituie asigurarea învățămîntului în limba maternă, de la treptele elementare pînă la învăță- mîntul superior, și care s-a lărgit o dată cu dezvoltarea generală a învățămîntului din patria noastră. In anul școlar 1967/1968 rețeaua școlilor cu predarea în limbile naționalităților conlocuitoare cuprindea un număr de 1944 școli și secții din care 624 școli generale cu clasele I—IV, 1095 școli generale cu clasele I—VIII și 170 licee și secții de cultură generală, dintre care 1480 școli și secții cu limba de predare maghiară, 386 cu limba de predare germană și restul cu limba de predare sîrbă, slovacă, ucraineană, cehă. In rețeaua a- cestor școli sînt cuprinși 242 000 de elevi. Aproape 14 500 educatoare, învățători și profesori funcționează în rețeaua școlară în care se predă în limba naționalităților conlocuitoare, aducînidu-și contribuția la dezvoltarea generală a învățămîn- tului și culturii în patria noastră.Luînd măsuri pentru extinderea și perfecționarea învățămîntului în limba proprie, statul înlesnește tinerilor de alte naționalități însușirea limbii române, aceasta fiind o necesitate cu caracter obiectiv pentru înfăptuirea deplină și efectivă a principiului egalității în drepturi, pentru crearea condițiilor ca tinerii din rîndul naționalităților conlocuitoare să se poată manifesta nestînjenit în toate sferele vieții sociale, să poată ocupa funcții corespunzătoare capacității lor în orice unitate economică, administrativă, științifică sau culturală, în orice localitate, să-și poată perfecționa neîncetat calificarea profesională, științifică. Asigurarea accesului larg al tuturor 

cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate, la cuceririle științei moderne, posibilitatea de a se instrui în limba pe care o cunosc mai bine și de a folosi toate instituțiile culturale existente în societatea noastră în mod liber, constituie o înaltă expresie a democratismului orînduirii noastre socialiste, a libertăților și drepturilor de care se bucură întregul popor.Profunde consecințe pozitive a- supra afirmării multilaterale în viața socială a oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități au măsurile inițiate în ultimii ani de către partid pentru perfecționarea organizării și conducerii societății. Dezvoltarea democrației socialiste, suflul novator imprimat întregii societăți de Hotărîrile Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale creează mediul care fertilizează participarea largă, multilaterală a cetățenilor de toate naționalitățile la activitatea politică, e- conomică, ideologică, la dezbaterea problemelor nodale ale vieții interne și ale relațiilor externe ale țării.
CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA Șl ATRIBUȚIILE

FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

Șl ALE CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII 

DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ Șl GERMANĂ
Frontul Unității Socialiste este chemat să asigure intensificarea participării întregului popor la activitatea economică, socială, politică și culturală, la conducerea treburilor țării, la asigurarea mersului înainte al societății socialiste. Viața arată că dezvoltarea continuă a societății depinde de fructificarea integrală a experienței și' înțelepciunii dolectiVe a maselor celor mai largi, de exerci- tarea tot mai activă a drepturilor"' democratice, de participarea directă a cetățenilor la dezbaterea și adoptarea deciziilor asupra problemelor de interes general, la rezolvarea treburilor obștești, de promovarea consecventă a formelor colective de conducere și stimularea conștiinței și răspunderii politice și civice a tuturor membrilor societății. Aceasta este o legitate a dezvoltării societății noastre socialiste, condiție a întăririi sale continue, a manifestării plenare a capacităților creatoare, constructive ale tuturor oamenilor muncii, a participării lor la desă- vîrșirea noii societăți, la progresul și prosperitatea patriei.Frontul Unității Socialiste va fi expresia și pe plan organizatoric a alianței clasei muncitoare cu țărănimea. a unității socialiste a tuturor claselor și categoriilor sociale din țara noastră, care, în frunte cu clasa muncitoare și sub conducerea partidului comunist, desăvîrșesc construcția socialismului.Frontul Unității Socialiste va fi un organism politic permanent, cu caracter reprezentativ, din care vor face parte Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre socialiste — și principalele organizații de masă, obștești și profesionale. El va a- vea un Consiliu Centra) și consilii județene, municipale, orășenești și comunale, a căror activitate va avea un caracter permanent. Activitatea Frontului Unității Socialiste va determina intensificarea participării organizațiilor de masă și obștești la conducerea vieții politice și de stat, va permite consultarea amplă a acestora, a maselor populare în vederea adoptării celor mai eficiente soluții și fundamentarea multilaterală a hotărî- rilor privind dezvoltarea patriei noastre, participarea tot mai vie a tuturor categoriilor de cetățeni la opera de construcție socialistă, la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. Frontul Unității Socialiste va coordona, sub conducerea partidului, activitatea organizațiilor de masă și obștești, eforturile lor consacrate operei de desă- vîrșire a construcției socialiste.Din cadrul Frontului Unității Socialiste vor face parte consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare. Aceste consilii — organisme cu caracter larg reprezentativ — vor participa nemijlocit la întreaga viață politică a țării, vor asigura participarea tot mai largă, în mod organizat și în cele mai diferite domenii, a oamenilor muncii din rîndul acestor naționalități la înfăptuirea mărețului program de edificare a socialismului, de înflorire materială și spirituală a patriei. Unul din rolurile importante ce vor reveni consiliilor naționalităților. atît centrale cît și județene, este sprijinirea organelor de partid, de stat și obștești în exarai-

Munca în comun pentru înflorirea patriei, egalitatea condițiilor economice și social-culturale de viață, identitatea țelurilor și intereselor, conștiința faptului că de progresul prezent și viitor al României socialiste este legat indisolubil destinul fiecărui cetățean, indiferent de naționalitate, stimulează și întăresc tot mai mult frăția și unitatea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. In acest amplu și multilateral proces social sînt combătute și înlăturate reziduurile mentalităților naționaliste, șovine, orice manifestare de izolare și închistare națională. Dezvoltarea construcției socialiste, crearea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism, realizarea unei societăți de superioară civilizație materială și spirituală vor desăvîrși unitatea poporului român și a naționalităților conlocuitoare, închegarea indisolubilă a marii familii a patriei comune.Cerințele actuale ale dezvoltării democratismului socialist, ale valorificării și mai intense a energiilor creatoare ale naționalităților 

narea problemelor specifice ale populațiilor respective, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții, în concordanță cu interesele generale aie societății noastre socialiste și ale cetățenilor din rîndurile acestor naționalități. împreună cu organizațiile de masă și obștești, cu organele de stat, sub conducerea organizațiilor de partid, ele vor, milita’ pentru aplicarea politicii partidului de întărire a prieteniei, frăției și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru dezvoltarea muncii unite închinate realizării țelurilor și năzuințelor comune de prosperitate și propășire a patriei noastre socialiste.O îndatorire principală a acestor consilii va fi contribuția la activitatea politico-educativă desfășurată de partid și organizațiile obștești pentru cultivarea patriotismului socialist, a internaționalismului socialist, a devotamentului pentru orînduirea noastră nouă, pentru patria comună, pentru dezvoltarea înaltelor trăsături etice comuniste, împotriva oricăror concepții și manifestări retrograde, naționaliste, pentru ridicarea continuă a conștiinței socialiste a maselor. Ele vor contribui la stimularea creației științifice, artistice, literare a naționalităților conlocuitoare în limba maternă, în strînsă unitate cu dezvoltarea creației poporului român, cu progresul spiritual socialist al întregii țări, la valorificarea moștenirii progresiste a trecutului în domeniul culturii și artei, la cultivarea respectului față de valorile spirituale create de înaintașii poporului român și ai naționalităților conlocuitoare. Consiliile ce se vor crea vor asigura participarea tot mai activă a oamenilor muncii maghiari, germani și de alte naționalități, alături de întregul popor, la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului.Constituirea consiliilor naționalităților conlocuitoare va marca un pas înainte în dezvoltarea democrației socialiste, în lărgirea cadrului de manifestare a drepturilor și libertăților politice și cetățenești, va prilejui o nouă și puternică a- firmare a unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.
Stimați tovarăși,Rolul Frontului Unității Socialiste va fi acela de a asigura participarea tot mai activă a organizațiilor care îl compun, a maselor largi populare, la viața politică și de stat, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne a Partidului Comunist Român de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, de înflorire a științei, învățămîntului și culturii, de ridicare a nivelului de trai al populației, de perfecționare continuă a vieții economice și sociale.Prin activitatea saț} Frontul Unității Socialiste va contribui la întărirea coeziunii clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în jurul Partidului Comunist Român, la afirmarea mai activă a organizațiilor de masă și obștești în viața politică și socială, la întărirea și adîncirea prieteniei și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la promovarea intereselor 

conlocuitoare în cadrul efortului întregului popor pentru propășirea continuă a patriei pun în evidență necesitatea constituirii unor organisme cu caracter reprezentativ ale naționalităților conlocuitoare, care să aducă o contribuție activă la înfăptuirea politicii partidului, la elaborarea și traducerea în viață a programului de dezvoltare a societății socialiste. Comitetul Executiv propune, în,, acest sens, crearea Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România și a Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România. în județele în care, alături de populație română, trăiesc și oameni ai muncii de alte naționalități, se vor crea consilii județene ale naționalității respective. Aceste organisme vor asigura o participare mai intensă a naționalităților conlocuitoare, alături de poporul român, sub conducerea partidului, la întreaga viață economică, politică și culturală a pa triei, vor contribui la întărirea unității întregului popor în lupta pentru socialism.

comune politice, economice și sociale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, la mobilizarea a- cestora pentru realizarea programului de desăvîrșire a societății socialiste.Frontul se va prezenta în alegerile de deputați în organele reprezentative ale puterii de stat ca o formațiune care înmănunchează toate forțele politice și sociale ale națiunii noastre socialiste în numele Frontului Unității Socialiste vor fi depuse candidaturile la alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, întreaga campanie electorală organizîndu-se de către Front, sub conducerea organizațiilor de partid.Frontul Unității Socialiste își va aduce contribuția activă la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului, al cărui principiu de bază este dezvoltarea prieteniei și alianței frățești, a colaborării economice, politice, culturale și științifice cu toate țările socialiste, întărirea unității sistemului socialist mondial. El va contribui totodată la extinderea relațiilor de cooperare cu toate țările, fără deosebire de . orînduire socială, la promovarea în viața internațională a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, la lupta pentru pace și securitate în întreaga lump. Frontul Unității Socialiste va desfășura relații de colaborare cu organisme similare din țările socialiste și din alte țări, cu organizațiile democratice și progresiste din Europa și de pe alte continente, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele antiim- perialiste care se pronunță pentru colaborare între popoare, pentru triumful cauzei păcii și progresului social.Constituirea Frontului Unității Socialiste și a consiliilor naționali-, taților conlocuitoare va reprezenta un eveniment important în viața politică a țării noastre. Aceasta va contribui la întărirea continuă a unității poporului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la cimentarea coeziunii națiunii socialiste — condiție fundamentală a trăiniciei și forței c- rînduirii noastre socialiste, uriașă forță motrice a progresului material și spiritual al României noi. Poporul român, unit în rînduri strînse sub conducerea partidului comunist, reprezintă o pavăză inexpugnabilă a marilor cuceriri revoluționare ale societății noastre, a strălucitelor victorii dobîndite pe drumul înfloririi socialiste a patriei. Sîntem convinși că adoptarea măsurilor propuse de Comitetul Executiv va contribui la accelerarea progresului societății noastre socialiste. Aceasta va spori tot mai mult rolul conducător al partidului în întreaga o- peră de desăvîrșire a construcției socialiste, va duce la afirmarea mai puternică a rolului clasei muncitoare ca forță socială conducătoare a societății, va întări tot mai mult alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, frăția dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, unitatea întregului popor muncitor în jurul Partidului Comunist Român.

De azi, 
„Săptămîna 
economiei"

Dr. M. POPOVICI 
președintele Consiliului de conducere 
al Casei de Economii și Consemnațiuni

Act de utilitate personală, economisirea are totodată -largi efecte sociale. Pe calea economisirii, un număr crescînd de oameni ai muncii, printr-o mai chibzuită gospodărire a bugetului familial, își asigură satisfacerea treptată a acelor cerințe care depășesc nevoile stricte ale subzistenței și se înscriu în aria confortului, a bunăstării omului modern. Procurarea bunurilor de valoare mai mare și întrebuințare îndelungată se poate realiza prin economisire. Iată, deci, că .însăși realizarea bunăstării necesită crearea de rezerve bănești, crearea de economii. Economiile se fac nu numai în vederea procurării unor bunuri, ci și în vederea realizării unei rezerve bănești pentru diferite evenimente fericite din familie, împrejurări neprevăzute etc. Faptul că an de an cresc veniturile fiecărei familii are drept consecință lărgirea cercului acelora care realizează economii.în prezent există circa 5,5 milioane depunători, revenind un depunător la mai puțin de 4 locuitori. Partea din veniturile bănești ale populației H depuse treptat spre păstrare la Casa de Economii și Consemnațiuni, pînă la folosirea lor în scopurile pentru care au fost economisite, a sporit continuu. în condițiile dublării veniturilor bănești ale populației în perioada 1961—1967, sumele depuse la CEC au reprezentat, în anul 1967, 14,8 la sută din totalul veniturilor sale bănești, față de 13,4 lâ sută în 1966 și 5,8 la sută în anul 1960. Această creștere oglindește orientarea în măsură din ce în ce mai accentuată a populației spre realizarea unor o- biective majore, printre care construirea de locuințe proprietate personală și procurarea unor bunuri de valoare mare ocupă un loc important. Numai anul acesta, pînă la 1 octombrie, s-au constituit avansuri pentru contractarea a peste 23 000 locuințe proprietate personală cu sprijinul statului. Tot în cursul a- cestui an au fost vîndute depunătorilor peste 9 500 autoturisme de diferite mărci.în condițiile folosirii pe o scară din ce în ce mai largă, în fiecare an, a unor importante economii pentru construirea de locuințe, cumpărarea de autoturisme și realizarea altor o- biective, soldul general al depunerilor populației a sporit an de an. La 1 octombrie 1968 soldul general al depunerilor a fost cu 7,1 la sută mai mare decît la începutul anului.Creșterea depunerilor reflectă încrederea deplină a populației țării noastre în politica partidului și a statului, în tăria sistemului bănesc al țării, precum și în foloasele economisirii. La dezvoltarea continuă a acțiunii de economisire contribuie în mare măsură și importantele avantaje pe care Casa de Economii și Con- semnațiuni Ie asigură depunătorilor. După cum este știut, depunerile populației la C.E.C. sînt garantate de stat, depunătorii putîndu-le retrage oricînd ; păstrarea secretului atît a- supra numelui depunătorilor, cît și asupra operațiunilor efectuate este o obligație legală pentru toate unitățile și toți salariații C.E.C. ; atît timp cît sînt păstrate la C.E.C., depunerile, dobînzile și cîștigurile a- cordate depunătorilor sînt scutite de orice fel de impozite și taxe și nu sînt supuse prescripției.La dezvoltarea acțiunii de economisire în țara noastră a contribuit și îmbunătățirea activității Casei de Economii și Consemnațiuni în domeniul perfecționării și diversificării formelor de primire spre păstrare a depunerilor populației. De asemenea, o influență pozitivă a exercitat-o îmbunătățirea continuă a deservirii depunătorilor de către unitățile C.E.C.Pentru a satisface în măsură cît mai mare interesele și preferințele depunătorilor, Casa de Economii și* Consemnațiuni a pus la îndemîna populației forme și instrumente de 

economisire variate de primire a depunerilor : librete de economii cu dobîndă, cu cîștiguri în bani, autoturisme și diferite obiecte, obligațiuni C.E.C. etc. La 1 octombrie 1968 a fost introdus libretul de economii cu cîștiguri în materiale de construcție pentru populația din mediul rural și din celelalte localități în care nu se construiesc locuințe proprietate personală cu sprijinul statului. A fost îmbunătățit cadrul organizatoric al operațiunilor în conturile curente personale ale populației. Sînt, de a- semeneâ, în curs de introducere „cecurile de economii școlare", instrument de economisire special pentru tineretul școlar.în domeniul deservirii populației au fost luate importante măsuri a căror aplicare a dus la scurtarea duratei de efectuare a operațiunilor, la îmbunătățirea deservirii depunătorilor. Printre aceste măsuri sînt de menționat extinderea orarului de deservire în două schimburi la o serie de unități cu volum mare de operațiuni; dotarea unui important număr de filiale C.E.C. cu instalații telex pentru obținerea rapidă a confirmărilor de sold ; mecanizarea lucrărilor de înregistrare contabilă a operațiunilor de economii. Este în curs de realizare mecanizarea înregistrării operațiunilor de ghișeu la unitățile C.E.C. în marile orașe cu ajutorul unor mașini moderne, ceea ce va asigura, de asemenea, scurtarea duratei de efectuare a operațiunilor de ghișeu.. Anul acesta, în perioada 25—31 octombrie se organizează în întreaga țară „Săptămîna economiei". Ultima zi a acestei săptămîni este totodată „Ziua mondială a economiei". Ca și în alți ani, „Săptămîna economiei" va constitui un prilej de informare amplă a populației asupra dezvoltării acțiunii de economisire în țara noastră și a importantei acestei acțiuni. „Săptămîna economiei" trebuie ș-* fie folosită de fiecare unitate C.E.C. pentru o temeinică popularizare « avantajelor și foloaselor economisirii, a caracteristicilor fiecăruia din instrumentele de economisire. Numai cunoscînd aceste particularități, depunătorii vor putea alege, în deplină cunoștință de cauză, formele și instrumentele de economisire prin care preferă să-și depună și să-și păstreze la C.E.C. economiile bănești.Unitățile C.E.C. din mediul rurrg au sarcina să desfășoare o intensă muncă de popularizare în rindurilU țărănimii a instrumentelor de economisire. în această acțiune, în c«- laboiare cu direcțiile județene fL- poștă și telecomunicații trebuie să antreneze întreaga rețea de oficii și agenții poștale, spre a se asigura, astfel, deservirea în fiecare comună a populației, în legătură, cu efectuarea operațiunilor de depuneri și restituiri în cît mai bune condiții. Casa de Economii și Consemnațiuni va lărgi în continuare rețeaua de unități C.E.C. în mediul rural, pe măsura dezvoltării economice a comunelor, în cadrul noii împărțiri ad- ministrativ-teritoriale a țării.Este necesar ca salariații unităților C.E.C. să se considere mobilizați în serviciul populației, căreia trebuie să-i asigure o deservire exemplară, în cadrul unei comportări ireproșabile, îndatoritoare. Agențiile și filir- lele C.E.C. în strînsă colaborare e—• unitățile bancare trebuie, de asemenea, să asigure efectuarea în cele mai bune condiții a plăților de avansuri și de produse din contractări și achiziții.Casa de Economii și Consemnațiuni va lua noi măsuri pentru perfecționarea activității unităților C.E.C. și a deservirii depunătorilor, pentru ridicarea pe o treaptă superioară a acestei activități, pentru a contribui, astfel, ia dezvoltarea economiei naționale, în interesul ridicării nivelului, de trai al poporului.
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Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România
' /"■.... ......"' ■

PA mZĂ DE NECLINTIT

PA TRIEI SOCIALISTE

Adunarea de alegeri—nou prilej 
de întărire a rolului 

conducător al organizației de partid
în fiecare an, la 25 octombrie, poporul nostru sărbătorește Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.Devenită tradițională, această sărbătoare are o adîncă semnificație: ea este o manifestare a unității strînse dintre armată și popor, a dragostei și încrederii de care se bucură armata din partea întregului popor ; ea exprimă totodată înalta prețuire acordată vitejiei, eroismului și abnegației, pe care armata română le-a dovedit în lupta pentru libertatea și independența patriei.Forțele Armate ale Republicii Socialiste România sînt purtătoare ale unor vechi și glorioase tradiții de luptă. împrejurări vitrege au silit nu o dată poporul român, în decursul milenarei sale istorii, să-și apere cu arma în mînă meleagurile străbune, ființa națională, libertatea și neatârnarea.Străvechile virtuți ostășești ale poporului român — transmise ca o flacără vie din generație în generație — au căpătat o nouă strălucire în focul insurecției armate din august 1944 .și în aprigele bătălii purtate pe frontul antihitlerist. Alături de masele . de muncitori, țărani, intelectuali, soldații și ofițerii, animați de fierbinte patriotism, de un puternic simț al datoriei față de destinele patriei, pătrunși de ură față de ocupanții hitleriști, au răspuns cu însuflețire chemării Partidului Comunist Român, adu- cîndu-și contribuția la răsturnarea dictaturii antonesciene, participînd cu hotărîre și abnegație la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste; întreaga armată română a întors armele împotriva trupelor hitle- riste și, după ce a zdrobit, împreună cu formațiunile de luptă patriotice, trupele cotropitoare din regiunile centrale, de sud, sud-est și sud-vest ale țării, a continuat, umăr la umăr cu glorioasa armată sovietică, lupta sa plină de eroism și abnegație pentru eliberarea întregului teritoriu național și, mai departe, pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la înfrîngerea definitivă a Germaniei naziste. Punîndu-și toate forțele și resursele sale în slujba războiului antihitlerist, România a angajat în operațiile desfășurate de la 23 August pînă la 9 Mai 1945 efective militare care s-au ridicat la circa 540 000 de oameni. Luptele grele purtate de-a lungul a peste 1 000 de km au pus la numeroase încercări capacitatea organizatorică și de comandă a cadrelor armatei noastre, iscusința și curajul, rezistența și abnegația tuturor ostașilor români. Acest examen a fosț trecut în mod strălucit, unitățile de toate armele aco- perindu-și steagurile de luptă cu o glorie \ nemuritoare. Drumul aspru al răsfooiului antihitlerist a fost jalonat cu jertfele a peste' 170‘00b de ostași, ofițeri și subofițeri români.Lupta armatei române pe frontul antihitlerist, alături de armata so- vietică ce a purtat greul războiului împotriva Germaniei hitleriste, a cimentat pentru totdeauna frăția de arme româno-sovietică, a pus temelie puternică relațiilor de colaborare frățească dintre țările și popoarele noastre, relații care în anii construcției socialiste au cunoscut o largă dezvoltare.Participarea la insurecția armată și la războiul antihitlerist a avut o deosebită importanță pentru ansamblul procesului de făurire a armatei noastre populare. Acest proces s-a desfășurat ca element component, organic al revoluției populare și. a reflectat grija neobosită a partidului comunist de a crea o armată de tip nou, scut al cuceririlor revoluției, al independenței și suveranității patriei. Profundele transformări care au avut loc în structura economică și socială a societății noastre, încununate prin victoria deplină și definitivă a socialismului, rolul îndeplinit de partid ca forță conducătoare a societății au constituit factorii hotărîtori ai creării unei armate de tip nou.Izvorul forței de neînvins a armatei noastre îl constituie legătura

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I) luptă patriotice, cu sprijinul maselor largi populare, au fost zdrobite trupele hitleriste din Capitală, din regiunile centrale, de sud-est, sud și sud- vest ale României, dîndu-se o puternică lovitură Germaniei fasciste, cu importante consecințe în evoluția ulterioară a războiului. Umăr la umăr cu armata sovietică, armata română a purtat lupte grele pentru eliberarea părții de nord-vest a țării și mai departe pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra celui de-al treilea Reich.în timpul războiului antihitlerist s-au afirmat cu putere influența și autoritatea partidului nostru comunist, capacitatea sa de conducător politic, marea sa forță organizatoare și mobilizatoare.Insurecția din august 1944 și eliberarea de sub jugul fascist, a spus în continuare vorbitorul, au deschis o nouă etapă în dezvoltarea României. Sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, poporul nostru a făcut să triumfe ideile mar- xism-leninismului pe pămîntul României.Politicii interne a partidului și guvernului nostru de desăvîrșire a construcției socialiste îi corespunde o politică externă de pace și prietenie .între popoare. Așa cum s-a reafirmat în Declarația Marii Adunări Naționale din 22 august, România militează pentru dezvoltarea colaborării între popoare, pentru asigurarea securității și păcii în Europa și în lume, pentru preîntîmpinarea și înlăturarea pericolului unui nou război mondial.Subliniind că în centrul politicii

de general col. Ion IONIȚĂ
ministrul forțelor armate

sa cu poporul, devotamentul nemărginit față, de interesele lui, față de cauza socialismului și păcii. Prin structura, conținutul și menirea sa, ea reflectă trăsăturile noii noastre societăți, trăinicia orînduirii sociale și de stat socialiste, alianța de nezdruncinat dintre clasa muncitoare și țărănime, unitatea întregului popor român în jurul partidului și guvernului, Fii ai poporului, militarilor armatei noastre le este proprie dragostea nemărginită față de patrie, interesul arzător pentru tot ceea ce este legat de destinele ei, de înaintarea pe calea progresului ; împreună cu întregul popor, ei sprijină în unanimitate politica partidului.Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, „armata noastră de astăzi este trup din trupul poporului, formată din fii de muncitori, țărani, intelectuali, fără deosebire de naționalitate, strîns uniți prin devotamentul lor față de partid și popor, prin hotărîrea lor de a fi demni apărători a tot ceea ce au cucerit, cu atîtea sacrificii, părinții și frații lor în lupta pentru făurirea României socialiste".Pe măsura sporirii forței economice a statului nostru, partidul și guvernul au asigurat înzestrarea armatei cu armament și tehnică de luptă moderne. Forțele noastre armate sînt complet motorizate și mecanizate; ele dispun de rachete de diferite tipuri și avioane cu reacție supersonice, artilerie reactivă, tancuri și nave de luptă, aparatură electronică și sisteme radiotehnice complexe. Această tehnică modernă de luptă se află în mîini de nădejde : tanchiștii și rachetiștii, aviatorii și marinarii, grănicerii, vînătorii de munte și transmisioniștii, toți militarii nu-și cruță nici un efort pentru a o cunoaște, îngriji și mînui la perfecție.Plenara din aprilie a C.C. al P.C.R., dînd o înaltă apreciere nivelului general de pregătire, stării moral-politice și disciplinei forțelor armate, condițiilor de instruire, educare și trai ale militarilor, a stabilit totodată un ansamblu de măsuri pentru întărirea mai ‘ de-' parte a forțelor armate, ridicarea nivelului de instruire și educare, înzestrarea lor cu tehnica modernă de luptă. După cum se știe, se va intensifica producția proprie de armament și tehnica de luptă pentru ca nevoile de dotare ale armatei să fie satisfăcute în condiții mereu mai bune.Unitățile și marile noastre unități, îndeplinind planul pregătirii de luptă șf politice, sînt’ temeinic instruite, bine închegate, capabile să folosească din plin performanțele tehnico-tactice ale armamentului și tehnicii de care dispun, în orice condiții de teren și stare a vremii. Cadrele de ofițeri — comandanți și activiști de partid, lucrători de stat major, ingineri și tehnicieni —, educați de partid, se disting printr-o bună pregătire militară, politică și de specialitate, au a- cumulat o bogată experiență, se dovedesc organizatori și conducători competenți ai activității de instruire și educare a trupelor. Ei își îmbogățesc mereu cunoștințele, își însușesc tot ce a- pare nou în știința și arta militară. Sporește continuu numărul o- fițerilor care participă la cercetarea științifică.Străjuind cu arma în mînă cuceririle' revoluționare ale oamenilor muncii, independența pa7 triei, ostașii își aduc în același timp contribuția la construcția socialistă, pe marile șantiere de construcții, la irigații, la construcția de șosele, poduri și căi ferate. Nu o dată, în împrejurări grele, cauzate de calamități naturale, militarii au intervenit hotărît pentru salvarea populației și avutului obștesc.

noastre externe stau prietenia și colaborarea cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste — vorbitorul a spus : Pornind de la faptul că unitatea țărilor socialiste reprezintă chezășia succesului. luptei împotriva imperialismului, pentru progres social și apărarea păcii, partidul și guvernul nostru militează pentru a- șezarea consecventă a relațiilor dintre țările socialiste pe baza principiilor marxism-leninismului, ale internaționalismului proletar. Țara noastră promovează în același timp colaborarea cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială. împreună cu celelalte țări socialiste, cu întreaga omenire progresistă, România își manifestă solidaritatea cu toate popoarele care luptă pentru eliberarea lor națională și socială. Poporul nostru condamnă cu hotărîre războiul imperialist dus de S.U.A. în Vietnam și sprijină ferm lupta eroică a bravului popor vietnamez, acordîn- du-i sprijinul său politic, moral și material pînă la victoria finală împotriva agresorilor.Arătînd că evoluția evenimentelor pe arena internațională confirmă că atît. timp cît' există imperialismul se menține și pericolul agresiunilor și al războaielor, vorbitorul a subliniat că România manifestă, preocuparea cuvenită pentru întărirea capacității sale de apărare, își îndeplinește întocmai obligațiile pe care și le-a asumat ca membră a Organizației Tratatului de la Varșovia, este ferm hotărîtă să respecte și să întărească alianțele sale politice și militare cu țările socialiste frățești, văzînd în aceasta garanția întăririi forței de apărare a fiecărui stat

întreaga viață și activitate a forțelor noastre armate se desfășoară sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român. în toate laturile vieții ostășești se manifestă rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid. Este grăitor în acest sens faptul că toți comandanții de mari unități și de unități și peste 80 la sută din cei de subunități sînt comuniști, iar aproape 90 la sută din efectivul întregii armate este format din comuniști și uteciști. Consiliile politice, organizațiile de partid și,* sub conducerea lor,organizațiile U.T.C. îi educă pe militari în spiritul patriotismului fierbinte, al devotamentului nemărginit față de partid și popor, le dezvoltă neobosit spiritul militant pentru realizarea politicii interne și externe a partidului, fidelitatea față de cauza socialismului. în același timp, personalul forțelor noastre armate este educat în spiritul internaționalismului proletar, al prieteniei și frăției- cu popoarele și armatele tuturor țărilor socialiste, al solidarității cu toate popoarele care luptă pentru pace, libertate și progres social;în condițiile de astăzi, cînd cercurile imperialiste agresive amenință independența și suveranitatea popoarelor, pacea și securitatea, este necesar și legitim ca partidul și statul nostru socialist să acorde o atenție deosebită întăririi capacității de apărare a patriei.Ferm atașată cauzei socialismului, România este credincioasă alianțelor sale politice și militare cu țările socialiste frățești, văzînd în aceasta o chezășie a apărării fiecărui stat socialist în fața ,unei agresiuni imperialiste, a întăririi forței de apărare a întregului sistem socialist, a apărării păcii în lume. In mod neabătut, țara noastră și-a respectat și își respectă îndatoririle ce-i revin față de Organizația Tratatului de la Varșovia, din care face parte — organizație a cărei menținere este necesară atît timp cît e- xistă blocul N.A.T.O. Dacă imperialismul va ataca România sau vreo altă țară socialistă, armata română își va îndeplini cu cinste îndatorirea față de popor, față de aliați și va lupta în front comun, umăr la u- măr cu armatele țărilor socialiste frățești împotriva agresorului.România acordă toată atenția înzestrării și pregătirii forțelor sale armate, convinsă fiind că, asigurînd creșterea potențialului ei de luptă, își îndeplinește una din obligațiile supreme față de propriul popor și totodată se achită de o înaltă îndatorire internațională față de cauza generală a socialismului, securității și păcii în lume. Cu cît fiecare armată națională este mai bine dotată, mai temeinic pregătită, mai devotată intereselor propriului său popor, cu. cît ea sprijină mai hotărît politica, partidului, a statului socialist, cu atît este mai puternică forța întregului sistem mondial socialist.Grijii neobosite a partidului' și guvernului, eforturilor pe care poporul muncitor le face pentru înzestrarea armatei, pentru asigurarea u- nor condiții de instruire superioare, militarii de toate gradele, fii ai oamenilor muncii de toate naționalitățile, le răspund strîngîndu-și tot mai mult rîndurile în jurul partidului, al Comitetului său Central, muncind neobosit cu elan sporit. Nicicînd militarii armatei române n-au avut atîtea înfăptuiri de a- părât, nicicînd h-au avut de străjuit o operă constructivă atît de amplă ca în prezent, cînd literalmente întregul popor este angrenat — sub conducerea partidului — în înfăptuirea mărețului program de desăvîrșire a construcției societății elaborat de. Congresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R.Oamenii muncii de pe întinsul patriei își consacră întreaga e- nergie și capacitate creatoare construcției pașnice, muncii pentru înflorirea patriei, avînd convingerea că independența și suveranitatea națională, cuceririle lor revoluționare sînt apărate cu fermitate și vigilență.

socialist în parte și a întregului sistem mondial socialist.Vorbitorul a arătat în continuare că România socialistă are astăzi o armată puternică, bine instruită, profund devotată patriei și poporului.De Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, întregul personal al armatei își reafirmă hotărîrea de a face totul pentru îndeplinirea neabătută a jurămîntului sfînt dat patriei. Poporul nostru poate fi sigur că armata sa este în măsură și gata ori- cînd să-și îndeplinească nobila misiune cu care a fost investită — apărarea cuceririlor revoluționare, independenței și suveranității României socialiste. Militarii armatei române, înfrățiți cu militarii forțelor armate ale celorlalte țări socialiste, stau ferm de strajă cauzei socialismului și păcii.în cadrul adunării festive au rostit cuvîntări de salut tovarășii Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., gene- ral-locotenent în rezervă loan Dumitrul, veteran din războiul antihitlerist, și Ion Burciu, muncitor la uzina „Electromagnetica". Vorbitorii au subliniat dragostea și respectul pe care poporul nostru le poartă armatei sale socialiste, profund devotată patriei și partidului și au urat tuturor ostașilor țării noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru apărarea cuceririlor noastre socialiste, pentru îmbogățirea tezaurului tradițiilor militare românești.în încheierea adunării festive a fost prezentat un bogat program artistic susținut de Ansamblul de cîntece și dansuri al Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. (Agerpres) I

Comuniștii din județul nostru întâmpină adunările pentru dări de seamă și alegeri în plin efort creator pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin din vastul program de înflorire a țării elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a P.C.R. Principalul obiectiv pe care îl urmărim în pregătirea și desfășurarea adunărilor de alegeri constă în îmbunătățirea calitativă a muncii de partid, în creșterea continuă a rolului conducător al organizațiilor de bază. Considerăm că unul din principalele mijloace menite să asigure realizarea acestui o- biectiv este concentrarea atenției organizațiilor de bază spre problematica majoră din unitatea respectivă, analizarea aportului lor la soluționarea sarcinilor fundamentale ale colectivului. Astfel, la întreprinderile industriale pe primul plan se pun aspectele privind creșterea eficienței activității economice ; organizarea științifică a producției și a muncii ; realizarea integrală a indicatorilor de plan ; îndeplinirea și depășirea prevederilor planului de export și găsirea de noi mijloace pentru reducerea importului ; darea în funcțiune în termen a obiectivelor de investiții și atingerea parametrilor proiectați. De pildă, la Uzina de mase plastice, adunarea de alegeri a pus în centrul atenției acțiunile inițiate de organizația de partid privind folosirea la maximum a utilajelor și întreținerea lor în condiții tehnice corespunzătoare — problemă cheie în ridicarea productivității muncii. Repartizați la utilajele principale, comuniști cu o înaltă pregătire profesională au contribuit prin forța exemplului personal la combaterea neglijențelor în întreținerea utilajelor, la folosirea optimă a utilajului încredințat, ceea ce a determinat ca, după trei trimestre, uzina să se prezinte cu planul producției-marfă depășit, obținînd produse peste plan de aproape 8 milioane lei. Totodată, s-a subliniat că aceste rezultate sînt departe de a fi epuizat rezervele interne de creștere a productivității muncii și că tocmai spre deplina valorificare a acestora se cer mobilizate în viitor eforturile.îndrumăm organizațiile de bază să imprime lucrărilor adunării de alegeri un caracter analitic, nu con- statativ, descriptiv. Aspectele vieții interne de partid — chiar atunci cînd tratarea lor are un caracter analitic — nu trebuie să fie dezbătute izolat, ca un scop în sine, ci în strînsă legătură cu felul în care contribuie la creșterea rolului și influenței organizației de bază. în definitiv, a informa pe un ton de automulțumire adunarea de alegeri că „s-au ținut ședințele programate" și „sarcinile de partid au fost repartizate", dar a uita să analizezi răspunderea ce re- vjr.e organizației-de bază pentru
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URGENTAREA CULESULUI
SI DEPOZITARII CARTOFILOR

AGENDA LUCRĂRILOR AGRICOLE DE SEZON

în bazinele Ciucului și Gheorghienilor din județul Harghita, unde sînt mari suprafețe cultivate cu cartofi, în ultimele zile a fost un timp favorabil recoltării. Așa se face că, în perioada dintre 21—24 octombrie. în cooperativele agricole din județ s-au strîns cartofii de pe o suprafață de 1747 ha. în multe cooperative agricole cum sînt cele din Tușnad, Sîn- martin, Bancu, Sîntimbru și altele, cartofii au fost recoltați de pe 60—70 la sută din suprafețe. Pe ansamblul județului, însă, rezultatele nu sînt satisfăcătoare. Potrivit datelor existente la Direcția agricolă județeană, pînă la 24 octombrie, din cele 12 819 ha cultivate cu cartofi în cooperativele agricole a fost strînsă recolta de pe numai 6 506 ha.Cu prilejul raidului întreprins, s-a putut constata că ritmul de lucru se menține încă lent, mai ales în unitățile din zona Gheorghienilor. în cooperativa agricolă Borzont, deși se cultivă o suprafață relativ mică, de numai 59 ha, s-au recoltat doar 18 ha. Aci, din cauza unor deficiențe organizatorice nu se lucrează cu toate forțele de care dispune cooperativa. Dacă sîmbăta trecută au muncit la recoltat 145 de oameni, luni erau doar 130. Trebuie remarcat faptul că recolta strînsă pînă în prezent a depășit cu 10 000 kg la hectar producția prevăzută, ceea ce ar trebui să fie stimulent pentru fiecare membru al cooperativei de a termina recoltatul în cel mai scurt timp, contribuind astfel la sporirea veniturilor.La cooperativa agricolă din Joseni, care deține cele mai mari suprafețe 1 cultivate din județ, la ora 12 curtea era tixită de oameni, în timp ce vicepreședintele

Ion SÎR.BU
prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

menținerea unor serioase deficiențe în producție înseamnă în fapt a considera munca de partid și cea economică drept activități paralele, lipsite de tangență.Imprimarea unui caracter de lucru adunării de alegeri, combaterea tendințelor „festiviste" sînt nemijlocit legate de spiritul militant al dării de seamă, de poziția critică combativă pe care o adoptă față de lipsuri. Adunările de alegeri desfășurate zilele acestea în organizațiile de bază de la centrala electrică de ter- moficare a Fabricii de zahăr Buzău sau de la cooperativa agricolă Mere: arată că numai în felul acesta au loc dezbateri vii, interesante, înlesnind adoptarea unor măsuri eficiente. Tendințele de a îneca discuțiile în aprecieri laudative care creează impresia că toate problemele au fost rezolvate sînt dăunătoare prin aceea că abat atenția de Ia deficiențele ce se cer înlăturate, de la căutarea mijloacelor de a realiza sarcinile actuale și de perspectivă.Comitetul județean urmărește să imprime tuturor adunărilor de alegeri un spirit de înaltă exigență partinică, condiție a perfecționării continue a muncii de partid. Consider pilduitoare în această privință desfășurarea adunării pentru dare de seamă șl alegeri a organizației de bază de la secția trefilare a Uzinei de sîrmă Buzău. Deși colectivul acestei unități a realizat progrese substanțiale față de anul trecut în ce privește atingerea parametrilor proiectați și reducerea consumului de materii prime, darea de seamă a orientat discuțiile nu spre un bilanț lăudăros, spre o atmosferă de felicitări reciproce. Dimpotrivă, subliniind că succesele obținute relevă resursele colectivului, forța de mobilizare și capacitatea organizatorică a comuniștilor, biroul organizației de bază a pus în centrul dezbaterilor probleme nerezolvate : existența unor produse nerentabile. încălcări ale disciplinei tehnologice. Au urmat discuții aprinse, caracterizate prin spirit critic, propuneri prețioase, a căror sintetizare în hotărîrea adunării de alegeri jalonează principalele direcții ale activității organizației de partid spre atingerea unor obiective calitativ superioare.Spiritul critic al adunării de alegeri reflectă pregnant maturitatea politică a organizației de bază. Am în vedere atît orientarea criticii spre aspectele esențiale ale activității, cît și caracterul ei constructiv, faptul că îndreaptă atenția spre soluții menite să asigure înlăturarea lipsurilor. Practică ilustrează efectele pozitive

Mai întâlnim deseori, îndeosebi la sate, rețineri în criticarea neajunsurilor, ocolirea cu bună știință a acestora spre a nu supăra unele cadre de conducere. Nu e de mirare că astfel de practici fac ca discuțiile să tânjească, iar deficiențele tind să. se perpetueze. La cooperativele a- gricole de producție din Stiubeiu și

dezbătea în birou, cu brigadierii și tractoriștii, sarcinile „operative" pentru ziua următoare. Ședința a- ceasta a durat o oră și jumătate și s-ar mai fi prelungit dacă brigadierii n-ar fi insistat să fie lăsați să se întoarcă la cîmp. Iată deci că, în loc de muncă efectivă pe teren, se pierde vremea cu discuții. Așa se face că din cele 522 ha s-au recoltat numai 223 ha. Și la cooperativa agricolă din Suseni se obișnuiește să se, țină ședințe în miezul zilei de lucru, din care cauză brigadierii și conducerea trebuie să se deplaseze de la cîmp la sediu. Oare nu ar fi mai rațional ca și sarcinile operative să fie trasate direct în cîmp, la locul de muncă al fiecărei brigăzi de către președinte ? Aceasta ar fi în interesul folosirii din plin a brațelor de muncă și a mijloacelor de lucru existente.Recoltatul cartofului, potrivit situației centralizate la direcția agricolă, nu a atins încă ritmul corespunzător nici în celelalte zone ale județului Harghita. Cooperativa agricolă de producție Săcel, din apropierea orașului Cristuru Secuiesc, nu a recoltat, pînă la data de 21 octombrie, nici un kilogram de cartofi de pe cele 40 ha. Tot la început se află și cooperativele agricole Păuleni-Odorhei (5 ha din 90 ha), Praid (5 ha din 45), Nicolești (2 ha din 40) și altele.Perioada optimă a recoltării cartofilor, datorită precipitațiilor abundente, a fost depășită. Acum intervin și alți factori care îngreunează ritmul lucrărilor : timpul rece. în noaptea dinspre 21 octombrie a survenit gerul. Cantități însemnate de cartofi au fost surprinse neacoperite pe cîmp, fiind supuse deprecierii. Pericolul înghețului impune ca toate cantitățile de cartofi recoltate să fie transportate de urgență în

depozite, Ia rampele C.F.R., însilozate sau acoperite cu paie.Livrarea cartofilor decurge lent diil cauza greutăților întâmpinate de unități la bazele I.L.F. în gara Gheorghieni era un convoi de atelaje și mașini care așteptau să fie descărcate. Se pierdeau astfel ore întregi, randamentul zilnic al' mijloacelor de transport scăzînd la jumătate, Ce- rînd explicații șefului bazei, ni s-a spus că există o ne- concordanță între capacitatea rampei și cantitățile sosite, care au depășit previziunile. Capacitatea zilnică a rampei este de 300 de tone și în același timp intră peste 700 tone. în ace

eași zi (21 octombrie), trei vagoane încărcate cu cartofi nu au fost dislocate de pe linia respectivă, deși s-a solicitat aceasta conducerii stației C.F.R. La folosirea irațională a spațiului existent mai contribuie și lipsa benzilor transportoare. Din această cauză o bună parte a cartofilor transportați în gări zac în grămezi.în aceste zile se cere utilizarea din plin a tuturor mașinilor și a brațelor de muncă, încît toate cantitățile de cartofi să fie strînse și depozitate în timpul cel mai scurt.
L. DEAK!
corespondentul „Scînteii”

Cu grafice sau fără 
grafice, sfecla să 

ajungă rapid 
la fabricile de zahăr!în raza de activitate a Combinatului de zahăr și ulei de la Podari-Craiova, 138 cooperative agricole din județele Dolj și Mehedinți au cultivat 13172 ha cu sfeclă de zahăr. Paralel cu celelalte lucrări agricole de toamnă, trebuia să se desfășoare din plin și recoltatul acestei culturi. Dar atît în județul Dolj, cît și în Mehedinți ritmul de lucru este neșatisfăcător. Pînă la data de 3 octombrie, în județul Dolj s-a realizat numai 59,6 la sută din plan, iar în Mehedinți — doar 30 la sută.Pentru a facilita bunul mers al procesului de fabricație, conducerea combinatului, de comun acord cu consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție, a întocmit din vreme grafice de recoltare și transportare a sfeclei, fie la centrele de recepție, fie direct la fabrică. Deși în prezent atît în combinat, cît și în stațiile de cale ferată există un stoc de peste 20 000 tone sfeclă, livrările nu se desfășoară conform graficului întocmit. în cooperativele din Drănic. Urzica Mare, Padea, Siliștea Cru

cii și altele, recoltatul sfeclei de zahăr s-a terminat, în aceste unități consiliile de conducere au organizat munca în așa fel încît recoltatul și transportul sfeclei s-a desfășurat conform graficului stabilit, iar în unele unități chiar în avans fată de grafic. Sînt însă numeroase cooperative a- gricole unde recoltatul sfeclei a fost lăsat pe planul al doilea. în luna august 29 cooperative agricole au rămas în restantă cu 6113 tone sfeclă, iar în luna septembrie numărul cooperativelor care nu și-au respectat graficele de livrare a sfeclei a crescut la 65, iar cantitățile restante s-au triplat (18 652 tone). La data de 20 octombrie, cooperativele din Panaghia. Ciutura, Drăgotești și altele nu livraseră nici o tonă de sfeclă. Cum justifică conducătorii acestor cooperative rămînerea în urmă ?La cooperativa agricolă din Ciutura, tov. Constantin Buturoagă, vicepreședinte al cooperativei, ne-a spus : „Am recoltat pînă la 13 octombrie 80 tone de sfeclă. Cu toate că au trecut aproape 10 zile de Ia data recoltării, fabrica nu

pe care aceasta o exercită asupra desfășurării dezbaterilor în adunarea de alegeri. Dacă la Fabrica de materiale de construcții Pătîrlagele discuțiile din adunarea pentru dare de seamă și alegeri au avut un pronunțat caracter de lucru, dacă numeroasele observații și propuneri ale membrilor de partid au permis dezvăluirea cauzelor care au generat rămînerea în urmă în ce privește calitatea produselor, folosirea capacității utilajelor, dacă proiectul de hotărîre a fost completat cu numeroase prevederi judicioase, aceasta se datorește faptului că s-a evitat deopotrivă atît plutirea în generalități, cît și pierderea în amănunte secundare, a fost folosită critica principială, constructivă ca un mijloc din cele mai eficace pentru perfecționarea activității.Deși controlul efectuat pe teren a arătat că nivelul pregătirii adunărilor de alegeri este superior celui din alți ani, socotim deosebit de importantă combaterea tendințelor de formalism care fac ca unele dări de seamă să se limiteze la simpla înșiruire a unor măsuri organizatorice fără a pune accentul pe efectul acestora, pe contribuția la îmbunătățirea muncii organizației respective. Iată, de pildă, la întreprinderea forestieră Nehoiu, unde se manifestă deficiențe serioase în realizarea sarcinilor de plan, ritmicitatea producției este inconstantă, iar fondul de timp nu se folosește corespunzător, ar fi fost de așteptat ca aceste aspecte să se afle în centrul dezbaterilor adunărilor de alegeri. In loc de aceasta, dările de seamă pregătite de unele organizații de bază au rezumat capitolul consacrat vieții interne de partid la date cifrice privind componența organizației și la aprecierea că... s-a lucrat după un plan de muncă. In darea de seamă a organizației de bază de la atelierul mecanic abundau asemenea aprecieri: „...s-au ținut regulat ședințele programate"... „sarcinile au fost repartizate pe membrii de partid..." „în adunări generale, comuniștii au prezentat informări..." în ce măsură poate înlesni o asemenea „analiză" dezbaterea temeinică de către adunarea de alegeri a activității organizației, a căilor de perfecționare a acesteia?

Robească, unde slabul spirit gospodă- 
ț resc al consiliului de conducere, toleranta manifestată față de diferite încălcări ale avutului obștesc ridică piedici în calea întăririi economico- organizatorice a cooperativei agricole, aceste aspecte au fost în trecut ignorate în dezbaterile adunării generale a organizației de partid.întîlnim uneori manifestări ale u- nei înțelegeri simpliste a spiritului critic constând în înșiruirea lipsurilor, fără vreun efort de a descifra cauzele lor, fără a-i numi pe cei ce poartă răspunderea și fără a căuta mijloacele de remediere. Este vorba în asemenea cazuri de o interpretare deformată a rostului criticii. Pentru a da, chipurile, o notă combativă dării de seamă, unii prezintă pe pagini întregi tot felul de deficiente. Privind însă mai atent lucrurile, constați că e vorba de fapte disparate, de multe ori de însemnătate minoră, și din care nu se trag concluzii practice. La adunarea de alegeri a organizației de bază de la ferma nr. 6-zootehnie de la I.A.S. Rm. Sărat, șirul lung de lipsuri ale conducerii fermei și ale unor membri de partid prezentat în cuprinsul dării de seamă nu era însoțit de încercarea de a scoate la iveală factorii care au determinat aceste stări de lucruri, nu se indicau căile de îmbunătățire a activității. Alteori, așa cum am constatat la adunarea de alegeri de Ia organizația de bază a a- telierului cuve de la Uzina mecanică Buzău, critica este lipsită de adresă; nimeni nu se simte vizat. Cui ajută o asemenea critică în gol ? Ea nu determină biroul organizației de bază și conducerea administrativă să ia măsuri efective pentru înlăturarea neajunsuriloi.A -Cerințele democrației interne»v-elfe partid impun ca adunările de alegeri să prilejuiască un amplu schimb de păreri asupra problemelor dezbătute, asigurîndu-se fiecărui participant dreptul de a-și exprima nestingherit punctul de vedere. în a- ceastă ordine de idei, comitetul județean a cerut tuturor birourilor organizațiilor de bază să manifeste maximă receptivitate față de opiniile membrilor de partid. Asigurînd exprimarea liberă, în cursul adunării, a părerilor, trebuie ca toate propunerile judicioase să fie sintetizate în hotărîrea adoptată și să se acționeze cu perseverență pentru aplicarea lor. în felul acesta, avînd convingerea că părerile lor sînt luate în considerare, că măsurile stabilite includ propria lor contribuție, cresc participarea activă a comuniștilor la viața organizației de partid, spiritul lor de răspundere partinică. Or, aceasta constituie unul din obiectivele fundamentale ale a- dunărilor pentru dări de seamă și alegeri.

B *1

ne-a trimis autocamioane pentru transport." Dar cooperativa are numeroase atelaje și cîteva camioane cu care putea să transporte sfecla pentru a nu fi lăsată pe cîmp să se deprecieze. Am vrut însă să a- flăm și părerea conducerii combinatului de la Podari. Tov. ing. Dumitru Ghimpău din colectivul de conducere al combinatului ne-a spus : „în contract se prevede clar că unitatea producătoare este obligată să transporte producția pînă la baza de recepție sau fabrică. Cu toate acestea, conducerea combinatului, pentru a veni în sprijinul cooperativelor. s-a interesat îndeaproape și multor unități le-a înlesnit repartizarea de autocamioane din autobazele întreprinderii de transporturi auto Craiova. Dar acest lucru a fost posibil numai la acele cooperative care au întocmit grafice de recoltare și. transport din vreme. Cooperativa din Ciutura nici nu a acceptat cel puțin să întocmească cu noi un grafic, cum de altfel au procedat și alte cooperative".Zilele acestea timpul s-a răcit simțitor. în multe nopți temperatura a coborît cu mult sub zero grade. Cantitățile de sfeclă recoltate în timpul zilei precedente. care nu au putut fi transportate, trebuie a- dunate în grămezi și acoperite pentru a nu îngheța. Nu peste tot se procedează însă așa. în ziua de 23 octombrie, însemnate cantități de sfeclă sosite la combinatul de la Podari de la cooperativele agricole din Calopăr, Zănoaga, Radomir, Pielești și altele erau înnegrite din cauza înghețului.Atît conducerea combinatului din Podari, cît și consiliile de conducere ale cooperativelor sînt datoare să ia măsuri în vederea grăbirii recoltatului sfeclei. De asemenea, trebuie să se revizuiască și graficele de livrare, să se asigure autocamioanele necesare transportării sfeclei de pe cîmp fie la centrele de însilozare, fie la fabrică. Mijloacele de transport din cooperative trebuie, de a- semenea, folosite în mod judicios.
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*
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CO PRILEIUL VIZITEI IN TARA NOASTRA 
A VICEPRESEDIMTEIUI CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
Al IP. MONGOLE. DAND1N GOMBOJĂV
Ambasadorul R. P. Mongole la București, Damdinnerenghiin Batâa, a oferit joi un dejun, cu prilejul vizitei în țara noastră a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole Dandîn Gombojav.Au luat parte Emil Drăgănescu. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.

Radu Constantinescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării. Valentin Steriopol, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Craiu, adjunct al ministrului finanțelor, și alte persoane oficiale, , (Agerpres)
SOSIREA UNEI DELEGAȚII A COMITETULUI SOVIETIC 

PENTRU APĂRAREA PĂCIILa invitația Comitetului național pentru apărarea păcii, joi la amiază a sosit în Capitală o delegație a Comitetului sovietic pentru apărarea păcii, alcătuită din V. V. Kovanov, vicepreședinte al Academiei de științe medicale, membru al Prezidiului Comitetului sovietic pentru apărarea păcii, ,și Petre Krusceniuk, scriitor, secretar responsabil al Comitetului pentru apărarea păcii din R.S.S. Moldovenească,

La sosire, pe aeroportul Bănea- . sa, delegația a fost întîmpinată de Sanda Rangheț, secretar al Comitetului național pentru apărarea păcii, acad. Theodor Burghele și Ioanichie Olteanu, membri ai Biroului C.N.A.P.Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFII 

ARTISTICE DIN U.R.S.S.
Cu prilejul Zilelor culturii sovie

tice, joi la amiază, la Galeriile de 
artă fotografică din str. Brezoianu, 
s-a deschis Expoziția de fotografii 
artistice din U.R.S.S., organizată de 
Com’i/o.jl de Stat pentru Cultură și 
Artă și Asociația artiștilor fotografi 
din Republica Socialistă România.

Expoziția, cuprinde circa 150 de 
lucrări alb-negru și color, variate 
ca gen și executate în maniere și 
tehnici diferite, oglindind aspecte 
semnificative din viața și munca 
poporului sovietic, peisaje și chi
puri umane caracteristice.

La vernisaj au participat Petre 
Constantine seu-lași, vicepreședinte 
al A.R.L.U.S., funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și C.S.C.A., precum și mem
bri ai ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

La vernisaj au luat cuvîntul Ion 
Bananei, vicepreședinte al Asocia
ției artiștilor fotografi, și 1. K. Tom- 
șin, consilier cultural la ambasada 
U.R.S.S.

(Agerpres)

Acad. Elie Carafoli ales președinte 
al Federației internaționale de astronauticăCongresul internațional de astronautică. ce s-a desfășurat recent la New York, a ales ca președinte al Federației internaționale de astronautică pe acad^,,,.

Elie Carafoli, președintele Secției de științe tehnice a Academiei Republicii Socialiste România.... .. .. ...........(Agerpre.s)
1A

ZIUA FORȚELOR ARMATE
9

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste RomâniaTovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali !împreună cu întregul popor sărbătorim, la 25 octombrie. Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. înscrisă la loc de cinste în istoria patriei, această zi memorabilă evocă lupta neînfricată a poporului român pentru înfăptuirea insurecției armate din august 1944 și eliberarea întregului teritoriu al țării de sub jugul fascist.Cu 24 de ani în urmă, răspunzînd cu elan și hotărîre chemării înflăcărate a Partidului Comunist Român, animată de un profund patriotism, viteaza armată română a izgonit, împreună cu glorioasa armată sovietică, pe cotropitorii hitleriști de pe ultima palmă de pămînt a țării. Cu aceeași dăruire de sine, dovedind un înalt spirit de. sacrificiu, ostașii români au luptat mai departe, dincolo de hotarele României, aducîndu-și contribuția la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei, la victoria istorică a coaliției antihitleriste asupra Germaniei naziste.>Purtând în inimi o nestinsă dragoste de țară, susținînd cu fermitate politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, însuflețiți de succesele repurtate de oamenii muncii în realizarea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al partidului și de Conferința Națională, militarii armatei noastre nu-și precupețesc eforturile pentru a-și îndeplini cu cinste nobila misiune încredințată. Ei își perfecționează cu perseverență pregătirea militară și politică, întăresc continuu capacitatea combativă a unităților și marilor unități. Educate în spiritul patriotismului socialist și al internaționalismului proletar, Forțele Armate ale Republicii Socialiste România sînt gata în orice moment să apere cu dîrzenie cuceririle revoluționare ale poporului, independenta și suveranitatea patriei și, alături de armatele statelor participante la Tratatul de la Varșovia, ale tuturor țărilor socialiste, să contribuie la apărarea cauzei socialismului și păcii.Tovarăși soldați și gradați, subofițeri, maiștri militari, ofițeri și generali !Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, vă felicit și vă urez noi succese în desăvîrșirea pregătirii militare si politice, în întreaga activitate ostășească ! .în cinstea Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România,ORDON:La 25 octombrie 1968, ora 21,00. la București se vor trage. în semn de salut, 21 salve de artilerie.
•A:Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al poporului, inspiratorul și organizatorul victoriilor noastre !Trăiască Forțele Armate ale Republicii Socialiste România — apara- toare de nădejde a muncii pașnice.creatoare a poporului român! ......Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie — Republica Socialista România !

Ministrul Forțelor Armate 
ale Republicii Socialiste România 

General-colonel ION IONIȚĂ

10,6» — T.V. pentru specialiști. Ciclul 
„Medicină" : Diagnosticul afec
țiunilor reumatice (reluare).

.10,30 — Curs de limba spaniolă.
11,00 — închiderea emisiunii de dimi

neață.
14,00 — Jocurile Olimpice. Mexic 1968. 

(Gimnasticii).
15,00 — închiderea emisiunii.

15.45 — Jocurile Olimpice, Mexic 1963
Rezumat filmat al zilei prece
dente.

17.00 — Pentru școlari : „Acasă la acad. 
Raluca Rlpau".

17.30 — Jocurile Olimpice. Mexic 1968 :
Box și natație.

19,20 — Film documentar : „Digul".
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Actualitatea în agricultură.
20,00 — FUm artistic : „Valetul de 

pică".
21.30 — Emisiune consacrată Zilei For

țelor Armate ale Republicii So
cialiste Româriia.

22.30 — Varietăți pe peliculă.
22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Jocurile Olimpice, Mexie 196S : 

Box șl caiac-canoe.

Semnarea Protocolului româno-cehoslovac
privind schimbul de mărfuri și plățile

pe anul 1969în urma tratativelor care au a- vut loc recent, într-o atmosferă prietenească și de deplină înțelegere, între Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, și Vaclav Vales, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace, la 24 octombrie a fost semnat la București Protocolul privind schimbul de mărfuri și plățile între cele două țări pe anul 1969.în baza prevederilor noului protocol, volumul mărfuri între crește în anul în comparațieConform documentului, România va livra, printre altele, vagoane de marfă, mașini-unelte, autocamioane, autobuze, autoturisme de teren, remorci basculante, transformatoare, armături, cîntare, rulmenți, mașini agricole, produse petrolifere și chimice, materiale de construcții, produse ale industriei

schimburilor de cele două țări va 1969 cu 16 la sută, cu anul acesta.

lemnului și agro-alimentare, bunuri de consum.La rîndul ei, Cehoslovacia va livra, printre altele, utilaje energetice, mașini-unelte, mașini de construcții, instalații de telecomunicație, rulmenți, scule, aparate de măsură și control, autocamioane grele, autoturisme, autobuze, armături,. cărbuni cocsificabili și cocs metalurgic, laminate și țevi din oțel, diverse produse chimice, materiale refractare, malț, diferite bunuri de consum.Protocolul a fost semnatpartea română de Dumitru Be- jan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea cehoslovacă de Emil Misovsky, adjunct al ministrului comerțului exterior.Au Cioară, rul R.rești, precum și membrii celor două delegații care au dus tratative. (Agerpres)

din

fost prezenți Gheorghe Karel Kurka, ambasado- S. Cehoslovace la Bucu-

Cu prilejul Zilei 
naționale a IranuluiInstitutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat joi, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o seară culturală cu prilejul Zilei naționale a Iranului. Au participat Cosțică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S.. funcționari superiori din Ministerul. Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public. Au fost de față membri ai ambasadei Iranului la București, și alți membri ai corpului diplomatic. Cu această ocazie, prof. univ. dr. docent Tudor Popescu a împărtășit impresii de călătorie din Iran. Ambasadorul Iranului, Soltan H. V. Sanandaji, a mulțumit pentru organizarea a- cestei manifestări. Au fost prezentate apoi filme documentare, realizate de studiourile iraniene. (Agerpres)

ÎN MEMORIA LUI
D1MITRIE CĂLUGĂREANUCu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea eminentului om de știință român, Dimitrie Călugă- reanu, Academia Republicii Socialiste România și Ministerul învăță- rnîntului au organizat joi, în aula Academiei, o ședință comemorativă. Personalitatea savantului a fost e- vocată de academicienii Emil Pop, președintele secției de științe biologice a Academiei, și Eugen Pora, de omul de știință emerit Constantin Motaș și de prof. univ. Nestor Santa. Vorbitorii au subliniat, printre altele, aportul lui D. Călugă- reanu în cercetările privind chimia fiziologică și suturarea țesuturilor, precum și în formarea actualei generații de biologi și naturaliști.Cu același prilej a fost organizată și o sesiune științifică. în incinta Academiei » fost o expoziție.

Știri culturale
Joi seară a avut loc la sala Pa

latului un concert de muzică ușoa
ră intitulat „Salutul cuban". Con
certul a întrunit două formații ca
bane de prestigiu internațional: 
Cuartetul vocal și instrumental Los 

. Bucaneros- ,.și - Nonetul-, instrumental 
' al orchestrei cubane de muzică mo
dernă. La spectacol au participat 
Vasile Dinu. vicepreședinte al 
C.S.C.A., oameni de cultură și artă, 
un numeros public. Au fost de fată 
Rodolfo Sarracino. însărcinat cu a- 
faceri al Cubei la București, si membri ai ambasadei.

*

Orchestra de cameră a Filarmo
nicii din Kiev, care întreprinde un 
turneu în țara noastră, a susținut 
joi seara. în sala Casei universita
rilor din Cluj, un concert care a 

lucrări de Stogarenko, Bach, 
și Mozart. A dirijat Anton Concertul s-a bucurat de 
Artiștilor oaspeți le-au fost 
flori din partea consiliului

cuprins 
Bartok 
Saroev.
succes, 
oferite .
popular județean provizoriu.

-fc
Orchestra simfonică a Filarmoni

cii din Budapesta, 
un turneu în țara 
țintit, joi seara la 
Teatrului dramatic, 
fonic swb bagheta

care întreprinde 
noastră, a sus- 
Brașov, în sala 
un concert sim- 

t____ ___ _ v......... dirijorului Andres Korodl/. Programul a cuprins 
lucrări de Bela Bartok și Beetho
ven. Solist Kovacs Denes.
teatre

O Opera Română ; Carmen — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Sînge vieness
- 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Regina de Navara — 
19,30 ; (sala Studio) : Orașul nostru 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Ne
potul lui ltameau — 20 ; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Sfintul Mitică Blajinu
— 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala mare) : 
O casă onorabilă — 19,30, (sala Studio) : 
Fotografii mișcate — 20.
• Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 20.
a Teatrul Mic : Amooor — 20.
9 Teatrul „Ion Creangă" : Andromaca
— 18,30.
a Studioul l.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
Hedda Gabler — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din cal. 
Victoriei) : Aventurile Iul Plum-Plum
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — "
• Teatrul „C. Tănase" ( 
„Ca la Tănase" — 19,30, (sala 
Boema Palace — 19,30.

17.
(salh Savoy) : 
sala Victoria) :

amenajată (Agerpres)

Radiotele- 
activitatea în

cine a
• Minunata călătorie a Iul Nils Hol- 
gersson : SALA PALATULUI — 17,30 
(seria de bilete 2601) ; 20,15 (seria de 
bilete 2602).
• Vera Cruz : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.
• Străin in casă : REPUBLICA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 18; 21,30.
• Samuraiul : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9—15,45 
în continuare, 18,15; 20,30.
• Mărturisirile unul domn cu cameră
mobilată : SALA CINEMATECA — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9:
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL -
8.30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,15 ; 18,15 ; 
20,15, FESTIVAL - 9,15 ; 11,15 ; 13,15 ; 
15,15 ; 17,15 ; 19.15 ; 21,15, FEROVIAR — 
8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 15,45 ; 19 ; 21, 
EXCELSIOR - 9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 15,45 ; 
18 ; 20. MELODIA - 8.45 : 10.30 ; 12,30 :
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; .20,30.
» Veșnicul tiitlrzlat - CAPITOL - 
8,45 ; 11 ; 13,30 ÎS : 13,30 ; 21, MIO
RIȚA — S ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

12,15

Congresul 
național 
de igienăJoi dimineață, în sala mică a Palatului Republicii, au început lucrările celui de-al II-lea Congres național de igienă, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale. Participă academicieni, profesori universitari, cadre de specialitate din țară, precum și oaspeți din Bulgaria, Cehoslovacia,R. D. Germană, Iugoslavia, Mexic,S. U.A. și Ungaria. .Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. docent Gheorghe Cadariu, președintele comitetului de organizare. Participanții an fost salutați de prof. dr. Marin Voiculescu, adjunct al ministrului sănătății, și de prof, dr Nicolae Nestorescu, președintele U.S.S.M.Timp de trei zile vor fi dezbătute probleme actuale de igienă și sănătate publică, ridicate de procesul de industrializare și de tendințele actuale ale fenomenelor demografice. (Agerpres)

Adunarea festivă
consacrată sărbătoririi

I

Zilei Națiunilor Unite
Asociația pentru Națiunile Unite și Asociația de drept internațional și relații internaționale din Republica Socialistă România au organizat joi seara, la Casa de ■ cultură a studenților din Capitală, o adunare festivă consacrată sărbătoririi zilei de 24 octombrie, Ziua Națiunilor Unite.Au luat parte funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, cadre didactice din învăță- mîntul superior, cercetători în domeniul dreptului și relațiilor internaționale, studenți, ziariști.Adunarea a fost prezidată de dr. Dinu Giurăscu, secretarul secției . de relații internaționale a A.D.I.R.I.Profesor doctor docent Edwin

Glaser, membru al Consiliului executiv al A.D.I.R.I., a vorbit despre rolul Organizației Națiunilor Unite în realizarea unui climat de încredere și apropiere între state. în stabilirea păcii și securității internaționale.Vorbitorul a subliniat contribuția activă a țării noastre la înfăptuirea țelurilor înscrise în Carta O.N.U., prestigiul mereu sporit pe care l-a dobîndit România în cadrul Organizației Națiunilor Unite ca urmare a numeroaselor inițiative și propuneri făcute în diverse . domenii în vederea promovării păcii, securității internaționale, progresului societății umane.(Agerpres)

Orchestra simfonică a 
viziunii și-a reluat 
noua stagiune joi seara. Sub baghe
ta dirijorului Iosif Conta a fost pre
zentat un program alcătuit din pie- 

,.șa pentru orchestră a tînărului corn- 
- păzitor St; Zorzor „Muzica Festiva"."" 
lucrare în primă audiție, Concertul 
nr. 1 pentru vioară și orchestră de 
Karol Szymanovsky, interpretat de 
violonista poloneză Wanda Wilko- 
mirska, și Recviemul german de 
Brahms.

Tot joi seara, la Opera Română, 
publicul bucureștean a avut ocazia 
să o asculte pe renumita soprană 
Gund.ula lanowitz, de la Opera de 
stat din Viena. Artista, austriacă a 
susținut partitura Donei Ana din 
opera „Don Juan" de Mozart, ală
turi de Dan Iordăchescu, Magda Ian- 
culescu și alți interpreți de pres
tigiu 
nești.

ai primei scene lirice româ-

*șeara a avut loc pe scena O- 
maghiare din Cluj un spec-, 
cu „Doamna Butterfly" de

Joi 
perei 
tacol 
Puccini, la care și-au dat concursul 
dirijorul Zelyko Strako, de la Opera 
comică din Berlin (R. D. Germană) 
și soprana Teodora Lucaciu, artistă 
emerită, solistă a Operei Române 
din București. Regia a fost semnată 
de Alexandru Szinberger. artist e- 
merit.

( Agerpres)
I

20,80, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45.
e Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16.
9 Vară capricioasă : CENTRAL •— 18,30 ; 
20,45.
9 poemul celor două Inimi : LUMINA
— 3,45—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
20,45.
> Hoața vieții : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 : 18,15 ; 20,30.
9 Program pentru copii : DOINA — 
8—10.
9 Viva Maria : UNION — 13,30 ; 18 ; 
20,30.
9 Totul pentru ris — Mihaela — Tine
retul român la Festivalul de la Sofia : 
TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14'; 
15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
9 Frumoasele vacanțe : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE —. 15,30 ; 17,45.
9 Tarzan, omul-malmuță ; BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30, VIITORUL —
15.30 ; 18.
9 Winnetou (seria a IH-a) : DACIA —
8— 16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, FE
RENTARI — 10 ; 15,30 ; 18, Umbrele 
strămoșilor uitați — 20,30.
9 Marysla și Napoleon : BUCEGI —
9— 13,30 în continuare ; 15,45 ; 18,15 ;
20,45.
9 Șapte oameni de aur : UNIREA — 
15,30 ; 18.
9 Vin cicliștii : UNIREA — 20,30.
9 Neînțelesul : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,S0.
9 Să nu ne despărțim ! DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
9 Testamentul unul pașă : GIULEȘT1
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 Căderea imperiului roman : FLO- 
REASCA — 5,30 ; 13,15 ; 16,30 ; 20.
9 Operațiunea San Gennaro : AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
9 Trei copii „minune" : MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
9 A trecut o femeie : MOȘILOR — 20,30. 
SUn dolar găurit — Pentru cîțiva do- 

iri în plus : MUNCA — 15,30 ; 19,30.
9 Duelul lung : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
9 Surprizele dragostei : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
9 Unchiul meu : FLACARA
9 Jurnalul unei femei în alb
— 9-15,45, ~

15,45 ;

20,30.
ARTA 

în continuare ; 18 ; 20.15. 
RAHOVA — 15,30.
• Sfintul la pindft :
20,30.
• Spartacus (ambele 
lp,30 ; 19.
• Fratele doctorului 
GREȘUL — 15,30 ; 13.
• Am întâlnit țigani fericiți : PRO
GRESUL — 20,30.
• Lustragiul : FLAMURA — 9—16 în 
continuare, 18,15 ; 20,30, VICTORIA — 
9 ; 11,15; 13,45; 16,15; 13,30; 20,45.
• Ea va rîde : POPULAR — 16 ; 19,30. 
« Inimă nebună, nebună de legat : 
PACEA - 15,20 ; 18 ; 20,30.
9 Taffy și vină torul : CRIN G AȘI — 
15,30 ; 18 ; 20.15.

RAHOVA - 18 ;
serii) : VITAN -

Homer î PRO-

OLIMPIADA ’68
DIN FOTOLIUL

TELESPECTATORULUI

DE CAIAC CANOE

de Dan DEȘL1Uși so-

Pe podiumul de onoare
200 m bras femei

aceas- domi-

le-a în

ac-(a

o aș- care„pla- parcă locuri, fost ultima

în minus- de recepții care este delegația

și grațiear- vi- dePe

între forță

SI ACUM, FINALELE

CORESPONDENȚA DIN MEXICO DE LA TRIMISUL 
NOSTRU VALENTIN PAUNESCU

Intrînd pe poligonul de tir de la Campo militar nr. 1, ai senzația stranie că ai făcut un pas în afara Mexicului sau «cel puțin dincolo de marginile capitalei sale și-ți trebuie cîteva' minute pentru a te dumiri de unde Izvorăște acest sentiment. în general, cei care au conceput instalațiile olimpice, arhitectii Pedro Ramirez Vasquez, Felix Candela, Antonio Peyri sau Enrique Castaneda Tamborrel au recurs cu predilecție la sinteze între strălucita tradiție, în specialitate, a popoarelor pre- columbiene. a structurilor arhitectonice din epoca. hispanică și a ideilor de avangardă. Ceea ce descumpănește pe omul care intră direct pe poligonul de Ia Campo militar este absenta totală a oricăreia dintre aceste... „influente". Pe cei 170 000 do metri pă- trați ai poligonului nu întîlnești nici un fel de artificiu arhitectonic. Lipsesc pînă și frescele cu care ne-âm obișnuit atâta (uneori le întîlnești chiar și pe pereții garajelor — de parcă ar exista stocuri supranormati- ve de frescă și mozaic), îneît în clipa în care nu-ti mai poți sprijini ochii pe ele, începi să le cauți. Singurul „lux" pe care și l-au îngăduit constructorii săi constă în covorul de „tezontle" (piatră vulcanică poroasă) așternut între liniile de tragere și ținte. Tezontle are calitatea de a absoarbe atît umiditatea cît si căldura, (și mai ales eventualele unde ce s-ar refracta, dăunînd eficacității tragerii), încolo, nimic în afară

de linii drepte care se întîlnesc mereu în a- celeași unghiuri drepte. Un fel de monotonie care cuprlnzîn- du-te în mrejele ei îți impune tăcere brietate.Și totuși, în tă atmosferă nată de rigurozitate, de echilibru si precizie, dimineața, la prînz și seara, cum se spune, s-au tras mii de cartușe în aceste victime docile (Marcel Roșea susține exact contrariul) care sînt țintele, fixe sau mișcătoare. Numărîndu-se înainte de începerea competiției printre fa- voriți (aveam în lotul prezentat medaliați o- limpici ■ .și- mondiali), trăgătorii români s-au găsit la sfîrșitul ei printre cei... sați“, ocolind primele șase Onoarea salvată zi de întreceri, cînd Marcel Roșea a reușit... imposibilul, ur- cînd de pe locul al șaselea (după prima manșă) pînă pe podiumul premiaților limpici : medalia argint. Nu însă emoții, deoarece i încheierea celei doua manșe, cu lași număr de siluete țintite se' aflau trei trăgători : Roșea, sovieticul Suleimanov si Ch. During (R. D. Germană).Bineînțeles, baraj și, tot bineînțeles, reprezentantul nostru nu obține medalia de ai- gint decît în ultima serie, de parcă ar fi tinut cu tot dinadinsul să ne scoată sufletul. Cred că nu mai este nevoie să menționez faptul că nimeni nu i-a reproșat... întârzierea, prelungirea e- moțiilor și că, dimpo-

1. Sharon Wichman (S.U.A.) 2’44” 4/10 — nou record olimpic, medalie de aur ; 2. Djurica Bjedov (Iugoslavia) 2’46”4/10 — medalie de argint; 3. Galina Prozumenșcikova (U.R.S.S.) 2’47” — medalie debronz.
400 ni liber — bărbați1. Michael Burton (S.U.A.) —4’09” — medalie de aur ; 2. Ralph Hutton (Canada) — 4’U”7/10 —medalie de argint; 3. Alain coni (Franța) — 4T3”3/10 — lie de bronz.

/

o-i de fără după de-a ace-

trivă, „medalia de gint" de la pistol teză s-a bucurat toate felicitările care le merită, felicitări primite chiar și din partea polonezului J. Zapedzki, noul campion olimpic al probei de care Roșea a fost despărțit doar de trei... siluete.Remarcabila performanță a tânărului tor Marcel Roșea terminat Institutul de teatru și cinematografie chiar în acest an) a reacreditat tirul românesc pe planul internațional readucînd totodată soarele în vila numărul trei, din satul olimpic. Un soare de ale cărui raze delegația noastră avea nevoie ca de aer, înaintea celor două zile de finiș care teaptă. Finiș în sîntem angajați decisiv, cu reprezentant! in plutonul fruntaș, — caiaciștii, canoiștii, luptătorii de greco- romane și „supraviețuitorii" de la box — Monea și Cuțov, deocamdată amîndoi cu medalii de bronz înbuzunar. De altfel, potrivit tradiției de... o săptămînă, cula sală a vilei în găzduită noastră Marcel Roșea . a primit ) felicitările colegilor săi de echipă, ai tuturor plimpi- cilor români ce se mai află în sat.Pentru astăzi, vineri, gîndul, speranțele ne sînt îndreptate spre cele 7 finale de’ caiac-canoe în . care va fi prezentă întreaga noastră „flotilă". Ieri, în urma semifinalelor, și-au asiguraț acest drept și echipajele de caiac simplu, caiac dublu și caiac 4.
SCRIMA - BOXIn prima semifinală feminine de floretă, României a întâlnitn prima semifinală a probei .......................................... ", echipa ..... echipa a terminat victoria re- scrimerelorUngariei, cu care la egalitate (8—8), venind la tușaveraj maghiare. în cealaltă semifinală, U.R.S.S. a întrecut cu 9—3 Franța. Finala se va disputa între formațiile U.R.S.S. și Ungariei.

Pe lîngă cele două discipline cu mănuși — scrima și boxul 
-- atît de diferite în esență, mi- Z cui ecran ne-a dat prilejul să urmărim ieri după-amiază cîteva 4 ‘ 
faze de lupte clasice, precum și 
evoluția (reconfortantă, la drept 5, 
vorbind) a.unora dintre cele mai S bune gimnaste de pe glob. Lă- 
sînd la o parte rezultatele în Z sine, am remarcat încă o dată, cu tristețe, nivelul precar al 
confruntărilor pugilistice, greva- y 
te de miză, de ambianță, de con- \ 
dițiile acestei neobișnuite ediții alpine... Forța brută precumpă- > 
nește asupra tehnicii; stiliști re- Z 
putați uită, ca prin farmec, ele- Z 
mentele „nobilei arte", angre- < 
nîndu-se în busculade, violențe, y 
gen „Șapte păcate". Adăugați > deciziile anapoda, lipsa de pro- > 
bitate a unor oficiali, optica Z 
stranie a unor arbitri de ring A
— și veți conveni că podiumul <' 
din Mexic nu poate consemna 
cu fidelitate ierarhia valorică.

A fost o adevărată ușurare 
să vedem apărînd pe scena cris 
tal, după acele secvențe tulburi, 
la propriu și la figurat — si
luetele armonioase ale maestre- 
lor grației și echilibrului. Dacă 
Voronina și Kucinskaia au stră
lucit prin precizie și varietate
— în special prima, o autentică 
stea de cinema, inclusiv aerul 
de păpușă automată — senzația 
zilei ni s-a părut și nouă, ca și arbitrilor, ca și spectatorilor din 
sala Auditorio, inegalabila Vera 
Ceaslavska. E aproape de ne
crezut că un organism uman, 
oricît de dotat, de antrenat, de 
evoluat — poate sfida, pur și simplu, legile mecanicei, rea- 
lizînd performanțe în care vir
tuozitatea tehnică și simțul es
tetic se îmbină' la modul super
lativ. Toată gama procedeelor 
clasice — cascade, spagaturi, pi
ruete — renăștea parcă în ipos
taze inedite, sub ochii noștri ui
miți, ca într-o risipă de petale 
sintetizînd, fiecare în parte, o 
floare unică, nemaivăzută... De 
aceea, poate chiar și acel 9,90, 
acordat intîia oară -în competi
ția olimpică, mi s-a părut a- 
semenea unei cifre de cîntar 
apropo de un lied sau un sonet...

- LUPTE CLASICE prin tuș. In cadrul categoriei 78 kg, Ion Tăranu l-a învins prin descalificare pe canadianul Brian Hef- fel. In schimb, Nicolae Neguț (categ. 87 kg) a fost întrecut la puncte de iugoslavul Branislav Silnici, iar Constantin Bușoiu a pierdut prin tuș (minutul 5) în fata campionului olimpic de la Tokio, maghiarul Istvan Kozma.Ieri, în turul doi al turneului, Ion Baciu a cîștigat din nou ; de . data aceasta în dauna bulgarului Traikov. Slmion Popescu l-a învins prin tuș pe filipinezul Tortillano, iar I. Enache la puncte pe Fonid (R.A.U.).Turneul de lupte greco-romane, care a debutat miercuri, a prilejuit de la început afirmarea unora dintre luptătorii români. în reuniunea de dimineață, după cum am anunțat și în ziarul nostru de ' Z. Z..ciu și S. Popescu au cîștigat primul meci. Ion Enache a terminat la egalitate cu campionul olimpic la categoria 70 kg, turcul Ayvaz.In reuniunea programată după- amiază, alți patru luptători români au evoluat pe saltea. La categoria 97 kg, Nicolae Martinescu a tranșat în favoarea sa după numai trei minute disputa cu vest-germanul Heinz Kiehel, pe care l-a învins

plat-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEII

Mos- meda- ieri, Gh. Stoiciu, I. Ba-
Natație. Sărituri de la 

formă — feminin1. Milena Duskova (Cehoslovacia) — 109,59 puncte — medalie de aur ;2. Natalia Lobanova (U.R.S.S.) —105,14 puncte — medalie de argint;3. Ann Peterson (S.U.A.) — 101,11 puncte — medalie de bronz.
Gimnastică. Individual com

pus — feminin1. Vera Ceaslavska (Cehoslovacia) — 78,25 puncte — medalie de aur ; 2. Zinaida Voronina (U.R.S.S.) —76.85 puncte — medalie de argint; ■3. Natalia Kucinskaia — 76.75 puncte — medalie de bronz ; pe echipe :1. U.R.S.S. (Kucinskaia, Voronina, Petrik, Harlova, Turișeva, Burda)352.85 puncte — medalie de aur;2. Cehoslovacia 382,20 puncte — medalie de argint : 3. R. D. Germană 379.10 puncte — medalie de bronz

Sferturile de finală ale turneului olimpic de box, programate miercuri la „Arena Mexico". ne-au prilejuit satisfacții dar și decepții. In reuniunea desfășura-’ tă seara, Ion Covaci (categ. mijlocie mică) a fost întrecut la puncte de sovieticul Boris Lagutin. Boxînd în limitele categoriei semimijlocie, Victor Zilberman-’a fost învins prin K.O. tehnic în repriza a treia de camerunezul Bessala.
- Echipa feminină de floreta a României a cucerit 

medalia de bronz, întrecînd la tușaveraj echipa 
Franței.

— Ion Monea s-a calificat în finala categoriei 
semigrea, învingîndu-l la puncte pe polonezul Dra
gan. Celălalt finalist este sovieticul Pozniak.

Rezultatul meciului Cuțov (România) - Harries 
(S.U.A.) nu ne-a parvenit.

i
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Conferința generală Cu prilejul COMUNICAT

• SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIU
a UNESCO Zilei Forțelor

® INTERVENȚII ALE DELEGAȚILOR ROMANI Armate

NILOR UNITE • PROBLEMA APART
HEIDULUI ÎN DEZBATEREA C0
MITETULUI POLITIC SPECIAL

NEW YORK 24. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: Ziua Națiunilor Unite a fost sărbătorită la sediul O.N.U. printr-un concert festiv prezentat în sala Adunării Generale de Orchestra simfonică din Paris, dirijată de Serge Baudo. în prezența delegațiilor la lucrările sesiunii și a unui mare număr de invitați, instrumentiștii francezi au interpretat „Dansul răzbunării Medeei" de Barber, „Poem" de Ghausson (solist Christian Ferras) și „Simfonia a 6-a“ de Ceaikovski.A luat cuvîntul, cu acest prilej, secretarul general al O.N.U., U Thant, care a subliniat, printre altelei „în această zi a Națiunilor Unite este inevitabil ca gîndurile noastre să nu se îndrepte spre problema războiului și păcii, deoarece marea noastră organizație a fost creată în primul rînd pentru a „salva generațiile viitoare de flagelul războiului". Prin redactarea unui tratat privind neproliferarea armelor nucleare a fost făcut un pas foarte important, prin dispozitivul Națiunilor Unite, spre prevenirea războiului nuclear. După părerea mea, riscul proliferării acestor arme este atît de mare, încît nimic nu trebuie să întîrzie intrarea în vigoare a acestui tratat. Pe de altă parte, înțeleg foarte bine și împărtășesc chiar neliniștea numeroaselor națiuni cărora le inspiră o serioasă îngrijorare faptul că această bombă este deținută de cîteva națiuni privilegiate". „Trebuie să se pornească cu ho- tărîre pe calea lungă a dezarmării generale și complete" — a subliniat U Thant.

sporit pericolul unui conflict mai larg datorită expansiunii politicii de apartheid în regiunile învecinate.
„Necesitatea unei acțiuni inter

naționale eficiente pentru eradica
rea apartheidului a devenit astfel 
și mai imperativă" — se subliniază în raport. în document se recomandă adoptarea unor măsuri urgente pentru a determina îndeplinirea hotărîrilor O.N.U. de către principalii parteneri comerciali ai Africii de Sud, se recomandă-Adu- nării Generale „să reafirme cu fer
mitate recunoașterea legitimității 
luptei poporului sud-african și să 
ceară tuturor statelor și organiza
țiilor să-i acorde sprijin moral, po
litic și material mai intens". De asemenea, se recomandă reluarea dezbaterilor din Consiliul de Securitate în legătură cu această problemă.

PARIS 24. — Corespondentul A- gerpres, Al. Gheorghiu transmite : Conferința generală UNESCO își continuă lucrările. în ședința plenară din 23 octombrie, conferința a adoptat bugetul organizației pe 1969—1970.Au continuat lucrările și în cele două subcomisii: pentru educație, și pentru cultură ale comisiei programului. în subcomisia pentru problemele culturii, delegatul român Alex. Bălăci, a scos în evidență necesitatea ca UNESCO să intensifice participarea scriitorilor, artiști- lor și oamenilor de cultură la activitatea acestui departament. Vorbitorul s-a declarat de acord cu capitolele din program privind studiul civilizațiilor și culturilor din Africa, America Latină, Asia și Europa.Referindu-se la activitatea Comisiei naționale române pentru UNESCO, cit și la cea a Asociației internaționale de studii sud-est europene, Alex. Bălăci a relevat importanța cooperării regionale sud- est europene și a informat subcomisia despre rezultatele recentului colocviu internațional de la Mamaia pe tema : „Izvoarele arheologice ale civilizației europene".Vorbitorul a sprijinit proiectele cuprinse în programul UNESCO cu privire la politica culturală și a fă-

cut cunoscut asentimentul delegației române pentru organizarea în 1970 de către UNESCO a primei conferințe mondiale a miniștrilor culturii.Subcomisia de cultură a examinat și aprobat proiectul privind organizarea de către UNESCO în 1969—1970 a unui colocviu internațional consacrat lui Lenin și contribuției sale la problemele educației, științei și culturii, ce va fi organizat cu prilejul centenarului nașterii lui Lenin. Proiectul de rezoluție a fost prezentat în acest scop de delegația sovietică împreună cu alte delegații coautoare, printre care și cea a României.în intervenția sa, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Valentin Lipatti, a sprijinit călduros această inițiativă și a subliniat importanța teoretică a unui atare colocviu, care ar permite să fie dezbătute în cadrul UNESCO cîteva din aspectele principale ale gîndirii Iul Lenin, a- rătînd că colocviul propus ar fi de natură să‘ j ’ “ “ * .............. ...activitatea turale.Proiectul lui a fost adoptat de subcomisia culturală.

ale României

îmbogățească substanțial UNESCO în scopuri culde rezoluție supus votu-

telor și ministerelor pentru știință și tehnică
7

*NEW YORK 24 (Agerpres). — în Comitetul politic special al Adunării. Generale a O.N.U. au început dezbaterile în legătură cu „politica 
de apartheid promovată de guver
nul Republicii Sud-Africane". în atenția participanților la lucrările comitetului se află un raport al comisiei speciale însărcinate cu examinarea problemei politicii de apartheid a Africii de Sud, în care sînt cuprinse o serie de concluzii și recomandări în legătură cu a- ceastă problemă. In raport se subliniază că, în ultimul an, situația din această țară s-a înrăutățit și a

*NEW YORK 24 (Agerpres). — Ministrul de externe al R.A.U., Mahmoud Riad, a înmînat un memorandum reprezentantului special al O.N.U. în Orientul Mijlociu, Gunnar Jarring, în care se declară că retragerea trupelor Israelului din teritoriile arabe ocupate și un acord care să reglementeze problema refugiaților „vor duce la obținerea păcii în această regiune a lumii".Reprezentantul special ăl O.N.U. în Orientul Apropiat a primit, de asemenea, în urmă cu cîteva zile un memorandum în aceeași problemă din partea ministrului de externe al Israelului, Abba Eban.în cercurile diplomatice de la O.N.U. se apreciază că Gunnar Jarring și-a exprimat, după primirea acestor documente, optimismul în... legătură cu misiunea șa în Orientul Apropiat.

Acfiuni greviste 
de amploare in Italia

ROMA 24. — Cores
pondentul Agerpres, N. 
Puicea, transmite: In 
Italia, se extinde și se 
intensifică lupta oame
nilor muncii împotriva 
așa-numitelor „zone 
de salarizare" care sta
bilesc discriminări în 
retribuirea muncii in
tre sudul țării și nor
dul industrializat. 
Miercuri s-au desfășu
rat greve, demonstrații 
și adunări de protest , 
în provinciile Reggio 
Calabria, Pescara, Ă- 
quila, Bari, Lecce, 
Messina, Teramo ?» Macerata.

La Bari și Lecce nu\ 
mărul greviștilor a fost 
de peste 30 000. După 
demonstrația care a a- .■ 
vut loc de-a lungul

principalelor străzi ale orașului, oamenii mun- . cii din Bari au partici
pat la un miting in ca
drul căruia și-au ex
primat revendicările. 
La Messina, întreaga 
activitate a fost para
lizată timp de 24 de ore 
ca urmare a grevei. In 
cadrul unor adunări 
sindicale s-a subliniat 
necesitatea ca „expan
siunea” economică să 
se reflecte pozitiv asu
pra ■ ■ condițiilor de 
muncă șl de trai ale 
muncitorilor. In semn 
de solidaritate cu cei 
900 de lucrători de la 
Uzinele Siemens din 
Aquila, în oraș a avut 
loc o grevă generală, 
mAinbitbrii reVendicînd 
salarii egale cu cele

plătite de aceeași so
cietate la filialele din 
Milano. O grevă de 24 
de ore a fost decla
rată miercuri și la Ci
vitavecchia, unde a 
fost paralizată întrea
ga viață economică, in
clusiv activitatea por
tului.

Pentru zilele urmă
toare, organizațiile sin
dicale ale celor 
mari 
C.G.I.L., 
U.I.L. - 
noi greve în diferite 
localități și sectoare de 
muncă, în sprijinul re
vendicărilor pentru o 
viață mai bună, asigu
rarea locului de mun
că, împotriva concedie
rilor.

....... trei 
centrale — 

C.I.S.L. și 
- au anunțat

î.

Dineu oferit
rfe șeful delegației

româneNEW YORK 24. (Agerpres). — Șeful delegației române, Mircea Ma- lița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit miercuri seara, la sediul misiunii permanente a României la O.N.U., un dineu în onoarea șefilor unor delegații la cea de-a 23-a- sesiune a Adunării Generale și a unor înalțl funcționari O.N.U.La dineu au participat Aii Omar Shego, ministrul afacerilor externe al Somaliei,, Inche Rahim Ishak, ministru de stat pentru relații externe al statului Singapore, Alteța Sa regală Norodom Rannaridah al Cambodgiei, Garcia Robles, adjunct al ministrului afacerilor, externe al Mexicului, șeful delegației mexicane, Ia- kob Malik, adjunct al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., reprezentant permanent la O.N.U., șeful delegației Uniunii Sovietice, Abdulrahim Farah, reprezentant permanent al Somaliei, președintele Comitetului politic special al Adunării Generale, Hamilton Amerasinghe, ambasador, șeful delegației Ceylonului, președintele Comitetului special pentru folosirea pașnică a teritoriilor submarine situate în afara limitelor jurisdicției naționale, Heinrich Haymerle, ambasador, șeful delegației Austriei, președintele Comitetului pentru folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic, Tewfik Bouat- toura, ambasador, șeful Algeriei, Huot Sambath, dor, șeful delegației giel, Karoly Csatorday, dor, șeful delegației Cornelius Cremin, ambasador, prezentantul permanent al Irlandei, Mamadou Kante, ambasador, reprezentantul permanent al Republicii Mali, T.T.B. Koh, ambasador, reprezentant permanent al statului Singapore, Ralph Bunche, subsecretar al O.N.U. pentru probleme politice speciale,- Leonid Kutakov, subsecretar general al O.N.U., șeful Departamentului pentru problemele politice și ale Consiliului de Securitate.Din partea română, la dineu, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au participat ambasadorul Gbeorghe Diaconescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., Maria Groza și Petre Tănă- sie, membri ai delegației.

delegației ambasa- Cambod- ambasa- Ungariei, 
re-

agențiile de presa transmit
fi O fi fi O O

Peste 
muncitori construc
tori din Londra au 
participat la o ma
nifestație în spriji
nul revendicărilor 

lor economice

Forțele republicane ale 
Republicii Arabe Yemen au lansat joi parașutiști asupra localității Jageel Yaseleh (80 km sud-est de Sanaa) unde detașamentele regaliste continuă să dețină poziții. Operațiunea a fost încununată de succes, localitatea fiind recucerită de trupele guvernamentale.

ților parlamentului sînt menționate succesele obținute de poporul cambodgian în cei 15 ani care au trecut de la cucerirea independenței naționale. Sianuk s-a referit în continuare la pericolul care amenință frontierele de stat cambodgiene și a subliniat hotărîrea Cambodgiei de a lupta în continuare pentru a-și apăra independența, neutralitatea și integritatea teritorială.
0 delegație a Uniunii Co

muniștilor din Iugoslavia, condusă de Țvietin Miatovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președinte al C.C. al " ~ ~govina, se află la Roma într-o vizită de studiu _și pentru_ un schimb de păreri cu Delegația la sediulBufalini, membru al Secretariatului și al Direcțiunii P.C.I., Arturo Colombi și Gian Carlo Pajetta, membri roului Politic și ai Direcțiunii și Carlo Galluzzi, membru al țiunii P.C.I.

U.C. din Bosnia si Herțe-
Partidul Comunist Italian. U.C.I. a avut convorbiri, C.C. al P.C.I., cu Paolo

ai Bi-P.C.I., Direc-
Adu-Lucrările sesiunii 

nării Naționale a Cambod
giei au început la Phnom Penh. în fața deputaților a luat cuvîntul șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk. într-un mesaj adresat deputa-

Președintele Johnson a

0 navă militară a S.U.A. a pătruns în apele teritoriale ale R. P. Chineze în dreptul insulei Matsu. în aceeași zi, un avion militar american a pătruns în spațiul aerian al R. P. Chineze deasupra insulei Yonghsing, provincia Kvantung. Purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să adreseze un avertisment serios în legătură cu acțiunile militare de provocare arătate mai sus. (China Nouă).
Ministrul ducerilor ex

terne ui Finlandei, Ahti Kar- jalainen, care a făcut o vizita oficială în Ungaria, a fost primit joi în clădirea Parlamentului de Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial, Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, și de Gyula Kallai, președintele Adunării de Stat.ținut joi după-amiază o conferință de presă în care s-a referit la o serie de probleme privind războiul din Vietnam și la unele aspecte ale politicii interne americane. Agențiile de presă remarcă lipsa oricărui element nou în ce privește poziția Statelor Unite față de războiul din Vietnam. în legătură cu actuala campanie electorală, președintele Johnson a anunțat că va pronunța un discurs televizat la 3 noiembrie.

în ultima vreme, în presa internațională apar comentarii frecvente pe tema conflictului izbucnit recent între Malayezia și Filipine în legătură cu teritoriul Sabah.Hotărîrea bruscă și, deocamdată, fără vreo valoare practică a Filipineior,- de a proclama trecerea sub jurisdicția lor a acestui teritoriu care face parte, în- cepînd cu 1963, din componență Malayeziei a stîrnit multe nedumeriri. Numeroși au fost observatorii care și-au pus întrebarea ce se ascunde, de fapt, în spatele „conflictului de o- peretă" — aprecierea-aparține unor ziare occidentale — care opune cele două state și se caracterizează prin tonul ascuțit al „partiturilor" propagandistice.Este știut că Sabahul dispune de mari bogății naturale — cauciuc, lemn, tutun, iar în subsol petrolul, aurul, diamantele, cărbunele. Acestea constituie încă de mult timp un adevărat „măr al discordiei" între diverse monopoluri occidentale. Se știe, de asemenea, că Malayezia și Filipinele Sînt legate prin tratate militare șl economice — prima cu Anglia și cealaltă Unite.Trebuie spus nere, interesele britanice dețin importantă în malayeziană. Deși Marea Britanie a hotărît să re-
cu Statelecă, în ge- economice o pondere economia

SOFIA. — în seara zilei de 24 octombrie, colonelul Constantin Dîrmon, atașat militar, aero și naval al României la Sofia, a oferit un cocteil urmat de prezentarea unor filme documentare cu ocazia Zilei forțelor ai- mate ala Republicii Socialiste România. Au fost prezenți general-colonel Zahari Zahariev, adjunct al ministrului apărării populare al R.P. Bulgaria, ofițeri superiori, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la Sofia.Cu același prilej, ministrul apărării populare al R.P. Bulgaria a organizat o seară festivă la care au participat ofițeri și ostași din armata bulgară, precum și numeroși oameni ai muncii. A fost prezent N. Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia. Generalul maior Boris Todorov a vorbit cu acest prilej despre drumul glorios străbătut de forțele armate române și contribuția lor valoroasă la obținerea victoriei asupra Germaniei fasciste. El a subliniat totodată hotărîrea forțelor armate române de a a- păra cauza socialismului alături de armatele celorlalte țări socialiste.
★

PEKIN. Cu prilejul Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România, joi după-amiază a avut loc la Pekin o adunare festivă organizată de Ministerul Apărării Naționale al R. P. Chineze. Au fost prezenți Uan Sin Pin, adjunct al șefului Marelui Stat Major, Cian Sin-iu, locțiitor al șefului serviciilcr armatei chineze, precum și alte persoane oficiale.Despre semnificația Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România au vorbit atașatul militar, aeio și naval al țării noastre, It. col. Virgil Gheorghiu, și Cian Tzun Ju, comisar politic la Departamentul Relații Externa al Ministerului Apărării Naționale al R. P. Chineze.
★

PRAGA. — Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România, a- tașatul militar și aero al României la Praga, lt. col. Petre Constantin, a oferit în saloanele ambasadei o gală de filme, urmată de un cocteil. Au participat : general It. Karel Rusov, prim- adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major al armatei cehoslovace, general It. Jaromir Machac, general lt. OIdrich Stângei și general maior Jan Luks, locțiitori ai ministrului, general Frantișek Bedrich, șeful Direcției generale politice a armatei, generali și ofițeri superiori ai armatei cehoslovace.
★

BELGRAD. Cu prilejul Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România, joi după-amiază în capitala R.S.F. Iugoslavia a avut loc o gală de filme românești. Apoi însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la Belgrad, Ion Ro- șianu, a oferit un cocteil. Au participat : g-ral lt. Djuro Loncearevici, adjunct al secretarului de stat pentru apărarea națională, g-ral col. Milo Kilibarda, adjunct al șefului Statului ’ Major, generali și ofițeri superiori ai armatei populare iugoslave.
★

MOSCOVA. — La Muzeul Central al Forțelor Armate Sovietice din Moscova s-a deschis joi o expoziție consacrată Forțelor armate ale Republicii Socialiste România. Numeroase documente și fotografii oglindesc aspecte ale prieteniei ostașilor români și sovietici, ale luptei lor comune împotriva cotropitorilor fasciști.

între 22 și 24 octombrie 1968 a avut loc la Moscova consfătuirea conducătorilor comitetelor și ministerelor pentru știință și tehnică din țările membre C.A.E.R. La consfătuire au luat parte reprezentanți din toate țările membre C.A.E.R.Delegațiile au fost conduse : din partea Republicii Populare Bulgaria de I. Popov, președintele Comitetului de stat pentru știință și progres tehnic, Republicii Socialiste Cehoslovace de M. Hruskovic, ministru, președinte al Comisiei de stat pentru tehnică, Republicii Democrate Germane de K. Stubenrauch, ministru a.i. pentru știință și tehnică, Republicii Populare Mongole de Ț. Punțagnorov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului pentru coordonarea lucrărilor de cercetare științifică de pe lîngă Consiliul de Miniștri, Republicii Populare Polone de E. Szyi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului pentru știință și tehnică, Republicii Socialiste România de A. Bîrlădeanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice, Republicii Populare Ungare de M. Ajtai, vicepreședinte al Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de V. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de stat pentru știință și tehnică al Consiliului de Miniștri.Participanții la consfătuire au făcut un schimb de informații despre situația și tendințele dezvoltării celor mai importante domenii ale științei și tehnicii, măsurilor ce se realizează pentru creșterea eficienței activității organizațiilor științifice și pentru accelerarea folosirii rezultatelor științei și tehnicii în economia națională, despre experiența în domeniul prognozei și planificării dezvoltării științei și tehnicii.La consfătuire a schimb de păreri asupra problemelor dezvoltării în continuare și adîn-

cirii legăturilor științifico-tehnice între țările membre C.A.E.R. A fost relevată marea însemnătate a legăturilor științifico-tehnice directe care se dezvoltă cu succes în ultimul timp între mură cetări științifice și de proiectare din țările cutate, de asemenea, probleme legate de realizarea împreună a unor lucrări științifico-tehnice importante, de crearea de către țările interesate, pe baze bi sau multilaterale, de colective științifico-tehnice comune, precum și alte aspecte ale colaborării științifico-tehnice.Dînd o înaltă apreciere rezultatelor consfătuirii care a ‘ avut loc, participant» s-au pronunțat pentru organizarea în viitor de întîlniri periodice ale conducătorilor comitetelor și ministerelor pentru știință și tehnică din țările membre C.A.E.R., în vederea discutării problemelor care vor prezenta interes reciproc.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

ministerele industriale de ra- și între organizațiile de cer-membre C.A.E.R. Au fost dis-

VIENA

loc un

Simpozionul internațional
u

VIENA 24. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite: Lucrările simpozionului internațional „Toamna anului 1918“, la care participă 150 de istorici din 14 țări și în cadrul căruia sînt a- bordate evenimentele din toamna anului 1918 din Imperiul Habsbur- gic și urmările acestora, își continuă lucrările. Joi, prof. univ. Miron Constantinescu, șeful delegației române, a prezentat referatul intitulat „Legitimitatea formării statelor naționale succesorale", iar dr. Augustin Deac — referatul „Caracterul plebiscitar al Adunării Naționale de la Alba Iulia“. Referatele au fost ascultate cu viu interes.Joi la amiază, cancelarul federal al Austriei, Josef Klaus, a primit în clădirea Cancelariei federale pe membrii delegațiilor participante la simpozionul internațional de la Viena.
nunțe la o prezență militară permanentă în Ma- layezia, totuși — cum afirmă observatorii politici — forțele britanice pot fi readuse în această țară în decurs de cîteva ore. în a- cest context, poziția importantă din punct de vedere militar a Sabahului deține

Orient, generalul Michael Carver, declara că „Anglia va veni în ajutorul Ma- layeziei" dacă s-ar ajunge la o confruntare militară deschisă cu Filipinele.Conflictul de interese în jurul acestui teritoriu a fost înăsprit și prin faptul că pe teritoriul filipinez au

ÎN SPA TELE

UNUI „CONFLICT
DE OPERETĂ"

un rol de seamă în calculele strategice. Nu întîm- plător, cum arată ziarul britanic „Times". în toiul crizei aviația engleză a efectuat zboruri deasupra Sabahului, iar flota britanică navighează si acum lîngă țărmurile filipineze. în același timp, comandantul forțelor engleze din Extremul

fost descoperite formațiuni paramilitare pregătite să acționeze în Sabah, formațiuni în spatele cărora, după dezvăluirile unor comentatori din Occident, se află grupuri financiare și militare americane interesate în exploatarea economică și controlul militar a- supra Sabahului prin intermediul Filipineior, țară

în care influența americană este preponderentă.Trebuie reamintit că în Filipine „relațiile speciale" dintre Manila și Washington au fost puse în ultimul timp sub semnul întrebării de cercuri tot mai largi ale opiniei publice. De asemenea, pe măsură ce se vădesc mai clar efectele negative ce le comportă pentru evoluția politică din această țară existența bazelor americane pe teritoriul filipinez, pături tot mai largi ale populației, ca și unii oameni politici lucizi cer retragerea acestor baze din Filipine și se pronunță pentru o politică de desprindere de „carul a- merican". în asemenea condiții apare evident că agitarea ideii unui „pericol" care ar amenința Filipinele nu este decît în interesul acelor cercuri care urmăresc perpetuarea existentei bazelor în această tară, legarea tot mai strînsă a Filipineior de blocul militar S.E.A.T.O. și de politica agresivă a Statelor Unite în Asia de sud-est.Iată de ce în analiza actualei dispute dintre Malayezia și Filipine, privitoare la teritoriul Sabah, diverși comentatori' pornesc de la interesele puterilor occidentale, angajate — de o parte și de alta — într-o cursă pentru a-și asigura privilegii.
Șerban BERINDEI
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PRAGA

A. DUBCEK
L-A PRIMIT PE 
V. V. KIIZNEJOVPRAGA 24 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite că Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a primit miercuri seara la sediul Comitetului Central pe reprezentantul Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., V. V. Kuznețov, membru al C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S., prim-locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S. în cursul convorbirii, A. Dubcek și V. V. Kuznețov au făcut un schimb de păreri în v’\e- le probleme actuale de interes -o-, mun pentru cele două părți. .țf ,

★PRAGA 24 (Agerpres). — După cum anunță Agenția Telegrafică Bulgară B.T.A., după retragerea primelor unități din Banska Bis- trica, la 23 octombrie, au plecat din Praga spre Bulgaria noi unități militare bulgare care au staționat lingă aeroportul Ruzyne din Praga.
Plenara C. C. 
al P. S. U. G.BERLIN 24 (Agerpres). — La Berlin își desfășoară lucrările cea de-a IX-a plenară a C.C. al P.S.U.G., în cadrul căreia Gerhard Gruneberg, membru al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. a prezentat raportul Biroului Politic.în cadrul lucrărilor plenarei a luat cuvîntul Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.
DECLARAȚIA II. R. S. $.,« >

R. D. G. SI POIONIU 
privind platforma 
continentală a Mării BalticeMOSCOVA 24 (Agerpres). — La 23 octombrie, U.R.S.S:, R.D.G. și Polonia au semnat la Moscova Declarația cu privire la platforma continentală a Mării Baltice.în declarație se arată că fiecare stat din regiunea Mării Baltice are dreptul suveran la platforma continentală care îi aparține în scbpul prospectării și exploatării bogățiilor naturale pe fundul mării și în subsolul său. Platforma continentală trebuie folosită de toate statele numai în scopuri pașnice.Drepturile unui stat asupra platformei continentale nu afectează statutul juridic al apelor mării deschise, care acoperă platforma continentală. Folosirea platformei continentale nu trebuie să creeze obstacole nejustificate navigației, pescuitului și protecției faunei marine.Guvernele celor trei țări au pornit de la, faptul. că rezolvarea problemelor privind demarcația și folosirea platformei continentale prezintă interes pentru toate statele din regiunea Mării Baltice. Ele consideră că este de dorit ca și alte state din această regiune să adere la declarație.
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