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BEREA LUCRĂRILOR PLENAREI
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Ieri au continuat lucrările plenarei Co

mitetului Central al Partidului Comunist 
Român. Au participat ca invitați cadre de 
conducere din Ministerul Sănătății, șefii 
direcțiilor sanitare județene, conducătorii 
unor unități sanitare din țară, profesori și 
alți specialiști din instituțiile centrale și lo
cale de sănătate și asistență medicală.

La ultimul punct al ordinii de zi plenara 
a analizat starea de sănătate a populației 
și a dezbătut măsurile privind perfecționa
rea organizării rețelei sanitare și îmbună
tățirea asistenței medicale în Republica So
cialistă România. Studiul supus discuțiilor 
plenarei a fost elaborat de către Ministerul 
Sănătății pe baza consultării unui mare nu
măr de specialiști din domeniul științei și

practicii medicale, a organelor de partid și 
de stat, și examinat de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R.

La discuții au luat cuvîntul tovarășii: 
Gheorghe Necula, prof. dr. Teodor Ilea, 
Constantin Drăgan, dr. Dan Enăchescu, 
Anton Moisescu, prof. dr. Aurel Nana, Con
stantin Dăscălescu, prof. dr. Pius Brîn- 
zeu, acad. Vasile Mîrza, dr. Theodor Bă- 
dău, Iosif Banc, prof. dr. Nicolae Nestores- 
cu, dr. Ion Pănescu, dr. Simion Măgheru- 
șan, Petre Ionescu, prof. dr. Voinea Mari
nescu, dr. Iosif Suciu, dr. Mircea Migea, 
Ion Cosma, acad. Aurel Moga.

în încheiere a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat liniile directoare ale 
activității în domeniul sănătății publice și 
a însărcinat Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. să elaboreze, pe baza studiului pre
zentat și a dezbaterilor din plenară, Direc
tivele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la îmbunătăți
rea asistenței medicale a populației din Re
publica Socialistă România.

De asemenea, plenara a hotărît să se con
voace la începutul anului viitor o consfă
tuire pe țară a lucrătorilor din domeniul să
nătății publice.

Lucrările plenarei C.C. al P.C.R. au luat 
sfîrșit.

Dezbaterile Ple
narei C. C. al 
P.C.R. cu privire 

la unele măsuri 
organizatorice 

pentru întărirea 

continuă a uni
tății moral-poli
tice a poporului 
muncitor, a fră
ției dintre oame
nii muncii români 
și ai naționalită
ților conlocui
toare, a coeziunii 
națiunii noastre 

socialiste

Vineri la amiază, tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, Ilie Ver- deț, Janos Fazecas,- Gheorghe Ră- dulescu, Emil • Drăgănescu, Petre Lupu și Dumitru Popa au vizitat Expoziția industrială britanică organizată sub patronajul Consiliului britanic pentru comerțul cu țările est-europene, în pavilionul central al complexului de expoziții din Capitală.în fața expoziției, conducătorii de partid și de stat au fost întîm- pinați de ambasadorul Marii Britanii la București, Sir John Chadwick, și de I C. Trafford, directorul •general al expoziției.Printre cei prezenți se aflau, de asemenea, Bujor Almășan, Gheorghe Cioară, Mihai Marinescu, Mihai Suder, Octavian Groza, miniștri, George Macovescu, primadjunct al ministrului afacerilor externe, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț.Expoziția industrială britanică cuprinde realizări din diferite ramuri ale economiei engleze. Ponderea principală revine produselor induștriei constructoare de mașini. Oaspeții s-au oprit în timpul vizitei în fața a numeroase standuri, în care sînt prezentate echipamente complete pentru industriile chimică, petrochimică, minieră, alimentară, textilă, instalații necesare centralelor termoelectrice, hidroelectrice și nucleare, utilaje electrotehnice și electronice, mașini- unelte pentru prelucrarea metalelor, lemnului, pentru fabricarea sticlei, ceramicii și cimentului, mijloace moderne de transport, material rulant, machete ale unor construcții aeronautice și navale. Bogat reprezentate sînt, de asemenea, sectoarele industriilor siderurgică.

chimică, petrolieră și ușoară prin exponatele prezentate.Conducătorii de partid și de stat au primit ample explicații asupra exponatelor, unele din acestea în funcțiune, din partea directorului expoziției, reprezentanților unor firme producătoare și a altor specialiști englezi.După încheierea vizitei, oaspeții s-au întreținut cu reprezentanți ai firmelor britanice și organizatorii expoziției. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că expoziția care prezintă o imagine a realizărilor tehnicii britanice va contribui la lărgirea relațiilor comerciale și îndeosebi a cooperării dintre firmele britanice și întreprinderile românești. Ambasadorul Marii Britanii la București, în numele organizatorilor expoziției și a firmelor participante, a mulțumit călduros conducătorilor români pentru vizita făcută la expoziție, subliniind bunele relații economice existente între cele două țări și interesul producătorilor britanici pentru dezvoltarea în continuare a cooperării în producție.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și ceilalți conducători de partid și de stat au semnat următoarele în cartea de onoare a expoziției : „Deschiderea expoziției industriale britanice la București constituie o expresie vie a dezvoltării relațiilor economice dintre România și Anglia. Apreciind exponatele prezentate, adresăm felicitări organizatorilor expoziției, cu convingerea că dezvoltarea colaborării și cooperării ro* mâno-britanice corespunde intereselor celor două țări, cauzei înțelegerii între popoare și păcii".(Agerpres)

Mai multe utilaje 
românești în noile 
uzine chimicei

De-a lungul anilor am asistat cu 
toții la dezvoltarea impetuoasă a in
dustriei chimice, al cărei ritm de 
creștere a producției este în actua
lul cincinal mult sporit în compara
ție cu ritmul mediu anual al între
gii producții industriale. Zeci de ins
talații noi s-au ridicat ori sînt în 
curs de execuție la Craiova, Pitești, 
Turnu-Măgurele, Rm. Vîlcea, Iași, Să- 
vinești, Ploiești. Noile instalații și 
capacități includ în ele mari canti
tăți de utilaje și echipament tehno
logic achiziționat din străinătate.

Participarea industriei construc
toare de mașini românești la înzes
trarea industriei chimice — deși im
portantă cantitativ — nu se ridică 
decît la 18—19 la sută din valoarea 
utilajului necesar și nu reflectă a- 
devăratele ei posibilități. O pre
zentare grafică a evoluției producției 
de utilaj chimic realizată în ultimii 
ani va arăta nu o curbă continuu 
ascendentă, ci una întreruptă, în 
care maximul a fost atins în 1964, 
pentru ca apoi să scadă. în loc să 
crească. Cum se explică această evo
luție neîntîlnită în nici o ramură a 
economiei noastre naționale, în nici 
o subramură a construcțiilor de ma
șini ? Dar, mai ales, ce resurse pot 
fi fructificate pentru sporirea apor
tului uzinelor noastre constructoare

recurgîndu-se la import numai 
pentru, utilajele, părțile de utilaje și 
aparatura ce nu pot fi reali
zate de industria noastră. Pe 
șantierul Rafinăriei Pitești — cel 
mai mare obiectiv actual de in
vestiții din industria petrolieră — din 
cele peste 10 instalații, numai două 
sînt construite prin import complex. 
Instalații de înaltă tehnicitate, cum 
sînt cele de hidrofinare, reformare și 
cracare catalitică, sînt realizate în 
cea mai mare parte cu echipament 
românesc.

— Tendința unor factori de răs
pundere din industria chimică de a 
ignora sau subaprecia potențialul și 
capacitatea de concepție a uzinelor 
constructoare de mașini nu este în
temeiată — ne-a spus ing. loan 
Cuțulab, proiectant șef la Uzina de 
utilaj chimic Ploiești. în ultimii ani, 
uzina noastră a reușit să asimileze 
și să producă utilaje cu grad sporit 
de complexitate tehnică, cum sînt 
compensatori lenticulari, răcitoare 
cu aer, turnuri de oxidare, vase sub 
presiune și alte echipamente cons
truite din oțeluri superioare, care 
reclamă tehnologii noi de lucru, în
sușite în scurtă vreme de colectivul 
uzinei.

Apelarea cu precădere la import

a avut consecințe din cele mai dife
rite și ele nu se concretizează numai 
în scăderea ponderii utilajului de 
fabricație proprie la construirea noi
lor obiective chimice. Micșorarea 
cererilor de echipament tehnologic a 
determinat ca unele uzine — „Vul
can" și „23 August" din Capitală, 
„Progresul" — Brăila, „Independența" 
— Sibiu ș.a. — să-și schimbe profi
lul sau să-și diminueze substanțial 
producția de utilaj chimic, domeniu 
în care cîștigaseră o anumită expe
riență și pe care- au abandonat-o. 
Apoi, din cauza variației comenzilor 
în fiecare an și chiar de la un tri
mestru la altul, nu a fost posibil 
întotdeauna să se asigure o anumită 
specializare a uzinelor în fabricarea 
unor tipuri de utilaje. Deseori, din 
acest motiv, utilaje și subansamble 
similare s-au fabricat în 2—3 uzine 
diferite, cu toate cheltuielile supli
mentare care intervin pentru apro
vizionarea tehnico-materială și pre
gătirea fabricației.

Specialiștii din Rținisterul Indus
triei Chimice și. din institutele sale 
de proiectări susțin că recurgerea la

Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a V-a)

Recepție cu prilejul 
Zilei Naționale a Iranului

de mașini la realizarea instalațiilor 
complexe cu care urmează să fie 
dotată în continuare industria chi
mică ?

— în cadrul planurilor de dezvol
tare a industriei chimice s-a făcut 
simțită, în anii din urmă, orientarea 
spre realizarea cu precădere a noi
lor capacități prin importuri com
plexe, fără a se recurge prea mult 
la comenzi acordate uzinelor noastre 
constructoare de mașini — ne-a spus 
ing, Stelian Necula. consilier în Di
recția generală de utilaj chimic și 
de rafinării din M.I.C.M. Se vădește 
în aceasta o tendință de neîncredere 
în capacitatea și forțele noastre pro
prii, de subapreciere a posibilităților 
de a asigura în proporție din ce în 
ce mai mare, din producție internă, 
o serie de utilaje și instalații des
tinate industriei chimice.

Anumite argumente risipesc aceas
tă neîncredere, demonstrează, dim
potrivă, contrariul. Sînt ramuri ale 
industriei — de pildă, industriile pe
trolieră. minieră, ușoară — care au 
solicitat mult mai mult industria 
constructoare de mașini în satisface
rea necesităților de utilaje și agre
gate. Cel mai convingător este exem
plul industriei de prelucrare a țițeiu
lui. bazată după cum se știe pe 
tehnologii de complexitate și nivel 
tehnic aproape comparabile celor din 
industria chimică. Totuși, în acest 
sector, încă de la proiectare se ține 
seamă de necesitatea realizării în 
tară a celor mai multe instalații.

Combinatul siderurgic „Gh Gheorghiu-Dej” din Galati; Imagine de 
pe șantierul furnalului numărul 2 de 1 700 mc., aflat în construcție 

(Foto : Gh. Vințilă)

Spiritul partinic de analiză și combativii
în adunarea de

Obiectivul fundamental al vastei 
acțiuni de pregătire și desfășurare a 
adunărilor pentru dări de seamă și 
alegeri constă în ridicarea la un ni
vel mai înalt a întregii activități de 
partid, creșterea rolului conducător 
al organizațiilor de partid. în aceasta 
își găsește expresie indicația cuprin
să în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. : „îndeplinirea programului 
de înflorire multilaterală a țării de
pinde de modul în care fiecare or
ganizație de partid din economie, 
știință, cultură reușește să se si
tueze în fruntea oamenilor muncii, 
să înflăcăreze masele pentru obiec
tivele politicii partidului, să facă 
din politica Partidului Comunist Ro
mân în fiecare întreprindere, coope

rativă agricolă sau instituție o 
uriașă forță transformatoare".

Scopul investigării efectuate în 
cîteva localități a fost de a analiza 
ce se întreprinde în cadrul adunări
lor de alegeri pentru transpunerea 
acestui obiectiv din sfera preocupă

Telegramă

Excelenței Sale
Domnului dr. H. C. FRANZ JONAS

Președintele Federal al Republicii Austria VTENACu ocazia zilei naționale a Republicii Austria, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre. în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului austriac prieten
NICOLAE CEAUȘESCU

ce creează premise pentru creșterea 
eficienței practice a muncii de partid.

— Creșterea rolului organizației de 
partid, ne spune tovarășul Francisc 
Toke, instructor al Comitetului jude
țean de partid Covasna, presupune 
capacitatea de a pătrunde în meca

viața de partid
rilor principiale în aceea a acțiunii 
practice.

în practică, rolul conducător al or
ganizației de partid se concretizează 
în autoritatea și spiritul novator pe 
care îl manifestă în întreaga ei ac
tivitate, îu strînsa legătură cu ma
sele și în capacitatea de a îndrepta 
eforturile colectivului în mijlocul că
ruia activează spre principalele o- 
biective de progres în unitatea res
pectivă.

Uzina „23 August", atelierul „for- 
mare-oțel". Procentul încă mare al 
rebuturilor, folosirea integrală a 
timpului de lucru — iată problemele 
care au suscitat discuții aprinse în 
cadrul adunării de alegeri. Caracte
rul concret, analitic al dezbaterilor, 
criticile judicioase, numeroasele pro
puneri bine chibzuite au confirmat 
că tocmai în aceste domenii se im
pune în primul rînd intervenția ac
tivă a organizației de partid. Meri
tul adunării de alegeri constă în 
aceea că a concentrat în această di
recție eforturile comuniștilor. Ceea

nismul activității economice și a-1 
influenta pozitiv, orientarea efortu
rilor spre laturile esențiale ale aces
teia. Cu alte cuvinte, aceasta în
seamnă capacitatea de a desprinde 
din multitudinea aspectelor veriga 
principală de care depinde soluționa
rea întregului lanț de probleme.

Dintre numeroasele mijloace de 
manifestare a rolului conducător al 
organizației de partid, pe primul plan 
se află aspectele relevînd spiritul de 
răspundere al comuniștilor pentru 
tot ce se petrece în jurul lor și, în 
primul rînd, în unitatea unde mun
cesc, combativitatea față de neajunsuri.

Nefamiliarizat cu stările de lucruri 
din turnătoria de oțel a uzinei „Vul
can" din Capitală, poți fi surprins de 
„criticismul" discuțiilor din adunarea 
de alegeri. Unul după altul, vorbi
torii criticau biroul organizației de 
bază, conducerea secției, a uzinei. 
Stînd de vorbă cu oamenii, vedeai 
însă că ei nu ignorau cîtuși de pu
țin progresele sensibile realizate de 
secția respectivă în cursul ultimului

an ; ei le cunoșteau și le prețuiau, 
dar socoteau că ceea ce s-a făcut 
este departe de a' corespunde atît 
posibilităților, cît și cerințelor. Con
cluzia se concretiza în orientarea 
dezbaterilor : se cerea biroului, co
mitetului de partid să acționeze mai 
ferm spre a determina rezultate su
perioare în îmbunătățirea calității 
produselor ; o poziție mai combativă 
fată de ritmul încă lent al acțiunii 
de organizare științifică a produc
ției. Nemulțumiri în bună parte jus
tificate au fost exprimate, în privința 
grijii fată de condițiile de muncă ale 
salariatllpr.

Fe deasupra multitudinii aspecte
lor specifice, ceea ce apărea ca nu
mitor comun al tuturoi- Intervenții
lor din cadrul adunării de alegeri era 
sentimentul responsabilității parti
nice, conștiința faptului că organiza
ția de partid nu poate, nu are drep
tul să se .mulțumească cu rezultatele 
obținute, ci trebuie să tindă mereu 
mai sus. în acest sens se cuvine re
levat modul judicios în care a fost 
întocmit proiectul de hotărîre : orien- 
tînd atenția spre principalele sar
cini aflate în fața organizației de 
parțid, el prevede acțiuni concrete, 
măsuri precise care evită preluarea 
atribuțiilor conducerii tehnico-admi- 
nistrative și pun accentul pe folosi
rea pîrghiilor de influențare proprii 
muncii de partid.

Ce contrast izbitor cu formalismul 
manifestat în alte locuri în înt.ocmi-

Tudor OLARU, Nicolae 
MOCANU, AI. MUREȘAN 
N. BRUJAN

(Continuare in pag. a V-a)

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr — ziua națională a Iranului, ambasadorul Iranului Ia București, Soltan H. V. Sanandaji, a oferit vineri seara o recepție în saloanele restaurantului Athente Palace.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constantin Stătescu, secretarul

Consiliului de Stat, Alexandru Boabă, Gheorghe Cioară, Octavian Groza, miniștri, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, șefi ai cultelor, generali, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București șl alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

I. PATZAICHINC. COVALIOV

M. ȚURCAȘ

caiac 4 - MEDALIE DE

Olimpidi români numai 
obținut cinci meâaiii 

® Echipajul României de canoe dublu - MEDALIE 
DE AUR

® Echipajul României de 
ARGINT

® La floretă femei, caiac 
MEDALII DE BRONZ

T elegrame
Maiestății sale imperiale

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Șahinșahul Iranului TEHERANCu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiale — sărbătoarea națională a Iranului — îmi este deosebit de plăcut să vă adresez felicitări cordiale împreună cu cele mai calde urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului iranian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA

Primul ministru al Iranului TEHERANPrimiți vă rog, Fxcelență, cu ocazia zilei naționale a Iranului, sincere felicitări și cele mai călduroase urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace poporului iranian prieten
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului 
de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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ZBATERILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI MIST ROMÂN
PROPUNERILE

ui Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire
la organizarea si structura Frontului Unității 
Socialiste, precum și ale consiliilor oamenilor 

muncii ai naționalităților conlocuitoare

i

Prezentînd propunerile Comite
tului Executiv al Comitetului Cen
tral cu privire la organizarea și 
structura Frontului Unității Socia
liste, precum și ale consiliilor oa
menilor muncii ai naționalităților 
conlocuitoare, tovarășul Paul Nicu
lescu-Mizil a subliniat că în. ex
punerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au fost în
fățișate pe larg . transformările 
social-politice care fac necesară 
crearea în țara noastră a unor noi 
forme organizatorice pentru întă
rirea unității poporului, a frăției 
oamenilor muncii români și ai na
ționalităților conlocuitoare, a coezi
unii societății noastre socialiste. 
Au fost subliniate, de asemenea, 
rolul și atribuțiile ce vor reveni 
în orînduirea noastră Frontului 
Unității Socialiste și consiliilor oa
menilor muncii aparținînd naționa
lităților conlocuitoare, contribuția 
pe care aceste organisme sînt che
mate să o aducă la înfăptuirea po
liticii de desăvîrșire a construcției 
socialiste, la înflorirea patriei noas
tre. în legătură cu aceasta, tovară
șul Paul Niculescu-Mizil a arătat că 
Frontul Unității Socialiste va fi 
un organism politic permanent, cu 
caracter larg reprezentativ, din 
care se propune să facă parte 
Partidul Comunist Român, forța 
politică conducătoare a societății 
noastre socialiste, și principalele 
organizații de masă, obștești și pro
fesionale : Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Uniunea Tineretului Comunist, 
Consiliul Național al Femeilor, U- 
niunea Scriitorilor, Uniunea Artiș
tilor Plastici, Uniunea Compozito
rilor, Uniunea Ziariștilor,; .Uniu
nea Arhitecților, Asociația oameni
lor de știință, Asociația oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, Consiliul oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din 
Republica Socialistă România, Con
siliul oamenilor muncii de naționa
litate germană din Republica So
cialistă România, consiliile altor 
naționalități conlocuitoare în ju
dețele unde se vor crea aceste con
silii, Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești, Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de Con
sum, Uniunea Asociațiilor Studen
ților, Consiliul Național al Ingine
rilor și Tehnicienilor, Uniunea So
cietăților de Științe Medicale și 
Asociația Juriștilor.

S-a propus, de asemenea, urmă
toarea structură organizatorică :

Pe plan central se va constitui 
Consiliul Național al Frontului U- 
nității Socialiste, ca organism per
manent, care să cuprindă repre
zentanți ai Partidului Comunist 
Român și ai organizațiilor de 
masă și obștești.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
’ DUMITRU POPAExpunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document de o deosebită valoare teoretică și practică, constituie o strălucită analiză marxist-leninistă a evoluției structurii sociale și politice a societății noastre. Ea abordează și rezolvă, pe temeiul unei profunde cunoașteri științifice, o problemă politică de însemnătate majoră pentru dezvoltarea în perspectivă a socialismului în România : unirea îritr-o modalitate originală a tuturor organizațiilor obștești ale țării, pornind de la premise obiective, care integrează organic interesele fundamentale, năzuințele și aspirațiile cele mai înalte ale tuturor membrilor societății, ale întregului popor.Implicațiile de ordin teoretic ale acestei probleme sînt de natură să contribuie la îmbogățirea tezaurului valorilor marxism-leninismului. Soluțiile pe care le preconizează partidul nostru poartă girul experienței practice, al unor modalități concrete de adaptare a formelor de conducere și organizare la cerințele specifice, decurgînd din natura societății noastre, din trăsăturile definitorii ale relațiilor economice, sociale și umane noi, pe care le-am instaurat,. din particularitățile proprii Republicii Socialiste România. Pe aceste coordonate se profilează caracterul profund creator, modul o- riginal de abordare și soluționare a acestei complexe probleme. în concepția de ansamblu, în vastitatea și profunzimea analizei, simțim cu toții, și de această dată, aportul personal al secretarului genera! al Comitetului Central. tovarășul Nicolae Ceaușescu.In continuare, vorbitorul a subliniat că problematica ridicată în expunere are o importanță deosebită pentru dezvoltarea țării noastre, re

Membrii Consiliului Național vor 
fi desemnați de organele de con
ducere ale organizațiilor compo
nente. Se propune, de asemenea, 
ca din Consiliul Național să facă 
parte unele personalități politice 
și culturale, precum și reprezen
tanți ai cultelor din România.

Consiliul Național va avea un 
Birou Executiv pentru îndrumarea 
muncii curente.

Consiliul Național se va reuni în 
ședințe plenare, de regulă de două 
ori pe an și ori de cîte ori este ne
voie. iar Biroul Executiv va avea 
o activitate permanentă, asigurînd 
continuitatea conducerii între ple
narele ’Consiliului Național.

întreaga activitate a Consiliului 
Național și a Biroului Executiv se 
va desfășura pe bază obștească. 
Pentru rezolvarea problemelor le
gate de activitatea curentă a Birou
lui Executiv va funcționa un grup 
restrîns de activiști salariați.

Frontul Unității Socialiste va 
avea consilii județene, municipale, 
orășenești și comunale. Ele vor fi 
constituite din reprezentanți de
semnați de organele de partid, de 
organizațiile de masă și obștești din 
județul sau localitatea respectivă.

în județele și localitățile în care 
trăiesc oameni ai muncii de alte 
naționalități, din aceste consilii vor 
face parte reprezentanții naționali
tăților conlocuitoare respective.

Consiliile locale vor avea birouri 
executive pentru îndrumarea acti
vității curente.

Consiliile locale nu vor avea a- 
parat salariat propriu, soluționarea 
problemelor curente fiind asigurată 
de actiyiști de partid și ai organi-- 
zațiilor de masă desemnați în acest 
scop.

în continuare, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil a prezentat orga
nizarea și structura consiliilor oa
menilor muncii ai naționalităților 

. conlocuitoare. Vorbitorul a arătat 
că pentru a se asigura condiții mai 
bune participării active, multilate
rale și în mod organizat a oameni
lor muncii de naționalitate maghia
ră, germană și de alte naționalități 
la dezbaterea și înfăptuirea politicii 
partidului, la elaborarea și tradu
cerea în viață a măsurilor privind 
dezvoltarea economiei, științei, cul
turii, a măsurilor de politică exter
nă, de perfecționare a activității so
ciale, se propune crearea Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate maghiară din Republica So
cialistă România, crearea Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate germană din Republica Socia
listă România, ca organisme per
manente, cu caracter reprezentativ. 
Ele vor face parte din Frontul Uni
tății Socialiste.

zolvarea ei înscriindu-se în ansamblul prevederilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului. Perfecționarea neîntreruptă a relațiilor economice și social-politice proprii orînduirii noastre constituie una din trăsăturile care marchează superioritatea socialismului în raport cu toate modalitățile de organizare socială care au existat în istorie. Are o deosebită importanță principială faptul că conducerea partidului nostru a- bordează perfecționarea societății nu numai pe planul forțelor de producție și al relațiilor de producție, ci și pe planul suprastructurii, al modalităților de organizare a conducerii politice a vieții de stat. A- cest fapt capătă, după părerea mea, o mare însemnătate în cadrul actualității teoretice, ideologice și politice, în contextul problemelor care se pun astăzi practicii revoluționare, gîndirii marxiste.In fapt — a spus vorbitorul — unitatea socialistă a poporului nostru există obiectiv;-ea este expresia relațiilor de producție socialiste, a alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, a prieteniei frățești dintre oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, a marxism-leninismului ca fundament ideologic al profilului spiritual al maselor. Poziția egală a tuturor membrilor societății față de mijloacele de producție, unitatea intereselor lor. o- biective fundamentale se manifestă practic în unitatea de voință și acțiune a întregului popor în jurul partidului. Prin înființarea Frontului Unității Socialiste se creează cadrul politico-organizatoric pentru afirmarea plenară a valențelor multiple ale acestei unități. Frontul Unității Socialiste a poporului se. înscrie, astfel, ca un moment nou în dezvoltarea suprastructurii

Aceste consilii vor avea sediile 
în București. Membrii lor vor fi de
semnați de către consiliile județene 
ale oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană. Cele 
două consilii vor avea cîte un birou 
ales, care va asigura desfășurarea 
activității curente.

în județele unde există popu
lație numeroasă de naționalitate 
maghiară sau de naționalitate ger
mană se vor crea consilii județene 
ale acestor naționalități. Membrii 
acestor consilii vor fi desemnați de 
către reprezentanții oamenilor 
muncii maghiari sau germani din 
cuprinsul județului.

în județele în care există popu
lație mai numeroasă de alte națio
nalități conlocuitoare se vor crea, 
după aceleași criterii, consilii ju
dețene ale acestor naționalități. Se 
are în vedere, spre exemplu, popu
lația de naționalitate sîrbă.

Consiliile județene ale naționa
lităților conlocuitoare vor avea cîte 
un președinte, 2—3 vicepreședinți și 
un secretar care vor lucra pe prin
cipiul muncii colective și pe baze 
obștești. Ele nu vor avea aparat 
salariat.

Pentru îndrumarea activității de 
constituire a consiliilor locale și 
centrale ale oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană 
și a celorlalte de alte naționalități 
se preconizează înființarea a cîte 
unei comisii de organizare.

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român propune — a arătat vorbi
torul — ca înființarea Consiliu
lui Național, a consiliilor jude
țene, municipale, orășenești și țo-, 

■munale ale Frontului Unității So
cialiste, precum și a consiliilor na
ționalităților conlocuitoare, să aibă 
loc pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, 
pentru ca întreaga campanie electo
rală pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională să fie or
ganizată, sub conducerea partidului, 
de către Frontul Unității Socialiste.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
a arătat că constituirea Frontului 
Unității Socialiste, a consiliilor oa
menilor muncii ai naționalităților 
conlocuitoare va reprezenta un eve
niment important în viața politică 
a țării noastre, va contribui la în
tărirea continuă a unității moral- 
politice a poporului muncitor, a 
frăției între oamenii muncii români 
și ai naționalităților conlocuitoare, 
a coeziunii națiunii noastre socia
liste, va crea noi condiții partici
pării active a maselor largi la dez
baterea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a Partidului Comu
nist Român, îndreptată spre desă- 
vîrșirea construcției socialismului 
și propășirea patriei, spre triumful 
cauzei socialismului și păcii.

societății noastre, ca un important pas înainte în evoluția vieții politice a țării în direcția impusă de desăvirșirea construcției socialismului și trecerea treptată spre comunism.întărirea democrației socialiste, atragerea largă a maselor la adoptarea hotărîrilor, stimularea participării lor active la soluționarea tuturor problemelor care privesc destinele țării constituie răspunsul profund umanist pe care îl dă partidul nostru cerințelor dezvoltării multilaterale a omului, afirmării ample a forțelor sale creatoare în epoca noastră. Valoarea deosebită a măsurilor pe care le elaborăm constă în faptul că unitatea socialistă a poporului și crearea condițiilor pentru deplina ei afirmare în toate compartimentele construcției socialismului constituie o importantă forță motrice a progresului societății noastre.în continuare, vorbitorul a subliniat că una din problemele esențiale pe care le impune atenției crearea Frontului Unității Socialiste este aceea a locului și rolului partidului în ansamblul noului organism social-politic. în mod o- biectiv, prin misiunea sa istorică, partidul nostru este organizatorul și conducătorul unității socialiste a poporului.Referindu-se la măsurile luate pentru perfecționarea și lărgirea democrației socialiste în țara noastră, tovarășul Dumitru Popa a subliniat că acestea sînt expresia eforturilor partidului nostru pentru promovarea principiului echității socialiste și a egalității între oameni, care corespunde dezideratelor majore ale marxism-leninismului. idealurilor socialismuluiVorbitorul a arătat că acest principiu de egalitate deplină în drepturi, socialismul îl afirmă și îl realizează și în relațiile dintre partide, dintre popoarele și țările care construiesc noua orînduire Superioritatea socialismului se exprimă și prin aceea că el creează, pentru 

prima oară în istoria omenirii, posibilitatea înfăptuirii unor relații noi între state, bazate pe principiul respectului față de suveranitatea națională a fiecărui popor, că în cadrul noului sistem apărut în lume — sistemul socialist — popoarele au libertatea de a-și hotărî singure soarta, sînt egale în drepturi, libere și suverane să acționeze, unite prin aceeași ideologie, prin aceleași țeluri finale pentru victoria socialismului ' în fiecare țară și în întreaga lume. De aceea apare straniu și în discordanță cu învățătura marxist-leninistă părerea că între interesele socialismului și principiul întăririi independenței și suveranității naționale a fiecărui stat socialist ar exista nepotriviri și chiar relații antagoniste.Popoarele — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa ținută recent la Iași — „văd și doresc să vadă în relațiile dintre țările socialiste prototipul relațiilor de mîine, ale zilei cînd pe întreg pămîntul vă triumfa socialismul, adică relații de deplină egalitate în drepturi, de respect al independenței și suveranității naționale, care să permită înflorirea deplină, liberă, a fiecărei națiuni de pe globul pămîntesc“.Este evident că problema suveranității nu numai că nu încetează a se pune în orînduirea socialistă, dar ea este parte integrantă a concepției socialiste cu privire la noile relații dintre state. întărirea suveranității naționale este un factor de bază al dezvoltării și consolidării orînduirii socialiste în fiecare țară, al creșterii forței materiale și politice a întregului sistem socialist, al sporirii puterii de atrac
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

LUDOVIC TAKACSDezvoltarea și perfecționarea continuă a metodelor de conducere și a formelor organizatorice în care se desfășoară construcția socialismului în țara noastră constituie — așa cum a reieșit • și azi din expunerea prezentată de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- ’ mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu— o preocupare principală a conducerii partidului nostru. Capacitatea de a găsi metodele și formele organizatorice cele mai potrivite pentru fiecare etapă a construcției socialismului în țara noastră pune în evidență caracterul adine științific al politicii/-«partidului, /dovedește profunda în- țfeîegdre a- necesităților și cerințelor fundamentale ale dezvoltării societății noastre.într-adevăr, în aproape un sfert de veac de construire a vieții noi, poporul nostru a înfăptuit a- cea impunătoare unitate care strîn- ge în jurul partidului întreaga națiune ; pe baza ideologiei mar- xist-leniniste poporul român și naționalitățile conlocuitoare sînt strins unite în marea familie- a României socialiste. Prin aceasta noi am demonstrat prin fapte că socialismul este singura orinduire capabilă să realizeze o trainică u- nitate națională, principială, în care dispar contradicțiile sociale antagonice pentru că a fost înlăturată și lichidată baza de clasă a acestora. La mersul înainte al orînduirii noastre își aduc contribuția într-o măsură tot mai însemnată forțe motrice noi cum sînt: patriotismul socialist, internaționalismul proletar, conștiința socialistă a maselor, spiritul de ■responsabilitate socială și cetățenească al fiecărui membru al societății.Pe acest fundament moral-politic, Frontul Unității Socialiste va crea cadrul chemat să consfințească pe plan organizatoric, în actuala etapă de desăvîrșire a construcției socialiste, unitatea socialistă a tuturor claselor și categoriilor sociale din țara noastră care, în frunte cu clasa muncitoare și sub conducerea partidului, va ridica poporul nostru pe trepte tot mai înalte ale socialismului și comunismului.Așa cum a subliniat în repetate rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu— și cum a arătat și în cuvîntarea sa de astăzi — naționalitățile conlocuitoare din țara noastră sînt componente organice ale acestei unități socialiste. Identificarea lor deplină cu destinele și aspirațiile
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

GHEORGHE PANĂSubliniind că expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la măsurile preconizate de conducerea partidului pentru constituirea Frontului Unității Socialiste are o deosebită însemnătate politică, vorbitorul a spus: Este pentru noi toți încă un prilej de a remarca cu legitimă satisfacție că partidul nostru, conducerea sa, înfăptuiește neabătut, pas cu pas, programul elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională, că fiecare plenară a Comitetului Central adoptă măsuri menite să ridice calitativ rolul partidului în conducerea întregii vieți sociale.Măsurile supuse dezbaterii prezentei plenare privind crearea Frontului Unității Socialiste vin să consfințească rezultatul unui întreg proces- istoric în care, pe baza victoriei depline a noilor relații sociale, a triumfului ideilor marxist-leniniste și a înrădăcină

ție a ideilor socialismului asupra tuturor țărilor. înfăptuirea consecventă a relațiilor de egalitate în drepturi, bazate pe respectul față de suveranitate, în cadrul țărilor socialiste, este o puternică replică dată de noul sistem socialist politicii cercurilor imperialiste occidentale’care atentează la dreptul inalienabil al popoarelor de a-și hotărî singure soarta, o replică dată practicilor și relațiilor generate de imperialism.în continuare, vorbitorul s-a referit la activitatea desfășurată de organizația de partid a municipiului Bticurești pentru transpunerea în viață a politicii partidului. Organizația de partid a municipiului București — a spus vorbitorul — în rîndul căreia sînt cuprinși peste 172 000 de membri, care lucrează în toate domeniile activității materiale și spirituale, se afirmă tot mai mult ca un puternic factor de mobilizare a tuturor oamenilor muncii în opera de înfăptuire a politicii partidului.în încheiere, vorbitorul a spus i Reflectând procesul de omogenizare a societății pe. temelia obiectivă a marilor mutații pe care socialismul le-a produs în viața economică, politică și socială, în situația claselor și categoriilor sociale, Frontul Unității Socialiste dă expresie, în- tr-o formă organizatorică nouă, rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții sociale, asigurînd, în același timp, sporirea funcțiilor organizațiilor de masă și obștești în organizarea participării maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.

întregului popor, participarea lor entuziastă la acest proces ireversibil asigură naționalităților conlocuitoare locul corespunzător în cadrul organizatoric al Frontului U- nității Socialiste.Consider — a spus în continuare vorbitorul — că organizarea Consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană sau de alte naționalități din Republica Socialistă România, ca organisme reprezentative, participarea lor la Frontul Unității Socialiste, va contribui în și mai mare măsură la punerea în valoare, spre folosul general,, a capacităților creatoare ale națipna-,..; lităților conlocuitoare, va servi la ‘J integrarea și mai trainică a acestora în realitățile patriei comune — România socialistă. Activitatea acestor consilii va sprijini și va ridica eficiența muncii politico-educative desfășurate de partid și de organizațiile obștești în rîndu- rile naționalităților conlocuitoare, de cultivare a patriotismului socialist, a internaționalismului proletar, a devotamentului pentru o- rînduirea socială a patriei noastre socialiste. Ele vor contribui la ridicarea conștiinței socialiste a maselor, la lichidarea rămășițelor u- nor concepții retrograde, naționaliste, a tendințelor de izolare.Consiliile oferă cadrul organizatoric corespunzător pentru găsirea celor mai adecvate metode de aplicare în viață a politicii mar- xist-leniniste a partidului în problema națională, de popularizare a acestor realizări, de înlăturare a unor confuzii ce pot apărea uneori în acest domeniu. Consiliile vor trebui de asemenea să contribuie la o și mai largă răspîndire a cunoștințelor de limbă română în rîndul naționalităților conlocuitoare. în special în rîndurile tineretului, la înlăturarea unor deficiențe ce mai dăinuie în a- ceastă privință în unele școli, deficiențe care îngreunează încă ,u- neori folosirea pe deplin a posibilităților pe care regimul nostru le oferă în egală măsură tuturor, fără deosebire de naționalitate, de a-și forma personalitatea, de a-și dezvolta capacitățile și a le folosi în interes propriu și, totodată, în interesul întregii colectivități.Considered că această nouă structură de conducere a societății noastre va ridica pe o - nouă treaptă, mai înaltă, și va impulsiona ritmul de dezvoltare tot mai rapidă a societății noastre, declar că sînt în totul de acord cu propunerile cuprinse în expunerea prezentată în plenară.

rii profunde a principiilor socialismului în viața societății noastre, s-a făurit unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român. Unitatea socialistă a poporului constituie o realitate incontestabilă a prezentului țării noastre, manifestată în comunitatea de interese a tuturor oamenilor muncii, în idealurile lor comune, în răspunderea crescindă cu care participă la dezbaterea și ia înfăptuirea politicii partidului și statului. Făcînd această afirmație am în vedere adeziunea u- nanimă a clasei muncitoare — clasă conducătoare în stat — a țărănimii, intelectualității, a tuturor celor ce muncesc din patria noastră față, de programul construirii socialismului, elaborat de partid, precum și marile realizări dobîndite de poporul nostru în toate domeniile de activitate. Am în vedere, de asemenea, unitatea și conlucrarea frățească a oame

nilor muncii — români, jnaghiari, germani și de alte naționalități —■ din întreaga țară pentru realizarea programului multilateral al înfloririi patriei noastre socialiste, fapt, pe care îl evidențiază pregnant fiecare județ din țară, printre care și bel al nostru, Brașov.Realizarea unității poporului reprezintă, după părerea mea, una dintre cele mai mari cuceriri ale orînduirii socialiste, este unul din factorii care exprimă cel mai puternic superioritatea socialismului. Consider ca fiind greșită și dăunătoare ideea care se aude în ultimul timp în unele țări —, și care este ridicată la rang de principiu — cum că întărirea unității națiunii socialiste ar contraveni intereselor socialismului, principiilor de clasă. Este știut că proletariatul, așa cum subliniază clasicii marxism-leninismului, își poate îndeplini misiunea istorică de a construi și dezvolta societatea socialistă numai dacă atrage la această vastă operă socială toate păturile muncitoare ale poporului, țelul său fiind lichidarea treptată a deosebirilor esențiale dintre clasele și păturile societății, desființarea claselor înseși în cadrul orînduirii comuniste, realizarea în perspectivă a unicei și marii familii muncitoare a poporului. Baza’economică și socială a unității poporului în noua orînduire o formează proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție și, determinat de aceasta, identitatea de interese și aspirații ale tuturor oamenilor muncii care își leagă destinul de înflorirea continuă a acestei proprietăți, de desăvirșirea construcției socialiste. Acesta este fundamentul obiectiv de clasă al unității poporului creat de orînduirea socialistă. Unitatea poporului nu numai că nu dăunează exercitării rolului conducător al clasei muncitoare în societate, ci creează condiții ca acest rol să se poată îndeplini cu deplin succes, ca misiunea istorică a clasei muncitoare, a partidului comunist să poată fi încununată de victoria deplină. întărirea continuă a unității oamenilor muncii reprezintă o uriașă forță motrice a dezvoltării societății socialiste, a progresului multilateral, economic, politic, social și cultural al patriei.în continuare, referindu-se la propunerile făcute în plenară, vorbitorul a subliniat: Crearea Frontului Unității Socialiste, ca organism politic permanent și larg reprezentativ al poporului, răspunde unor necesități obiective ale dezvoltării continue a democrației socialiste ,— ’’pe plan politic, economic și' social — ale activizării puternice a maselor și afirmării nestingherite a personalității u- mane, în condițiile în care crește nemăsurat caracterul conștient al participării maselor largi la construcția socialistă.Frontul Unității Socialiste va
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

VASILE VÎLCUCrearea Frontului Unității Socialiste, ca organism politic permanent, cu atribuții largi în viața so- cial-politică a țării — a spus vorbitorul — vine să întregească în modul cel mai reușit ansamblul de măsuri întreprinse în ultimii ani d<: către partidul nostru pentru perfecționarea relațiilor sociale, a formelor și metodelor do organizare și conducere, corespunzător etapei actuale de dezvoltare a societății românești. Ea dă expresie consec- • venței cu care sînt transpuse în practică indicațiile Congresului al IX-lea al partidului și ale Conferinței Naționale privind atragerea largă a maselor populare, indiferent de naționalitate, a organizațiilor obștești la conducerea țării, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru.Constituirea acestui nou organism politic și social sintetizează experiența dobîndită de societatea noastră socialistă 'în ascensiune și dovedește încă' o dată că politica partidului este expresia voinței întregului popor, a intereselor sale fundamentale. în felul acesta se cimentează și mai mult unitatea de monolit a partidului nostru, a poporului în jurul partidului și conducerii sale înțelepte în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitate ce s-a făurit zi de zi în procesul construcției socialiste.Cuprinderea în cadrul Frontului Unității Socialiste a forțelor politice și obștești, în frunte cu Partidul Comunist Român, asigură participarea întregului popor la activitatea economică, social-politică și culturală a țării și exercitarea deplină a drepturilor sale. Totodată, noua formă de organizare ridică pe o treaptă superioară alianța mun- citorească-țărănească, temelia de granit a orînduirii noastre socialiste.Alături de clasa muncitoare, de intelectualitate și de celelalte pături sociale, țărănimea din România a trecut în anii noștri prin profunde transformări revoluționare, a devenit stăpînă pe mijloacele de producție, pe munca și roadele eforturilor'- sale, transformări care i-au schimbat radical întregul mod de viață. Ținută de-a lungul veacurilor în întuneric, in înapoiere și umilință, deși a constituit forța socială cea mai numeroasă, țărănimea numai cu sprijinul puternic al clasei muncitoare și sub conducerea Partidului Comunist Român a căpătat locul ce i se cuvine în societatea noastră socialistăTriumful socialismului la sate a transformat țărănimea într-o clasă nouă, într-o forță activă care are un rol tot mai important în viața

reprezenta fără îndoială un cadru organizatoric optim, corespunzător condițiilor specifice țării noastre, o nouă contribuție originală a Partidului Comunist Rumân la rezolvarea problemelor ce le pune desăvirșirea construcției socialismului, o formă profund democratică pentru atragerea maselor la conducerea și dezvoltarea economiei, a vieții sociale, științei și culturii, un mecanism de consultare largă a națiunii în problemele fundamentale ale politicii interne și internaționale a partidului și statului nostru.Așa cum s-a arătat la Conferința Națională, în etapa actuală crește considerabil rolul organizațiilor de masă și obștești în sporirea producției materiale, în e- ducarea comunistă a membrilor societății, în ridicarea nivelului de . trai al celor ce muncesc. Frontul Unității Socialiste, — avînd în componența sa organizațiile de partid, principalele organizații de masă, obștești și profesionale, — oferă posibilitatea unei activități . unitare a acestor organizații, spo- rindu-le eficacitatea in rezolvarea complexelor probleme actuale.Aplicarea creatoare a învățăturii marxist-leniniste la condițiile concrete ale țării noastre, contactul nemijlocit și permanent pe care conducerea partidului îl are cu organizațiile de partid județene, municipale, orășenești și comunale, cu masa comuniștilor și a celor fără de partid, consultarea continuă a poporului, vizitele frecvente, cu caracter de lucru, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale celorlalți conducători de partid și de stat în țară, în unitățile economice, sociale și cul- tural-științifice, studiul sistematic efectuat prin brigăzi conduse de tovarăși din conducerea superioară de partid, dezvoltarea schim- , , bului de opinii — au ca .rezultat o creștere însemnată a capacității partidului de a elabora științific politica sa, de a mobiliza masa oamenilor muncii la înfăptuirea ei. Toate acestea se reflectă în competența sporită cu care organizațiile de partid rezolvă problemele activității locale.înființarea Frontului Unității Socialiste — care va cuprinde mase largi populare, fără deosebire de naționalitate — crearea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate (germană, maghiară sau de alte naționalități din Republica Socialistă România, reprezintă un nou și important pas în politica națională a partidului nostru. Aceste măsuri — a spus în încheiere vorbitorul — vor asi- ....gura condiții și mai . bune de manifestare, cu adevărat, egală, a tuturor membrilor . societății, vor cimenta și mai mult unitatea și frăția dintre oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, vor constitui un puternic imbold în lupta lor comună închinată înfloririi Româ- (■.. niei socialiste.

politică și socială a țării și care aduce o contribuție din ce în ce mai mare la creșterea avuției naționale, la ridicarea bunăstării întregului popor.Locul și rolul țărănimii cooperatiste în dezvoltarea multilaterală a societății noastre a crescut și mai mult o dată cu constituirea cooperativelor agricole în uniuni cooperatiste. Așa cum s-a arătat în expunerea tovarășului Ceaușescu, înființarea Uniunilor cooperatiste, ca organizații proprii ale țărănimii, a dat posibilitate tuturor cooperatorilor să participe nemijlocit la conducerea treburilor a- griculturii și să-și valorifice cit mai bine energia și mijloacele de care dispun, atît în interesul propriei lor bunăstări cit și în interesul întregului popor.Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, cu sprijinul permanent și multilateral al statului, țărănimea cooperatistă desfășoară o activitate susținută pentru creșterea continuă a producției agricole, pentru consolidarea economică a cooperativelor, pentru ridicarea nivelului de civilizație al satelor și apropierea de condițiile de viață de la oraș.Frontul Unității Socialiste oferă țărănimii noi și largi posibilități de participare la înfăptuirea programului măreț de dezvoltare a patriei și de afirmare mai puternică, ca importantă forță socială a orînduirii noastre.Exprimînd adeziunea deplină < celor peste 10 milioane de țărani cooperatori față de această importantă măsură propusă de conducerea partidului, Uniunile Cooperativelor Agricole de Producție vor depune eforturi susținute pentru înfăptuirea exemplară de către fiecare cooperativă agricolă a sarcinilor economice stabilite de Congresul al IX-lea al partidului agriculturii cooperatiste,' făcînd să crească an de an aportul acesteia la înflorirea economiei naționale.în continuare vorbitorul a prezentat o serie de măsuri pe care le vor lua uniunile cooperatiste pentru a asigura o dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii, pentru a găsi forme noi și mai eficiente de atragere a membrilor cooperatori Ia conducerea și dezvoltarea producției, la perfecționarea continuă a relațiilor socialiste din cadru! acestui important sector de producție materială, pentru ca uniunile să-și exercite cu tot mai multă competență și fermitate funcțiile economice, organizatorice și social-culturale. în felul acesta — a spus vorbitorul —
(Continuare în pag. a III-a)
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DEZBATERILE PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

VASILE VÎLCU
(Urmare din pag. a II-a)ne vom aduce aportul cuvenit la întărirea Frontului Unității Socialiste, la realizarea obiectivelor stabilite de partid și vom contribui-la asigurarea unei baze trainice și u- nui cîmp larg de aplicare în practică a principiilor democratismului socialist..Referind u-se la munca educativă în rîndul țărănimii pe care uniunile cooperatiste o va desfășura în cadrul Frontului Unității Socialiste, vorbitorul a arătat că un accent deosebit se va pune pe culti-

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
CAROL KIRÂLYVorbitorul a apreciat că problemele puse în dezbaterea actualei plenare au un rol deosebit în procesul neîntrerupt și mereu ascendent al desăvîrșirii construcției socialiste în patria noastră. Măsurile propuse — a spus el — se înscriu pe linia promovată de conducerea partidului pentru perfecționarea relațiilor sociale, în concordanță cu cerințele obiective, reale, ale etapei pe care o străbatem și cu specificul condițiilor istorice concrete ale țării noastre.Propunerile Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind organizarea Frontului Unității Socialiste din Republica Socialistă România continuă linia adoptată de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a partidului pen- trs. perfecționarea neîntreruptă a relațiilor sociale, pentru participarea tot mai activă a maselor populare la întreaga viață economică și socială, pentru afirmarea și dezvoltarea multilaterală a personalității-umane.înființarea Frontului Unității Socialiste reprezintă un eveniment politic de mare importanță pentru •întreaga noastră națiune. Sub stindardul'Frontului Unității Socialiste, condus de Partidul Comunist Român, vor păși într-o unitate indestructibilă toți cetățenii patriei noastre, tineri. și vîrstnici, bărbați și femei,— români și maghiari, germani și de alte naționalități — pentru a realiza cu consecvență politica profund științifică a partidului.în continuare, vorbitorul a spus : Toți cetățenii României socialiste, ■ indiferent de naționalitate, se bucură de drepturi și de posibilități egale de afirmare și dezvoltare în orice domeniu de aciivitate. înfrățiți ,în muncă ei își făuresc împăuna destinul, viitorul lor lumi- no'ș. Drepturile și îndatoririle lor sîr.t oglindite în Constituția țării noastre, iar exercitarea lor se realizează printr-o activă și perpetuă participare la dezvoltarea bazei materiale a socialismului, a întregii noastre vieți sociale.în continuare, vorbitorul a arătat că în județul Covasna trăiesc și muncesc înfrățiți în uzine, pe ogoare, în instituții social-culturale oameni ai muncii români, maghiari și de alte naționalități, înfăptuind cu abnegație sarcinile economice și politice trasate de partid.Recenta vizită a conducerii de partid și de stat în județul Covasna — a spus el — a fost o mărturie vie a atașamentului față de politica internă și externă a partidului nostru, a hotărîrii tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, din acest județ de' a munci fără preget pentru aplicarea ei în viață.Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare au la îndemînă posibilități nelimitate de a participa activ la viața socială a județului Covasna și a țării întregi. Ei sînt prezenți în activitatea tuturor organelor, organizațiilor de partid, de stat, de masă și obștești ; fii de secui, muncitori, țărani, intelectuali fac parte din forurile conducătoare de partid, din consiliile populare, din consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție, din comitetele de direcție ale întreprinderilor și din alte organizații și instituții, munca lor bucurîndu-se de înaltă prețuire.Crearea consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare este încă o dovadă a politicii profund științifice, realiste, a partidului nostru. De aceea mă declar întrutotul de acord cu propunerea conducerii partidului nostru cuprinsă în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înființarea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană sau de alte naționalități. înființarea acestor organisme marchează încă un pas înainte pe drumul ascendent al dezvoltării democratismului orînduirii noastre sociale. Ea reprezintă un moment semnificativ în întărirea unității moral-politice a întregului nostru popor în jurul Partidului Comunist Român, conducătorul încercat și inspiratorul tuturor victoriilor noastre, o nouă mărturie a grijii pe care partidul și statul nostru o manifestă pentru o cît mai largă participare a oamenilor muncii din rîn- durile naționalităților conlocuitoare la întreaga viață social-politică.Vorbitorul s-a referit apoi la politica partidului de industrializare a țării care a trezit la viață numeroase așezări ridicînd pe noi trepte de dezvoltare și localitățile județu- 

varea patriotismului și internaționalismului socialist, a devotamentului față de orînduirea noastră socialistă. pentru creșterea conștiinței socialiste, pentru adîn- cirea prieteniei și unității între poporul român și naționalitățile conlocuitoare.în încheiere, tovarășul Vasile Vîlcu și-a exprimat adeziunea deplină față de măsurile propuse de conducerea partidului cu privire la constituirea Frontului Unității Socialiste și a organelor reprezentative ale naționalităților conlocuitoare.

lui Covasna, care au o populație în majoritate secuiască. în orașul Tg. Secuiesc, bunăoară — a spus el — se află în construcție 3 întreprinderi noi. La Baraolt se dezvoltă una' dintre cele mai tinere așezări miniere ale țării.Totodată, la îndemînă locuitorilor
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

AUREL DUCAAm ascultat cu mare atenție expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document care, prin conținutul său, constituie un moment important în viața politică a patriei noastre socialiste. Țin să-mi exprim de la început deplina adeziune la problemele ridicate și la propunerile făcute privind constituirea Frontului Unității Socialiste și crearea Consiliilor oamenilor muncii maghiari, germani sau de alte naționalități din Republica Socialistă România.în continuare vorbitorul a spus i Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea prezentată, împrejurările istorice au făcut ca pe teritoriul patriei noastre să locuiască din.cele msți vechi timpuri, alături de români, maghiari, germani și alte naționalități. Munca comună pentru asigurarea existenței și lupta împotriva exploatatorilor și asupritorilor a dus la întărirea unității, solidarității și frăției dintre oamenii mupcii. îfe .e^te 'cu-,;. noscut că Partidul Comunist Român a militat activ, de la începutul existenței sale, pentru rezolvarea în spiritul marxism-leninismu- lui a problemei naționale. După eliberarea patriei de sub jugul fascist și cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare, partidul a luat o serie de măsuri menite să asigure deplina egalitate a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate. în Constituția țării sînt prevăzute drepturi egale pentru toți cetățenii țării, indiferent de naționalitate, precum și măsuri de pedepsire a acelora care desfășoară propagandă naționalistă, șovină, a- țîță ura de rasă sau națională. Numai în condițiile socialismului se a- sigură fiecărui cetățean — român, maghiar, german sau de altă naționalitate — egalitate deplină în drepturi și posibilități nelimitate de afirmare, criteriul de promovare fiind devotamentul față de cauza clasei muncitoare, contribuția la înflorirea patriei comune.în continuare vorbitorul s-a referit la modul în care Comitetul județean Cluj al P.C.R transpune în viață politica partidului în problema națională. Incepînd .cu primirea în partid, noi am avut grijă ca organizația de partid să reflecte cît mai corespunzător compoziția națională a populației — a spus vorbitorul. De asemenea, în diferite organisme este asigurată reprezentarea naționalităților conlocuitoare. De exemplu, din cei 15 deputați care reprezintă populația județului în Marea Adunare Națională, 4 sînt maghiari și unul de altă naționalitate. Din cei 4 287 deputați în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale — 739 sînt maghiari și 9 de alte naționalități. In comitetele de direcție din întreprinderile republicane, locale, din 703 tovarăși, 125 sînt maghiari, 4 germani și 12 de alte naționalități.Țin să subliniez că oamenii de știință, artă și cultură din județul nostru — români, maghiari, germani și de alte naționalități — a- duc prin operele lor o contribuție deosebit de valoroasă la îmbogățirea tezaurului spiritual al patriei noastre și care se reflectă în educația patriotică a populației. In județul nostru apar 4 reviste cu profil literar-artistic, din care două in limba maghiară.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

BARBU ZAHARESCUApreciind că crearea Frontului Unității Socialiste este o măsură bună, care va da rezultate în special în direcția întăririi democrației noastre socialiste, vorbitorul a subliniat necesitatea ca Frontul Unității Socialiste să fie activ, să muncească eficient, să atragă în jurul său masele largi ale poporului nostru.întărirea democrației socialiste nu este o problemă de moment, de conjunctură, ci o preocupare per manentă a partidului și statului nostru socialist. Superioritatea sistemului socialist se vădește pe mai 

județului se află posibilități largi de manifestare a talentului și aptitudinilor de creație literară, artistică și științifică care îmbogățesc patrimoniul culturii poporului nostru. In această toamnă, Teatrul maghiar de stat din Sf. Gheorghe aniversează două decenii de activitate pentru culturalizarea maselor, decenii în care au fost prezentate 150 de premiere, în total peste 6000 de spectacole, la care au asistat circa 2 milioane de spectatori de la orașe și sate. Și-au deschis porțile noi licee, școli profesionale, o școală populară de artă, o școală de muzică etc. unde împreună cu tinerii români învață în limba lor maternă numeroși tineri de naționalitate maghiară.în încheiere vorbitorul a apreciat că înființarea Frontului Unității Socialiste cimentează unitatea crescîndă dintre partid și popor, dintre țelurile partidului și aspirațiile poporului, fiind expresia coeziunii oamenilor muncii, indiferent de naționalitate — români, maghiari, germani, sîrbi — în rezolvarea sarcinilor progresului social. El și-a exprimat convingerea că Frontul Unității Socialiste va stimula și dinamiza inițiativele oamenilor muncii în opera de edificare a socialismului, va crea un cadru și mai prielnic dezvoltării unei activități politice multilaterale pentru realizarea cu succes a mărețelor sarcini ale edificării socialiste.

Arătînd că municipiul Cluj, pe lîngă Teatrul Național și Opera română mai are un Teatru Maghiar de Stat și Operă maghiară, care, cu sprijinul substanțial, material și moral, al partidului și statului, au devenit instituții de artă de prestigiu, apreciate atît în țară cît și în străinătate, vorbitorul a spus: Toate acestea sînt dovezi ale grijii partidului și statului nostru pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a culturii naționalităților conlocuitoare, în cadru] dezvoltării generale 
a patriei noastre socialiste.Traducînd în viață politica partidului — a spus în continuare tovarășul Duca — ne-am preocupat ca, în cadrul județului, să asigurăm toate condițiile ca tineretul să poată studia în școli cu limba de predare maternă. Astfel, din 946 unități, 261 sînt unități și secții cu limbă de predare maghiară. Din 7 467 cadre didactice, 1 120 funcționează în școli și secții în care lim- .Ir,ba de . predare este cea maghiară: ; Din 100 732 de elevi în clasele I—XII — 16 500 urmează școli și secții în limba maghiară. în județul nostru funcționează 6 institute de învățămînt superior, cuprinzînd 23 facultăți cu circa 50 secții, pentru pregătirea și specializarea cadrelor cu pregătire superioară Și aici s-a avut grijă ca studenții să poată studia în limba maternă. De asemenea, examenele de- admitere în institutele de învățămînt superior se fac în limba cea mai accesibilă candidatului, adică în limba română, maghiară sau germană Din totalul cadrelor didactice universitare din județ de 1 835, — un număr de 325 sînt maghiari, 37 germani și 87 de alte naționalități. Din numărul de 19 686 studenți la zi și la cursurile fără frecvență, 3 425 sînt maghiari, 352 germani și 354 de alte naționalități. Aceste e- xeraple — a spus vorbitorul — demonstrează că naționalitățile conlocuitoare din județul Cluj și din întreaga noastră patrie au asigurate. toate condițiile pentru dezvoltarea și afirmarea lor în toate domeniile de activitate. Aceasta este explicația pentru care oamenii muncii, indiferent de naționalitate, aprobă și susțin politica partidului și statului nostru.Cu acest prilej — a spus în continuare vorbitorul — aș dori să a- mintesc că vizitele în județele țării, printre care și în județul Cluj, ale conducerii partidului și statului în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu s-au transformat într-o adevărată demonstrație de simpatie și dragoste înflăcărată față de partid, de profundă aprobare pentru fermitatea cu care conducerea partidului nostru aplică în viață învățătura marxist-leninistă în condițiile concrete ale țării noastre.în încheiere vorbitorul a spus I Crearea Frontului Unității Socialiste și a consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare va marca un nou pas înainte în dezvoltarea democrației socialiste, în lărgirea cadrului de manifestare a drepturilor și libertăților politice și cetățenești, ceea ce va duce la strîngerea și mai puternică a unității oamenilor muncii în jurul partidului, al conducerii sale, contribuind în felul acesta din plin la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste.

multe planuri. Noi am înlăturat orice formă de exploatare a omului de către om, am obținut o simțitoare ridicare a nivelului de viață 
a poporului față de ceea ce era in trecut și continuăm să ne preocupăm de îmbunătățirea permanentă a vieții materiale și spirituale a oamenilor muncii din țara noastră. Alături de aceste condiții materiale, socialismul înseamnă și deplina dezvoltare a personalității omenești, posibilitatea pentru fiecare de a-și aduce contribuția la progresul social și politic al țării. Acesta este sensul real al democrației.

Cred că Frontul Unității Socialiste este o formă organizatorică nouă care permite ridicarea democrației noastre socialiste pe o treaptă superioară. Este necesar numai ca această formă să nu fie „formală". Frontul Unității Socialiste, unind în sînul său toate organizațiile politice, de masă și obștești, în frunte cu Partidul Comunist, organizații care cuprind aproape totalitatea populației active, poate și este în stare să a- tragă marea masă a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor de toate naționalitățile din țara noastră la o participare tot mai activă la conducerea și rezolvarea treburilor obștești, la exprimarea dorințelor și năzuințelor care-i' animă ; Frontul Unității Socialiste trebuie să contribuie activ la formarea opiniei publice în problemele interne și internaționale care apar. Socot că
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MIHAI ROȘIANUApreciind propunerile conducerii partidului prezentate în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fața plenarei, vorbitorul și-a exprimat convingerea că ele vor avea un răsunet profund în rîn- durile muncitorilor, țăranilor, intelectualilor din țara noastră.Neîntrerupt — a spus vorbitorul — noi am asistat, de la Congresul al IX-lea și după Conferința Națională, la inițiative asemănătoare care reflectă dinamismul conducerii noastre, dinamism de gîndire și de acțiune, ce caracterizează personalitatea secretarului general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.După părerea mea, două idei sînt fundamentale în expunerea prezentată în cadrUl plenarei ; ideea unității socialiste a poporului și ideea democrației socialiste. Aceste două idei sînt esențiale pentru dezvoltarea socialistă a societății noastre. Abordarea lor la un înalt nivel teoretic, Cît și în mod practic, așa cum se realizează în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, demonstrează Inconsistența părerilor unor ideologi din țările capitaliste care încearcă să denigreze democrația socialistă, inconsistența modului eronat în
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

MIRCEA ANGELESCU>1 Oi.t.

Arătînd că plenara Comitetului Central al partidului discută probleme de mare însemnătate ale vieții noastre politice și sociale, probleme de mare rezonanță în conștiința oamenilor muncii, a tineretului patriei noastre, vorbitorul a spus:Congresul al IX-lea și . Conferința Națională a partidului au formulat cerința ca, o dată cu dezvoltarea forțelor de producție, a relațiilor sociale, să se întreprindă o acțiune sistematică de lărgire a democrației socialiste, de perfecționare a tuturor laturilor activității sociale. Aceasta și-a găsit reflectare consecventă în practica partidului de a stabili contacte permanente cu poporul, de a se sfătui cu acesta, s-a concretizat în rolul sporit acordat organizațiilor obștești, în formele organizatorice create în sfera vieții economice și sociale, pentru aplicarea principiilor democrației socialiste.Din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu reiese limpede necesitatea creării unui cadru politic mai larg, în care, sub conducerea partidului, să se dezvolte o conlucrare activă, permanentă a tuturor organizațiilor obștești. Crearea Frontului Unității Socialiste dă expresie organizatorică alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, unității socialiste a tuturor claselor și categoriilor sociale din patria noastră, în munca pentru edificarea socialismului în România.In continuare vorbitorul a spus : Propunerea ca Uniunea Tineretului. Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților din țara noastră să facă parte din Frontul Unității Socialiste este pentru noi o mare cinste ; se relevă astfel încă o dată rolul politic și social important pe care sînt chemate să-1 joace organizația revoluționară a tineretului și organizația profesională a studențimii din patria noastră. In acest fel, tineretului nostru, organizațiilor sale li se creează noi posibilități de a participa intens la activitatea economică și socială, la dezbaterea și adoptarea deciziilor, de a lua parte cu tot elanul la fluxul intens al vieții societății noastre. Pentru noi aceasta înseamnă o exercitare plenară a drepturilor cetățenești și în același timp o minunată școală de educație politică.Pentru tineret, pentru U.T.C. și U.A.S.R., rolul partidului de conducător al întregii vieți a societății — pe care actuala etapă a societății socialiste îl consacră cu și mai multă putere — este întruchipat în grija permanentă a partidului pentru tineret, sub 

munca activă a organelor Frontului poate face ca acțiunile inițiate de partid să capete o greutate deosebită, — greutatea pe care i-o conferă adeziunea și sprijinul activ al întregului popor.In continuare, vorbitorul a propus ca din Frontul Unității Socialiste să mai facă parte Comitetul Foștilor Deținuți Antifasciști și Comitetul Organizatoric al Veteranilor din războiul antifascist. Eu cred, a spus dînsul, că merită să examinăm această propunere, întru- cît aceste două organizații reunesc cadre care au avut un rol însemnat în eliberarea țării, în făurirea României socialiste.în cuvîntul său, vorbitorul a făcut, de asemenea, unele propuneri în legătură cu modul în care trebuie să fie organizate și conduse consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste.

care este înțeleasă unitatea poporului.în legătură cu aceasta, vorbitorul a arătat că în țara noastră, în societatea noastră democratică nu e loc pentru, mai multe partide, deoarece partidele reprezintă interese deosebite, contradictorii, iar astfel de interese contradictorii nu există în societatea noastră socialistă. Prin crearea Frontului Unității Socialiste se va demonstra, în mod practic, superioritatea o- rînduirii socialiste și a democrației socialiste. Vorbitorul a subliniat că înființarea Frontului Unității Socialiste, cu activitate permanentă, contribuie la perfecționarea democrației noastre ; el s-a referit la participarea oamenilor muncii, a maselor populare, la conducerea treburilor publice, la conducerea sectoarelor vieții societății noastre. Noile organisme ce se vor crea vor realiza, între altele, un lucru minunat — acela de a cultiva spiritul activ în care oamenii muncii se încadrează în democrația noastră socialistă, de a extinde modalitățile participării lor la elaborarea măsurilor și la conducerea tuturor sectoarelor vieții societății noastre, contribuind astfel la înlăturarea unor aspecte de formalism din activitatea unor verigi ale mecanismului democrației noastre socialiste.
u

toate aspectele, în preocuparea nemijlocită pentru canalizarea e- nergiilor și entuziasmului tinerilor către comandamentele supreme ale societății noastre, pentru sporirea neîncetată a contribuției întregii societăți la creșterea și educarea tineretului.Organizația noastră — a spus vorbitorul — își consacră și își va consacra în și mai mare măsură strădaniile pentru formarea și consolidarea conștiinței socialiste a tineretului, pentru înțelegerea a- profundată a politicii partidului, spre a le forma tinerilor o atitudine militantă, activă pentru înfăptuirea acestei politici; în acest sens desfășurăm o activitate sistematică pentru întărirea prieteniei și frăției dintre tinerii români și de alte, naționalități, în spiritul unității ce caracterizează munca și viața părinților noștri, pentru dezvoltarea hotărîrii lor de a-și închina toate forțele cauzei propășirii prosperității patriei comune. Noi apreciem răspunsul entuziast al sutelor de mii de tineri care, la chemarea U.T.C.-ului, au participat, în ultima perioadă, la numeroase acțiuni de muncă voluntar-patrio- tică pe marile șantiere ale tineretului, în agricultură și Ia alte acțiuni de folos obștesc. Noi considerăm aceasta ca o dovadă elocventă a atitudinii patriotice, civice, înaintate a tineretului nostru, un omagiu adus generațiilor astăzi vîrstnice, care în ultimii 20 de ani au creat aceste minunate tradiții ale organizației noastre — și șîntem hotărîți să dezvoltăm substanțial aceste activități în viitor.în continuare vorbitorul a spus : Participarea noastră în cadrul Frontului. Unității Socialiste ne cere să ne apropiem cu mai multă consecvență și competență de problemele reale ale tineretului, să activăm cu hotărîre pentru mobilizarea lui la înfăptuirea hotă- rîrilor partidului. Prin crearea Frontului Unității Socialiste se asigură, după opinia noastră, con-, diții mai bune pentru o abordare și rezolvare superioară a problemelor tineretului, pentru o și mai strînsă coordonare și concentrare a eforturilor școlii și ale celorlalți factori sociali, sub conducerea partidului, în vederea pregătirii și educării tinerei generații.Investite cu noi și mari răspunderi, — a spus vorbitorul — Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților asigură conducerea partidului că-și vor spori contribuția la educarea tinerei generații, la activizarea politică și socială a tineretului, că va constitui o verigă de bază a legăturii partidului cu masele largi de oameni ai muncii.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
ILIE DICULESCUArătînd că documentele prezentate și măsurile propuse în plenară în legătură cu constituirea Frontului Unității Socialiste, a Consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare sînt primite cu un sentiment de profundă satisfacție, că ele relevă încă o dată consecvența cu care conducerea partidului nostru inițiază măsuri de importanță deosebită pentru progresul continuu al societății noastre socialiste, vorbitorul a spus ;Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ne prezintă o analiză cuprinzătoare și profundă, marxist- leninistă, a societății noastre socialiste în actuala etapă de intensă dezvoltare economică, culturală, științifică, de puternică afirmare a superiorității relațiilor socialiste, de desăvîrșire a unității tot mai trainice a tuturor forțelor sociale ale țării în jurul Partidului Comunist Român. Expunerea arată consecvența cu care conducerea partidului, înfăptuind programul trasat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională, asigură ca o dată cu puternica dezvoltare a forțelor de producție și a relațiilor de producție să se deschidă posibilități tot mai ample pentru afirmarea multilaterală a personalității umane, pentru dezvoltarea continuă a democrației noastre socialiste.Este înălțător — a spus vorbitorul — să urmărești dezvoltarea continuă a țării în care orînduirea socialistă este trainică, de neclintit, în care s-a realizat o puternică coeziune între toate forțele sociale, profund legate de socialism, și în care se acordă toată atenția manifestării plenare a umanismului socialist.Aș dori să subliniez că măsurile preconizate, crearea Frontului Unității Socialiste și a Consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, izvorăsc din realitățile noastre sociale, din nevoile dezvoltării pe mai departe a națiunii noastre socialiste. în a- devăr, viața arată că dezvoltarea continuă a societății depinde de fructificarea întregii experiențe și înțelepciunii colective a maselor lărgi, de exercitarea tot mai activă a drepturilor democratice, de participarea nemijlocită a cetățenilor la întreaga viață politică și socială a țării. Sînt pe deplin convins ca Frontul Unității Socialiste va consfinți și pe plan organizatoric alianțav clasei muncitoare cu țâră.- !-uimea, 'c’ud'ntelectuălitatea, cu’tCSu- 'l'ste clasele și categoriile sociale din "âfieasta reprezintă un eveniment de 

o mare importanță în viața politică și socială a țării noastre.țara noastră, care, în frunte cu clasa muncitoare, și sub conduce-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE PETRESCUPlenara noastră dezbate astăzi o problemă majoră, de importanță deosebită pentru dezvoltarea și perfecționarea multilaterală a democrației socialiste. Ea se înscrie ca un eveniment important în viața politică și socială a țării, întrucît își propune să dezbată și să hotărască făurirea Frontului Unității Socialiste, organism politic permanent, menit, să mobilizeze toate energiile națiunii noastre socialiste, să fundamenteze un atotcuprinzător cadru instituțional în vederea exercitării și mai largi a dreptului suveran al întregului popor de a hotărî de sine stătător asupra destinelor sale.în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, — a spus vorbitorul — se face o analiză amplă, științifică, bazată pe învățătura marxist-leninistă, a drumului glorios parcurs de poporul nostru, sub conducerea partidului, în edificarea noii orîn- duiri. S-a evidențiat încă o dată, și cu acest prilej, consecvența, spiritul novator, fermitatea cu care conducerea partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, abordează și aplică în practică amplul program adoptat de Congresul al IX-lea și măsurile stabilite de Conferința Națională.în continuare, vorbitorul a spus : Succesele obținute de poporul nostru în îndeplinirea hotărîrilor Congresului al IX-lea se datoresc faptului că ele au fost realizate pe baza trainică a lărgirii drepturilor și libertăților democratice, care au permis valorificarea în toată plenitudinea, a înțelepciunii și energiei colective a poporului nostru.Partidul nostru, pe baza aplicării creatoare a învățăturii marxist-le- niniste, a analizei științifice a noilor realități specifice etapei actuale a creat premisele perfecționării continue a tuturor compartimentelor vieții sociale. Pe aceste temeiuri conducerea unitară se îmbină cu atragerea maselor la rezolvarea treburilor statului, cu lărgirea atribuțiilor organelor locale de partid și de stat, a unităților economice și organizațiilor obștești. Dialogul continuu cu poporul, permanenta consultare a opiniei publice, mobilizarea efectivă a maselor în sfera producției materiale și spirituale se realizează prin intermediul unor căi și forme organizatorice noi, care întăresc munca și conducerea colectivă, cum sînt: comitetele de direcție, consiliile de administrație ale centralelor industriale, adunările generale ale sala- riaților, senatele universităților ș a Noile organe de stat și economice. constituite la nivelul județelor, au astfel posibilitatea să lucreze direct și în mod permanent, cu cetățenii, să cunoască mai în 

rea politică a Partidului Comunist, desăvîrșesc construcția socialistă în România.Consider — a spus vorbitorul — că afirmarea deplină în viața noastră socială, în istoria țării, a Frontului Unității Socialiste, își are izvorul puternic în faptul că el este condus de Partidul Comunist Român, factorul hotărîtor care che- zășuiește forța, trăinicia și unitatea întregii noastre orînduiri socialiste, detașamentul de avangardă . al clasei muncitoare, al maselor celor ce muncesc, în rîndul căruia sînt înregimentați cei mai buni fii ai națiunii noastre, elementele cele mai înaintate din rîn- durile clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității.Se propune ca în Frontul Unității Socialiste să intre oameni de știință și cultură, care vor fi re- prezentați prin delegații organizațiilor lor profesionale, cum este Uniunea societății științelor medicale și Asociația oamenilor de știință, precum și de alte personalități ale vieții noastre culturale și științifice. Așadar, în continuarea măsurilor practice luate pînă acum în țara noastră, menite să ducă la o mai bună organizare a științei, la coordonarea efortului creator al intelectualilor noștri, a- cum prin crearea Frontului Unității Socialiste, oamenilor de știință li se creează noi posibilități de a participa și mai intens la întreaga viață social-politică a țării, la activitatea celei mai largi organizații politice, sub conducerea eroicei noastre clase muncitoare, alături de țărănimea muncitoare, laolaltă cu tdți intelectualii români, maghiari, germani și de alte naționalități, la făurirea mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului.Sînt convins — a spus vorbitorul — că în cadrul Frontului Unității Socialiste, sub îndrumarea politică a Fartidului Comunist Român, oamenii de știință își vor spori efortul lor atît la rezolvarea problemelor practice pe care le ridică opera complexă de dezvoltare a forțelor de producție, cît și în direcția desăvîrșirii unității moral- politice a națiunii noastre, adu- cîndu-și contribuția la strîngerea rîndurilor poporului nistru în jurul Partidului Comunist Român.In încheiere, vorbitorul a exprimat adeziunea sa deplină la măsurile privind , constituirea Frontu- lui Unității' Socialiste; arătînd că 

profunzime realitatea, preocupările oamenilor muncii, să se consfătu- iască asupra problemelor ce sînt de rezolvat, pentru găsirea celor mai eficiente soluții.Un rol important în mobilizarea oamenilor muncii la realizarea politicii partidului, în întărirea unității poporului sînt întîlnirile frecvente ale conducerii partidului șl statului nostru cu oamenii muncit' din județe, din unități industriale, din agricultură, cu intelectualii. Se poate spune, tovarăși, cu deplin temei, că de la Congresul al IX-lea și pînă în prezent, conducerea noastră de partid s-a întîlnit practic cu marea majoritate a populației țării. Vizitele ce .le-au făcut conducerea partidului și statului în județul nostru au contribuit la îmbunătățirea și perfecționarea activității organelor locale, la rezolvarea unor importante probleme economice și sociale ; ele au prilejuit în .același timp puternice manifestări ale dragostei și recunoștinței oamenilor muncii pentru partid, pentru conducerea sa, ale a- deziunii depline la politica internă și externă a partidului și statului.O expresie a înaltului democratism cultivat cu consecvență de partidul nostru este și faptul că principalele hotărîri și măsuri care vizează interesele majore ale poporului nostru sînt dezbătute cu toți oamenii muncii. Prin aceasta se creează largi posibilități ca fiecare cetățean să contribuie direct, cu părerile și propunerile sale, la conducerea treburilor în stat, ca hotărîrile ce se adoptă să exprime în cel mai înalt grad năzuințele întregului nostru popor.Crearea Frontului Unității Sooia- liste — a spus în continuare vorbitorul — este rezultatul întregii e- voluții a metodelor și formelor de legătură cu masele, folosite de partid, în special după Congresul al IX-lea, al perfecționării și lărgirii democratismului socialist, ca trăsătură dominantă a vieții noastre statale și obștești. Frontul Unității Socialiste se bazează pe puternica unitate moral-politică a poporului nostru, întrunește în componența sa organizațiile de masă cărora partidul, în procesul perfecționării organizării vieții sociale, le-a atribuit un rol tot mai important în edificarea socialismului în patria noastră.In încheiere, vorbitorul a exprimat totala sa adeziune la propunerea de constituire a Frontului Unității Socialiste și convingerea că acest organism politic permanent va contribui la întărirea unității moral-politice a poporului nostru, va ridica pe o treaptă superioară rolul de conducător al partidului în construcția noii orînduiri sociale.
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CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
VALTER ROMANArătînd că măsurile privind crearea Frontului Unității Socialiste și ji consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților care trăiesc împreună cu poporul român se încadrează în amplul program de măsuri stabilit de partid în vederea adîncirii și perfecționării democrației socialiste, vorbitorul a subliniat că înființarea noilor organisme reprezintă o realizare de o deosebită importanță pe drumul înfloririi națiunii noastre socialiste, al întăririi unității întregului popor. A- ceste măsuri — a spus vorbitorul — se înscriu în problematica majoră a dezvoltării democrației socialiste, a participării tot mai directe a maselor de oameni ai muncii la conducerea statului. Ceea ce 

a spus în cadrul plenarei tovarășul Nicolae Ceaușescu exprimă sintetic ceea ce gîndim cu toții — și anume că fără democrație nu există socialism. Acestea sînt două aspecte de o imensă importanță ale propunerilor făcute în plenară.în continuare, vorbitorul s-a referit la unele probleme privind participarea consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare în cadrul Frontului Unității Socialiste. De asemenea, vorbitorul a exprimat unele -păreri în legătură cu activitatea unor organizații în cadrul Frontului Unității Socialiste în vederea transformării acestui organism politic permanent într-un instrument viabil și eficient de întărire a orînduirii noastre, a unității întregului popor în jurul partidului.Vorbitorul a arătat, în continua
re, că măsurile preconizate de plenară au, pe lîngă aspectul lor- intern, și o importanță internațională. El a arătat că, cu ocazia diferitelor călătorii în străinătate, a văzut cu cît interes sînt urmărite aco

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
JANOS FAZEKASExpunerea prezentată de tovarășul Ceaușescu — a spus vorbitorul — sintetizează, în fond, îndelungata experiență a Partidului Comunist Român în abordarea și rezolvarea problemei naționale, în mobilizarea întregului popor român și a naționalităților conlocuitoare la lupta pentru preluarea puterii polițice în stat, pentru înfăptuirea revoluției socialiste,• pentru construcția victorioasă a socialismului în patria noastră. în acest docu- •frnent este cuprinsă vasta muncă teoretică, practică, organizatorică, pe care partidul nostru a desfășurat-o de la înființarea sa, în construcția socialistă, pentru înfăptuirea principiului egalității naționalităților conlocuitoare cu poporul comân.Esențial în rezolvarea problemei naționale în România socialistă este faptul că partidul nostru a ținut cont de condițiile specifice ale țării și că firul conducător în Idealizarea politicii sale marxist-leniniste a fost principiul egalității 

2n drepturi în toate domeniile — economic, politic, juridic, social- «ultural.Ne mîndrim pe drept cuvînt cu această experiență a partidului nostru, partid internaționalist. Oa- țnenii muncii din țara noastră din Fîndurile naționalităților conlocuitoare, fie maghiari, fie germani, fie sîrbi, sau de alte naționalități, simt roadele politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru. Vorbitorul a arătat că trebuie făcut mai mult pentru a face cunoscut și a prezenta mai plin tabloul puternic al realizărilor regimului nostru, ale politicii marxist-leniniste a partidului nostru de egalitate deplină a poporului român și a naționalităților conlocuitoare.Vorbitorul s-a referit pe larg la lupta Partidului Comunist Român pentru realizarea egalității depline în drepturi a poporului român și a naționalităților conlocuitoare, a subliniat participarea activă a oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la construcția socialismului în patria noastră. Comuniștii, oamenii muncii de naționalitate maghiară sau germană, toate naționalitățile conlocuitoare din România consideră România socialistă patria lor comună, pentru că realmente în această familie mare, în România socialistă, sîntem membri egali, luptăm în egală măsură pentru înfăptuirea politicii partidului și a statului nostru.Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu are o mare importanță teoretică și practică pentru activitatea partidului nostru. • • 'Referindu-se la faptul că Congresul a) IX-lea și Conferința Națională a partidului au pus problema egalității economice, ca bază a realizării în fapt a egalității tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, a înfloririi tuturor ac

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
SIMÎON BUGHICIExpunerea tovarășului Ceaușescu — a arătat vorbitorul — reflectă preocuparea constantă a partidului pentru continua dezvoltare și perfecționare a democrației socialiste, pentru găsirea și perfecționarea formelor organizatorice menite să slujească acestui scop. Crearea Frontului Unității Socialiste va permite o antrenare și o participare mai activă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii in

lo măsurile ce se iau în țara noastră în legătură cu lărgirea și perfecționarea democrației socialiste, '— referindu-se în mod concret la crearea comitetelor de direcție, la adunările salariaților, la senatele universitare — și subliniind că a- cestea reprezintă o realizare deosebit de importantă.A crescut serios autoritatea partidului nostru pe plan internațional — și aceasta se datorește nu numai poziției și activității sale juste, neobosite și principiale, în problemele mișcării comuniste și muncitorești și în general pe plan internațional, ci și politicii sale interne. în țara noastră — a spus vorbitorul — s-a realizat un grad înalt de unitate, de stabilitate politică, ceea ce asigură dezvoltarea continuă și fermă a'întregii societăți pe calea socialismului. Această strînsă unitate este rezultatul politicii științifice a Partidului Comunist Român, este un merit al partidului nostru, al Comitetului său Central, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, care, în special după cel de-al IX- lea Congres al P.C.R., a inițiat un șir de măsuri de o deosebită importanță pentru progresul întregii țări pe calea socialismului.Arătînd că este de acord cu propunerea făcută în cadrul plenarei ca atît Comitetul foștilor deținuți antifasciști, cît și Comitetul veteranilor din războiul antifascist să facă parte din Frontul Unității Socialiste, vorbitorul a exprimat, în încheiere, convingerea ’că înfăptuirea măsurilor propuse în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu va însemna un nou pas înainte în întărirea și dezvoltarea orînduirii noastre socialiste, o importantă realizare a politicii partidului nostru.

tivităților pe tărîm politic, în în- vățămînt, în dezvoltarea culturii și artei naționalităților conlocuitoare, pe plan științific, vorbitorul a subliniat că acest principiu de bază al politicii naționale a partidului n-a rămas un deziderat, ci se înfăptuiește cu consecvență. în acest cincinal un număr însemnat de întreprinderi se Construiesc în •zonele locuite de secui, de maghiari, de germani, iar în următorul cincinal se vor construi alte noi întreprinderi. Datorită politicii partidului, oamenii muncii secui au, ca niciodată, o încredere nemărginită și dragoste față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa — așa cum s-a vădit și cu prilejul recentei vizite pe care a făcut-o conducerea partidului în zona locuită de populația secuiască.în continuare, vorbitorul a subliniat că felul în care partidul nostru rezolvă toate problemele sociale, politice, economice, culturale constituie o dovadă vie că el își îndeplinește cu prisosință rolul său de conducător al societății noastre socialiste. Experiența revoluționară a poporului, a partidului nostru, în construcția socialistă, în rezolvarea problemei naționale contribuie la îmbogățirea științei vii a marxism-leninismului.Referindu-se la condițiile în care se desfășoară în țara noastră desă- vîrșirea construcției socialismului, vorbitorul a arătat că partidul dorește ca naționalitățile conlocuitoare să participe și mai activ la a- ceastă muncă intensă pe care o depune întregul popor. Consider justă crearea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, ale oamenilor muncii de naționalitate germană, precum și de alte naționalități la nivel județean, pentru că aceasta va duce la cimentarea și mai puternică a frăției și prieteniei între poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la afirmarea și mai deplină a drepturilor înscrise în Constituție, a politicii pe care partidul nostru o înfăptuiește cu consecvență.în continuare, vorbitorul s-a referit la promovarea oamenilor de știință din rîndul naționalităților conlocuitoare.După ce a arătat că în acest an se sărbătoresc 50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, vorbitorul a spus în încheiere: Măsurile supuse spre aprobare plenarei Comitetului Central au o mare importanță pentru mobilizarea populației maghiare și a altor naționalități în jurul partidului comunist, care este partidul nostru, al tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, fie români, fie maghiari, fie germani, sau de alte naționalități. Sînt întru totul de acord cu expunerea și propunerile prezentate de tovarășul Ceaușescu.

terne și internaționale a patriei noastre.Expunerea relevă rolul pe care-1 are și trebuie să-1 aibă în continuare partidul, în procesul dezvoltării și perfecționării democrației, faptul de necontestat că democrația este un atribut al socialismului, că dezvoltarea liberă a fiecăruia este o condiție pentru dezvoltarea liberă a tuturor, că aceasta cere din partea fiecărui cetățean 

un grad înalt de responsabilitate socială. Sublinierea din nou a a- cestei probleme — a spus vorbitorul — capătă o însemnătate deosebită.Precizările, tratarea amplă a a- cestor . probleme în. expunerea pe care a făcut-o tovarășul Ceaușescu au o mare însemnătate în contextul actual, în cadrul confruntărilor de idei care circulă astăzi în lume cu privire la principiile fundamentale care trebuie să stea la baza construcției socialiste, cu privire la democrația socialistă. Concepția marxist-leninistă nu poate accepta sub nici o formă păreri ca acelea pe care le-am citit în unele publicații străine — păreri care exprimau, într-un fel sau altul, îngrijorarea că lărgirea democrației în cadrul orînduirii socialiste ar fi de natură să dăuneze și să slăbească puterea politică a clasei muncitoare, să șubrezească temeliile societății socialiste. Unii propagandiști ai lumii capitaliste încearcă de multă vreme să acrediteze ideea că socialismul ar fi, prin natura sa, refractar democrației, incapabil să asigure larl’i libertăți și drepturi maselor cetățenești. Așa cum arăta tovarășul • Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la întîlnirea cu intelectualii din Iași, această problemă a fost rezolvată de mult din punct de vedere teoretic de marxism-leninism; Una din caracteristicile fundamentale ale socialismului, în fond trăsătura care îl deosebește radical de toate orînduirile precedente, este faptul că înlăturînd exploatarea omului de către om, răsturnînd de la putere clasele posedante, el înfăptuiește pentru prima oară principiul suveranității poporului în viața socială. Desigur, pentru a învinge împotrivirea claselor exploatatoare, pentru a cuceri puterea și a asigura construcția societății socialiste, proletariatul folosește forța, îngrădește posibilitatea exploatatorilor de a-și redobîndi puterea. Dar clasa muncitoare i-a alungat pe exploatatori tocmai pentru a elibera masele largi muncitorești și pentru a le chema la o acțiune socială conștientă, pentru a le pune în situația dje a participa nemijlocit la conducerea treburilor statului, pentru a asigura,, prin energia creatoare și înțelepciunea lor, progresul neîntrerupt al societății •bcialiste.Practica istorică, experiența țării noastre și a altor țări dovedește că, departe de a slăbi puterea politică a.clasei muncitoare aliată cu țărănimea, dezvoltarea democrației socialiste cimentează și consolidează și mai mult alianța muncitorească-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

TITUS POPOVICIMultilateralul proces înnoitor inițiat de Congresul al IX-lea ne-a obișnuit și mai mult cu ideea că fiecare comunist, oriunde s-ar afla, este un făuritor conștient al istoriei, că nu omul este sub vremuri, cum spunea fatalistul cronicar, ci vremurile sub om, atunci cînd țelurile sînt clare, atunci cînd ele răspund clar celor mai înalte și celor mai intime aspirații ale întregului popor.Trebuie să vă mărturisesc că de puține ori am încercat un sentiment atît de puternic de încredere și de mîndrie ca astăzi, ascultînd pătrunzătoarea analiză și însufleți- torul program prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, sinteză profundă a drumului ascendent, obiectiv, străbătut de societatea noastră socialistă. Credincios consecvenței sale marxist-leniniste, prin glasul secretarului general al Comitetului Central, partidul nostru dă unor mari întrebări un răspuns limpede, pătruns de conștiința misiunii sale istorice. Da I Există baza de nezdruncinat a ireversibilității orînduirii socialiste, ea este rodul luptei căreia și-au închinat viața cei mai buni fii ai poporului, în- fruntînd temnițele, schingiuirile, sacrificîrid cei mai frumoși ani ai vieții și de atîtea ori viața. Ea este rodul, în primul rînd, al desființării pentru totdeauna a exploatării omului de către om, ea este rodul muncii, abnegațiilor, al privațiunilor primilor ani ai construcției, ea. este rodul elanului și încrederii cu care generațiile tinere se avîntă .în viață, deoarece socialismul, cuceririle generale ale societății au devenit un bun personal al fiecărui om demn de acest nume, o cauză sfîntă a fiecăruia, de care nimeni și nimic nu va reuși să-i despartă niciodată.Astăzi, partidul nostru dă un răspuns limpede uneia din întrebările fundamentale ale contemporaneității : da, perfecționarea, lărgirea continuă a democrației socialiste este o necesitate vitală a lumii moderne, chezășia durabilității, a creației din toate domeniile de activitate, a forței de atracție pe care socialismul o exercită asupra tuturor împilaților, jefuiților și ofensa- ților acestei lumi, o expresie a curățeniei politice și morale.Evocînd lupta dusă de-a lungul secolelor pentru o orînduire rațională, echitabilă, vorbitorul a. arătat că clasei muncitoare i-a revenit misiunea-istorică de a pune omul în centrul preocupărilor umanității, de a-1 chema să-și .creeze conștient condițiile dezvoltării sale plenare și libere de orice barieră ridicată de relațiile stăpîn-slugă.Democrația, în accepțiunea integrală a cuvîntului, a devenit, prin victoria socialismului, nu numai o posibilitate, ci o necesitate obiectivă, decurgînd din desființarea privilegiilor, din faptul că munca este singurul criteriu al aprecierii activității.în pofida tuturor vicisitudinilor, poporul nostru a purtat vie prin veacuri această aspirație. Simțul său de dreptate, conștiința drepturilor sale inalienabile s-au conver- 

țărănească, baza de granit a societății, asigură închegarea unității de nezdruncinat a întregului popor muncitor în jurul partidului comunist — conducătorul recunoscut al națiunii noastre socialiste.Societatea noastră socialistă este atît de viguroasă, încrederea maselor în politica partidului atît de nestrămutată, devotamentul poporului față de cauza socialismului atît de puternic, încît dezvoltarea continuă a democrației socialiste nu poate pune în nici un fel în pericol orînduirea noastră nouă. Dimpotrivă, aceasta va face să se afirme tot mai puternic energia creatoare a maselor, să se valorifice tot mai intens înțelepciunea colectivă a poporului, experiența sa în construcția noii societăți. Acesta este singurul drum pentru desăvîrși- rea construcției socialismului, pentru crearea condițiilor de trecere la comunism.în continuare, vorbitorul a spus t S-a relatat aici despre succesele pe care le-am obținut în ce privește promovarea unui nou stil de muncă. Noi toți, membrii Comitetului Central, qu numai că asistăm, dar participăm activ la făurirea acestui stil nou de muncă, bazat pe legătura vie cu masele, pe mai multă receptivitate față de doleanțele și părerile oamenilor. Cu toții știm bine că în promovarea acestui stil de muncă tovarășul Ceaușescu are merite incontestabile. Acest lucru ne bucură — și sîntem hotărîți să mergem înainte pe această cale.în continuare, vorbitorul s-a referit la necesitatea promovării a- cestui stil de muncă în toate verigile, la importanța creării în toate eșaloanele a unei atmosfere în care fiecare cetățean să-și poată spune liber părerea, să-și aducă din plin contribuția la soluționarea problemelor obștești. Arătînd că a- vem îndatorirea de a imprima un asemenea stil și a crea o asemenea atmosferă în toate domeniile de activitate, vorbitorul s-a referit, în acest cadru, la activitatea Cooperației de consum — unde are răspunderi directe. Vom avea în acest trimestru alegeri — a spus vorbitorul. Acestea vor fi un bun prilej ca să mobilizăm masele la o participare mai activă la îndeplinirea diverselor lor atribuții. Nu mă îndoiesc că vom avea în această privință în continuare sprijinul comitetelor județene de partid.îmi dau adeziunea la propunerile care s-au făcut în expunerea prezentată în cadrul plenarei.

tit într-o rezistență neslăbită împotriva celor ce amenințau pămîntul și ființa, în răscoale de flăcări împotriva împilărilor dinăuntru, într-o superbă cultură populară, într-un cod moral de o rară puritate, transmis din generație în generație.Prin întreaga lui activitate, Partidul Comunist Român a dovedit că este depozitarul istoric și continuatorul acestor tradiții, că el întruchipează în modul cel mai înalt, marxist-leninist, aspirațiile de unitate care caracterizează întreaga noastră istorie.Procesul de omogenizare a societății nu înseamnă egalizarea de tip mic-burghez pe care o fluturau atîția ideologi, încercînd să prezinte socialismul ca o societate amorfă și cenușie, care calcă în picioare personalitățile și le nivelează. Procesul de omogenizare a societății socialiste este în fond un proces vast de osmoză, în care toate clasele care alcătuiesc societatea contribuie împreună la dezvoltarea ei.
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

RICHARD WINTHERAm ascultat cu deosebită atenție expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu — a spus vorbitorul. în cadrul expunerii, conducerea partidului preconizează noi măsuri pențru întărirea continuă a legăturii sale cu masele, pentru dezvoltarea orînduirii noastre socialiste.Politica partidului nostru, principială și consecventă, este expresia cea mai vie a adîncirii continue a democratismului socialist. Călăuzit de concepția material ist- dialectică, analizînd multilateral realitățile vieții sociale, partidul sesizează la timp contradicțiile care apar în procesul complex de edificare a socialismului, înlăturînd hotărît tot ceea ce este vechi, perimat și nu mai corespunde stadiului dezvoltării actuale.Măsurile supuse dezbaterii plenarei oglindesc continuitatea și consecvența ■ preocupărilor conducerii partidului de a crea acel cadru care să asigure întregului nostru popor cele mai bune condiții de a-și afirma nestingherit talentul și priceperea, de a participa activ atît la elaborarea politicii partidului .și statului, cît și la înfăptuirea ei.în continuare, vorbitorul a spus i Lărgirea continuă a democrației socialiste caracterizează evoluția vieții noastre de stat în etapa actuală de desăvîrșire a construcției socialismului. Sînt grăitoare în această privință măsurile luate după ultimul Congres al partidului, hotărî- rile Conferinței Naționale, precum și ale plenarelor care au urmat. Această trăsătură este oglindită și prin crearea Frontului Unității Socialiste, organism care va permite valorificarea deplină a experienței dobîndite în antrenarea maselor la întreaga construcție economică și de stat a țării. Acesta va crea condițiile unei participări mai directe a

Atragerea maselor largi la conducerea treburilor, la înfăptuirea politicii partidului răspunde năzuinței lor intime, pentru că astăzi — și aceasta o vedem în activitatea noastră de fiecare zi — tipul de om indiferent, omul cu orizontul limitat la propriile lui interese egoiste, devine din ce în ce mai rar ; oamenii au sentimentul că ei fac politica și consideră acest lucru un drept și o datorie.în continuare, vorbitorul a spus: Din pătrunzătoarea analiză prezentată astăzi reiese că un rol important revine intelectualității, deci și scriitorilor. Este un adevăr incontestabil și evident că în toate momentele, în momente grele sau în momentele de bucurie, intelectualitatea a fost alături de Partidul Comunist Român. Și acest lucru nu este întîmplător; el nu este determinat de factori exteriori sau de cine știe ce impuneri. Această adeziune, totală și definitivă, decurge dintr-o moștenire culturală a intelectualității noastre pe care partidul', revoluția socialistă au ridicat-o la rangul de normă etică.O mare cultură, indiferent că ea se naște într-o țară mică sau într-o țară mare, o mare cultură, deci, nu poate izvorî decît din participarea nemijlocită, directă, totală, din angajarea în viață a făuritorilor ei. O cultură ruptă de aspirațiile concrete ale milioanelor -de oameni, o cultură care nu-și trage seva esențială din acest proces de permanentă înnoire, de luptă cu vechiul, cu ceea ce este retrograd, cu închistarea, se condamnă la moartea vie care se numește sterilitate.în continuare, vorbitorul a spus i Tot ceea ce constituie slmburele creator, tot ceea ce constituie nucleul de uraniu al culturii noastre a participat și participă direct la viața socială și politică, considerînd acest lucru drept chezășia înfăptuirii unei opere durabile, unei opere care să exprime epoca în care trăim. Eu cred că participarea uniunilor de creație în cadrul Frontului Unității Socialiste va întări, va ridica pe o treaptă superioară această participare.Pentru scriitor, pentru scriitorul care are responsabilitatea și cinstea de a trăi într-o epocă cum e a noastră — atît de frămîntată, atît de furtunoasă, atît de tragică, uneori, și în același timp atît de măreață — participarea nemijlocită la elaborarea politicii statului socialist, la făurirea cadrului în care se dezvoltă cultura socialistă înseamnă împlinirea acelui vis de veacuri al celor mai mari creatori români, pe care l-aș numi responsabilitate directă, deschisă, față de tot ceea ce se întîmplă în epoca lor, sub. ochii lor.Viața arată că progresul unei societăți depinde de fructificarea integrală a experienței și înțelepciunii colective a maselor celor mai largi, ale căror interese majore în socialism converg spre același țel. Fără încredere în aceste valori, în devotamentul permanent dovedit al poporului care a făcut din socialism și din ideile socialismului cauza sa proprie, asemenea „socialism" ar deveni o schemă caricaturală.în încheiere, vorbitorul a spus : Sînt convins că analiza pătrunzătoare a stadiului actual al societății noastre pe Care am ascultăt-o astăzi va mobiliza și mai mult întreaga obște scriitoricească. Sînt convins, de asemenea, că toți scriitorii vor răspunde într-un singur fel . materializîndu-și adeziunea unanimă în creații durabile, în participarea nemijlocită la structurile noi, dinamice, în care rolul ho- tărîtor al Partidului Comunist Român se afirmă creator și inovator și în care exemplul personal al conducătorilor săi, al tovarășului Ceaușescu este un puternic factor mobilizator.

tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, la elaborarea principalelor obiective ale politicii noastre interne și externe, la mobilizarea întregului popor pentru înfăptuirea acestei politici.Muncitorii, țăranii, intelectualii de toate naționalitățile — a spus apoi vorbitorul — dau o înaltă prețuire politicii naționale, marxist- leniniste, promovate de partidul și statul nostru. Ei poartă un sentiment de profundă recunoștință partidului, personal secretarului general al Comitetului Central, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru grija cu care se ocupă de întărirea unității frățești între poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Constituirea consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană sau de alte naționalități din Republica Socialistă România este o nouă dovadă, a lărgirii democratismului socialist în țara noastră, creează noi posibilități de participare activă a oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare la întreaga viață politică și socială a țării, de manifestare multilaterală a po- tențelor lor materiale și spirituale în cadrul operei de edificare a socialismului. Prietenia frățească dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare se ridică astfel pe o treaptă superioară, unitatea lor devine tot mai strînsă, mai organică.Prin grija partidului și statului nostru, în județul Sibiu, unde trăiesc aproape 100 000 de germani, s-au asigurat condițiile necesare desfășurării unei bogate vieți spirituale în limba germană. Astfel, în Sibiu funcționează un teatru german, iar în acest an a luat ființă o nouă publicație în limba germană. In aproape toate loca

litățile funcționează școli cu limba de predare germană, școli generale, licee. La căminele culturale, la casele de cultură se desfășoară o activitate bogată în limba germană și în dialectul săsesc ; se valorifică deopotrivă folclorul românesc și - cel al naționalităților conlocuitoare.în continuare, vorbitorul s-a referit la modul în care Comitetul județean de partid Sibiu a asigurat înfăptuirea politicii naționale a partidului. în organele de partid și de stat, în conducerea organizațiilor de- masă au fost alese cadre de naționalitate germană. Există o intensă preocupare pentru educarea oamenilor muncii în spiritul dragostei față de patrie, al prieteniei și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, întîlnirea conducerii partidului cu intelectualii de naționalitate germană a stîrnit un. viu interes în rîndul populației germane din județul Sibiu. După această întîlnire, au fost organizate diferite adunări, iar în ultimul timp, și cu ajutorul unei brigăzi a Comitetului Central care a fost în județul nostru, s-au ținut o serie de expuneri, cu pri-
CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 

GHEORGHE APOSTOLDupă expunerea documentată, prezentată plenarei noastre de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru fiecare dintre noi ar fi greu să aducem argumente complementare pentru a demonstra justețea aprecierilor cuprinse în acest document și a măsurilor care s-au propus privind înființarea Frontului Unității Socialiste. Mă declar complet de acord cu cuprinsul expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, precum și cu propunerile Comitetului Executiv prezentate plenarei de către tovarășul Paul Niculescu-Mizil.Problema importantă pe care noi o discutăm astăzi se încadrează în cursul înnoitor, dinamic pe care îl cunosc partidul și țara întreagă, enunțat de către Congresul al IX-lea al partidului. Vreau să exprim și eu aprecierea că, după Congresul al IX-lea, partidul nostru, toate organizațiile de masă și obștești, întregul popor au simțit un nou suflu în lupta pentru construirea socialismului.După ce a arătat că înfăptuirile istorice ale poporului român sînt rezultatul politicii juste a partidului, a conducerii sale, că, totodată, în perioada după eliberare s-au comis și anumite greșeli și abateri, cum au fost cele relevate la plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c.. Vorbitorul a Spus : Cred bă spiritul înnoitor al activității noastre, cotitura care se înregistrează în viața de partid și de stat, deschisă de Congresul al IX-lea, va împiedica pe viitor orice abateri de la principiile leniniste ale vieții interne de partid, de la principiile democrației noastre socialiste.înființarea Frontului Unității Socialiste consacră de fapt și de drept o realitate existentă în țara noastră. în legătură cu aceasta, vorbitorul a arătat că toate organizațiile de masă și obștești au demonstrat în practică că urmează politica Partidului Comunist Român, își mobilizează membrii lor pentru a aplica în viață politica internă și externă a partidului. Prin crearea Frontului Unității Socialiste se asigură coordonarea, la nivel superior, sub conducerea partidului, a activității tuturor organizațiilor de masă și obștești în realizarea politicii de construcție a socialismului.Subliniind că Frontul Unității Socialiste se deosebește fundamental de Frontul Democrației Populare, vorbitorul a arătat că organismul politic ce va lua ființă reprezintă ceva nou, caracteristic societății noastre, perfecționării și a- dîncirii democrației socialiste în țara noastră. Nu este nevoie de o nouă organizație politică, cu organe proprii — a spus vorbitorul — pentru că în. România există Partidul Comunist Român, recunoscut de întregul popor ca forța politică conducătoare, iar cele două clase principale ale societății noastre, precum și celelalte pături sociale și categorii de cetățeni sînt cuprinse în organizațiile lor profesionale, specifice. Putem spune că foarte puțini cetățeni au mai rămas în afara organizațiilor de masă și obștești existente în țara noastră. Fiecare organizație își are statutul său de funcționare, atribuțiile sale bine precizate.6 problemă foarte importantă tratată în . expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, la care s-au referit și alți.- tovarăși, este modul cum înțelege, partidul nostru să reglementeze participarea naționalităților conlocuitoare la desfășurarea întregii -activități, conduse de partid, pentru construirea socialismului în țara noastră. Socotesc că modul în care rezolvăm această problemă este caracteristic, propriu politicii' partidului nostru în problema națională. Se știe că problema națională a fost rezolvată în țâra noastră. înființarea consiliilor Frontului Unității Socialiste, a consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană și de alte naționalități va da posibilitatea ca reprezentanții diferitelor naționalități în aceste consilii să discute probleme care-i interesează, în mod organizat; prin prezența reprezentanților naționalităților conlocuitoare în consiliile Frontului. Unității Socialiste se a- sigură participarea mai activă și 

lej'ul cărora s-a evidențiat interesul creșcînd și adeziunea deplină a populației de naționalitate germană la politica partidului, preocuparea ei pentru dezvoltarea economică și socială a județului, pentru înflorirea multilaterală a patriei comune — România socialistă.Sînt sigur, a spus în încheiere vorbitorul, că toți locuitorii județului — români, germani, maghiari — vor primi cu viu interes și cu satisfacție aceste măsuri și își vor aduce cu mai multă hotărîre aportul la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului nostru. îmi exprim convingerea că măsurile care vor fi adoptate de plenara noastră vor crea noi condiții pentru dezvoltarea întregii noastre societăți, pentru afirmarea poporului nostru ca stăpîn al propriului său destin, ca popor independent și suveran, înfăptuirea celei mai înalte democrații — democrația socialistă — care reprezintă adevăratul etalon al progresului social, reprezintă, fără îndoială, o nouă dovadă a superiorității orînduirii noastre socialiste, o contribuție la creșterea influenței ideilor socialismului în lumea contemporană.

directă a naționalităților conlocuitoare, în frăție cu poporul'român, la dezvoltarea economiei și culturii patriei noastre socialiste.Referindu-se la succesele obținute de Partidul Comunist Român în rezolvarea problemei naționale, vorbitorul a subliniat totodată caracterul profund internaționalist al întregii politici a partidului. P.C.R. — a spus vorbitorul — își îndeplinește misiunea sa istorică de, avangardă a clasei muncitoare “ • militînd strîns unit pentru îndeplinirea îndatoririlor naționale și a obligațiilor sale internaționale — de detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale. între aceste două laturi ale politicii marxist-leniniste a partidului nostru nu există nici o contradicție și nici o incompatibilitate. Ele alcătuiesc o unitate dialectică indisolubilă. Spiritului marxism-le- ninismului îi este străină orice fel - de contrapunere a intereselor naționale ale popoarelor ce construiesc socialismul, intereselor internaționalismului. A considera că eforturile depuse pentru îndeplinirea cu succes, corespunzător aspirațiilor poporului, a marilor sarcini ce revin partidului în opera de construcție socialistă, în îndeplinirea îndatofitil'on sale? .naționale con- travin și dăunează" intereselor in? temaționaliste ale socialismului, ale cauzei celor ce muncesc de pretutindeni înseamnă a face o gravă eroare politică. încercările de a opune internaționalismul politicii de ridicare economică și so- cial-culturală a fiecărei țări nu > aduc nici un serviciu cauzei generale a socialismului, nu slujesc cauza unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, precum și a forțelor antiim- perialiste internaționale. Dimpotrivă, numai aplicînd o politică eficientă în construcția socialismului, asigurînd dezvoltarea și perfecționarea continuă a noii orînduiri, ridicarea nivelului de trai al maselor din propria țară, partidul comunist slujește cu adevărat interesele clasei muncitoare, care i-a încredințat mandatul de reprezentant al ei, interesele poporului din rîndurile căruia face parte, cît și interesele generale ale socialismului, ale luptei revoluționare a popoarelor. Infățișînd modelul unei societăți în plin progres, al transpunerii strălucite în viață a marilor idealuri ale socialismului, Partidul Comunist Român își a- duce contribuția la creșterea puterii de atracție a sistemului socialist în. întreaga lume, la însuflețirea celor ce muncesc, a popoarelor care luptă împotriva exploatării și asupririi, pentru eliberarea lor socială și națională.Referindu-se la faptul că Uniunea Generală a Sindicatelor va face parte din Frontul Unității Socialiste, vorbitorul a subliniat că măsurile adoptate de conducerea partidului ca urmare a hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului pun în fața sindicatelor sarcini deosebite. Reprezentarea sindicatelor în activitatea organelor colective de conducere în economie demonstrează rolul și atribuțiile mult mai mari, ce revin acestor organizații în etapa actuală. în aceste condiții se cere cu atît mai mult din partea sindicatelor o muncă calitativ superioară, din partea cadrelor din sindicate, a membrilor de sindicat se cere ridicarea nivelului cunoștințelor lor economice, politice, ideologice pentru a-și putea aduce din plin contribuția la rezolvarea problemelor dezvoltării economiei și culturii noastre socialiste.în încheiere, vorbitorul a spus: Exprim adeziunea totală a sindicatelor, a tuturor membrilor lor la măsurile privind înființarea Frontului Unității Socialiste, hotărîrea lor de a-și aduce toată contribuția la înfăptuirea sarcinilor ce vor reveni acestui organism politic pe scară națională și locală. înființarea Frontului Unității Socialiste va da noi imbolduri poporului nostru în lupta pe care o desfășurăm pentru a desăvîrși socialismul în România, pentru a dezvolta economia și cultura, a ridica nivelul de trai, pentru a înflori tot mai mult republica noastră socialistă.
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ÎNTOARCEREA DIN TUNISIA A DELEGAȚIEI
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

COCTEIL CU PRILEJUL
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A AUSTRIEI
cinema

Delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Ștefan Voitec, preșe
dintele Marii Adunări Naționale, care, 
împreună cu soția, a făcut o vizită în 
Tunisia la invitația Adunării Națio
nale Tunisiene, s-a înapoiat vineri 
după-amiază în Capitală.

Din delegație au făcut parte Ștefan 
Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național al Cercetării Științi
fice, secretar al Comisiei pentru cul
tură și învățămînt a M.A.N., Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Academiei, 
președintele Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale a 
M.A.N.. Traian Ionașcu, membru co
respondent al Academiei, președintele 
Comisiei juridice a M.A.N., Petre 
Nicolae, primarul municipiului Cons
tanța, membru al Comisiei econo- 
mico-financiare a M.A.N., prof. univ. 
dr. Ion Pop D. Popa, prorector a] 
Institutului de medicină și farmacie 
din Tg. Mureș.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de acad. Ilie 
Murgulescu, Gheorghe Necula, vice
președinți ai M.A.N., Petru Burlacu, 
adjunct al- ministrului afacerilor ex
terne, prof. univ. Stanciu Ștoian, se
cretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, președinți ai unor comisii per
manente ale M.A.N., deputați, func
ționari superiori ai M.A.N. și Mi
nisterului Afacerilor Externe.

La sosire, conducătorul delegației, 
Ștefan Voitec, a făcut reprezentan
ților Agenției „Agerpres" și Radio- 
televiziunii următoarea declarație : 
La invitația Adunării Naționale 'Tu
nisiene și a președintelui său, dr. 
Sadok Mokaddem, o delegație a Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România a făcut, pentru 
prima oară, o vizită în Republica 
Tunisiană.

Delegația ~ parlamentară română a 
fost primită de președintele Repu
blicii Tunisiene, Habib Bourguiba, 
căruia i-a transmis un cordial salut 
din partea președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu. Cu acest prilej, delegația 
noastră a împărtășit conducătorului 
statului tunisian impresiile din tim- 
pul_ vizitei, exprimîndu-și admirația 
fată de eforturile rodnice pe care 
pc orul tunisian Ie depune în opera

de construcție pașnică a țării sale. 
Conducătorul statului tunisian a evo
cat amintirile plăcute prilejuite de 
recenta sa vizită în România, expri
mîndu-și deosebita satisfacție pentru 
rezultatul convorbirilor cu conducă
torii români și pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre cele două 
țări.

în timpul vizitei, delegația a avut 
un amplu și util schimb de păreri 
cu președintele Mokaddem și cu 
membrii Biroului Adunării Națio
nale Tunisiene, cu secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Tunisiei, 
I-Iabib Bourguiba jr., și cu alte per
sonalități marcante ale vieții publice 
tunisiene, cu privire la relațiile bila
terale și Ia contribuția pe care par
lamentele și parlamentarii o pot a- 
duce la crearea unui climat de des-: 
tindere și încredere favorabil cola
borării între popoare, pentru pace în 
lumea întreagă. în numele Marii 
Adunări Naționale a României, am 
adresat Adunării Naționale Tunisiene 
invitația^ ca o delegație parlamentară 
tunisiană, avînd în frunte pe preșe
dintele Sadok Mokaddem, să facă o 
vizită în țara' noastră, vizită pe care 
o așteptăm cu deosebită plăcere.

La înapoierea din Tunisia, în urma 
contactelor pe care , le-am avut, adu
cem cu noi o multitudine de impresii, 
ca și imaginea bogată a înfăptuirilor 
poporului tunisian pe calea progre
sului economic și social, pentru lichi
darea consecințelor nefaste ale tre
cutului colonialist, pentru consolida
rea independenței sale. Am admirat, 
totodată, numeroase vestigii ale unor 
strălucite civilizații care au înflorit 
pe pămîntul Tunisiei, păstrate și res
taurate cu deosebită grijă, precum și 
peisajul atît de frumos al acestei țări.

Pretutindeni în locurile vizitate, la 
întreprinderile industriale, agricole, 
la instituțiile științifice, de învăță- 
mînt și social-culturale ca și la în- 
t.îlnirile cu oficialitățile tunisiene de
legația noastră a fost înconjurată cu 
o cordială ospitalitate, expresie a 
sentimentelor de prietenie și respect, 
care caracterizează relațiile dintre 
cele două țări și popoare.

Revenim în țară cu convingerea că 
vizita delegației noastre, parlamen
tare a constituit o nouă contribuție la 
adîncirea prieteniei româno-tunisiene 
Și> Prip aceasta, la dezvoltarea cola
borării internaționale.

(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Austriei, Eduard Tschop, ambasado
rul Austriei la București, a oferit 
vineri un cocteil în saloanele amba
sadei.

Au participat Constantin Scarlat, 
ministrul industriei, chimice. George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, membri ai 
conducerilor unor instituții cen
trale, oameni de știință, artă și cul
tură. ziariști. :

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri, ai corpului diploma
tic.

(Agerpres)

Cronica zilei

Plecarea delegației
Republicii Populare Mongole

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie, D. 
Gombojav, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri aî R.P. Mongole, 
însoțit de D. Saldan, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, T. Molom, prim-adjunct 
al ministrului finanțelor, • și S.

Cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate

j Vineri seara, ministrul forțelor a’r- 
i ite, general-colonel Ion Ioniță, a 
c erit în saloanele Casei Centrale a 
A matei un cocteil cu prilejul Zilei 
Forțelor Armate ale. Republicii So
cialiste România.

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, miniștri, generali activi și 
în rezervă, ofițeri superiori, acade- ■ 
micieni și alți oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte atașați militari acre
ditați Ia București.

★
Cu prilejul celei de-a 24-a 

aniversări a Zilei Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, vineri 
dimineață la Monumentul Eroilor 
Patriei și la Cimitirul militar Ghen- 
cea au fost depuse coroane de flori 
din partea Ministerului Forțelor Ar
mate, Ministerului Afacerilor Interne, 
Consiliului Securității Statului și Co
mitetului organizatoric al veteranilor 
din războiul antifascist.

în aceeași zi au fost depuse co
roane de flori la monumente și cimi
tire militare din țară.

A
Cu prilejul sărbătoririi Zilei 

Forțelor Armate, la Constanța a 
fost dezvelit. vineri dimineața. 
„Monumentul Victoriei". închinat 
luptei antifasciste, insurecției ar
mate din august 1944.

Luvsangombo, adjunct al ministrului 
construcțiilor din R. P. Mongolă, 
care au purtat discuții în legătură 
cu dezvoltarea colaborării economice 
și tehnice dintre Republica Socialistă 
România și Republica.Populară Mongolă.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, .Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor, >.!.externe,». 
Raqu.-CJkmstantineseu;.- vicepreședinte 
al Cprpisiei guvernamentale-..,de cm 
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Mauriciu Novac, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării, Valentin Steriopol, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Damdinnerenghiin Bataa, ambasado
rul R. P. Mongole la București, și 
membri ai ambasadei.

Cu prilejul zilei naționale a Ira
nului, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu. a adresat minis
trului afacerilor externe al Iranului, 
Ardeshir Zahedi. o telegramă de 
felicitare.

★
Președintele Camerei de Comerț, 

Victor Ionescu, a oferit vineri după- 
amiază un cocteil cu prilejul organi
zării la București a Expoziției indus
triale britanice.

Au participat membri ai conduce
rii unor ministere economice, con
ducători ai unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior.

Au fost, prezenți Sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii la 
București, membri ai ambasadei și 
I. C. Trafford, directorul general al 
expoziției.

★
Vineri au început la Iași lu

crările celei de-a 15-a sesiuni a Uni
versității „Al. I. Cuza*. Sesiunea este 
consacrată comemorării a 100 de ani 
de Ia nașterea marelui savant român 
Emil Racoviță, creatorul primei școli 
de biospeologie din lume.

în cadrul sesiunii vor fi prezen
tate peste 500 de comunicări și refe
rate științifice. Cu acest prilej vor 
fi abordate, și cîteva probleme noi 
de cercetare printre care cele refe
ritoare la radiațiile nucleare, mag
netism și semiconductor!, teoria re
lativității generale, cinetică chimică, 
reactivitate moleculară etc.

★
Cu prilejul turneului în țara noas

tră al. formației de muzică, ușoară 
„Salutul Cubei", vineri la amiază 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă a oferit un cocteil la resta
urantul Athenee Palace.

Au participat Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Virgil Bră- 
dățeanu, președintele Comitetului de 
cultură și artă al municipiului 
București, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni' de cultură și artă, precum și 
Rodolfo Sarracino. însărcinatul cu 
afaceri al Cubei la București.

★
Ministrul industriei construcțiilor,. 

Dumitru Mosora, cape. ajjugt .partet 
' la „festivitatea inaugifrărȘ/..Tjrgujui- 
: industrial internațional”'de' la 'Cairo, 

s-a înapoiat în Capitală.
(Agerpres)

• Vera Cruz : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15.
• Casa mamei noastre : REPUBLICA
— 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
a Samuraiul : GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ; 
13,3.0 ; 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 ; 16,45 ; 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 întîrziat: CAPITOL — 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45.
• Prințesa : CENTRAL — 8.30 : • 11 ;
13.30 ; 16.
• Vară capricioasă : CENTRAL —
18.30 ; 20,45.
• Poemul celor două Inimi : LUMINA
— 8,45—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Roata vieții ! DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 
9—10.
• Viva Maria : UNION — 15,30 ; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
• Totul pentru rîs — Mihaela — 
Tineretul român la Festivalul de la 
Soția : TIMPURI NOI — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17.30 ; 19,15 ; 21.
f, Frumoasele vacanțe : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45.
• Tarzan, omul-maimuță : BUZEȘTI — 
15,30 : 18 ; 20,30, VIITORUL — 15,30 ; 18. 
• Winnetou (seria a III-a) : DACIA — 
8—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, FE
RENTARI — 10 ; 15,30-; 18, umbrele 
strămoșilor uitați — 20,30 ; VOLGA — 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
* Marysia și Napoleon : BUCEGI — 
9—13,30 în continuare ; 15.45 ; 18,15 ;
.20,45.
• Șapte oameni de aur : UNIREA — 
15,30 ; 18.
• Vin cicliștii : UNIREA — 20,30.
• Neînțelesul : LIRA — 15,30 ; 18 ;
20,30, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Să nu ne despărțim : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Testamentul unui pașă : GIULEȘTI 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Căderea Imperiului roman ; FLO- 
REASCA — 9,30 ; 13,15 ; 16,30 ; 20.
• Operațiunea San Gennaro : AURORA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Trei copii „minune" : MOȘILOR — 
15,30 ; 18.
• A trecut o femeie : MOȘILOR — 

.20,30.
« Un dolar găurit — Pentru cîțiva 
dolari în plus : MUNCA — 15,30 ; 19,30. 
e Duelul lung : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
O Surprizele dragostei : FLACĂRA — 
15,30 ; 18.
• Unchiul meu : FLACARA — 20,30.
• Jurnalul unei femei în alb : ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15, RA
HOVA — 15,30.
• Sfintul la pîndă : RAHOVA — 18 ; 
20,30.
• Spartacus (ambele serii) : VITAN — 
15,30 ; 19.
• Fratele doctorului Homer : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
• Am întllnit țigani fericiți : PRO
GRESUL — 20,30.
s Lustragiul : FLAMURA — 9—16 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30. VICTORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
* Ea va rîde : POPULAR — 16 ; 19,30.
• Inimă nebună, nebună de legat : 
PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Taffy și vînătorul : CRINGAȘI — 
15.30 ; 18 : 20.15.

OLIMPIADA

ECATERINA 
IENCIC

ILEANA DRÎMBA OLGA SZABO MARIA VICOL ANA ENE
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LOTO
TRAGEREA DIN 25 OCTOMBRIE
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6 67 4 86 71 84 21 14 29 56 23 68

PROGRAMUL I
15,00 — Jocurile Olimpice — Mexic 1968. Natație : sărituri femei (finală); 

200 metri spate femei (finală) ; Călărie : Marele premiu de dresaj olimpic ; 
Natație : 4 x 100 m mixt bărbați (serii) ; 4 x 100 m liber femei (serii) ; Rezu
matul filmat al zilei precedente. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologie. Publicitate. 20,00 — Tele-enciclopedia. în cuprins : 
• Victor Hugo (II) ; • Zăpada ; • Cartografie ; • Draa (reportaj etnografic 
din sudul Marocului) ; • Medicină sportivă. 21,00 — învățămîntul tehnic 
românesc la un secol și jumătate de existență — reportaj filmat. 21,15 — 
Film serial : „Răzbunătorii", 22,05 — S-a ivit pe culme toamna... — emi
siune muzicală. 22,55 — Invitata noastră : Tonia (Belgia) — film realizat 
de Studioul de Televiziune. 23,15 — Telejurnalul de noapte. 23,30 — Jocu
rile Olimpice — Mexic 1968 : Fotbal (finală).

PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV. 20,05 — Muzică ușoară cu formația „Coral". 20,25 — 

Film serial „Forsyte Saga (VII), 21,15 — Recitalul de sîmbătă seara. Vio
lonista Cornelia Bronzetti și tenorul Valentin Teodori'an. 21,50 — Bis... pe 
16 mm: „Corida".' 22,20 — închiderea emisiunii programului II.

• Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ ; Ciclul „Tineri interpreți pe scene
le Filarmonicii". Concert simfonic. Or
chestra „Academica" a Conservatoru
lui din București. Dirijor Alexandru 
Sumschi — 20.
• Opera Română : Boema (cuplu) de 
balerini Jovanka Biegovlci — Damlr 
Novak (Iugoslavia) — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Ana Lugojana
— 19,30.
a Teatrul Național „1. L. 
(sala Comedia) ; Regina de 
19,30 ; (sala Studio) : Orașul 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala din bd. Schitu Măgureanu) ; Me
teorul — ; (sala din str. Alex. Sahia) :
Dansul morții — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara11 (sala mare) : 
Lovitura — 19,30 ; (sala Studio) : Viziuni 
flamande — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 19,30.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hora 
Domnițelor — 20.
• Teatrul C.F.R. Giulești (sala Palatu
lui) ; Martorii se suprimă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : Anrtro- 
maca — 18,30.
• Teatrul evreiesc : Un șirag de 
perle — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din cal. 
Victoriei) : Aventurile lui Pium-Plum
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 17.
• Teatrul satiric muzical. „C. Tănase" 
(sala Savoy) : „Ca ia Tănase" — 19,30 : 
(sala Victoria) : Boema Palace — 19.30.

Caragiale" 
Navara — 
nostru —

Bulandra“

MA! MULTE UTILAJE ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. I)

furnituri complexe de instalații din 
import ar permite scurtarea simți
toare a duratei construcției și 
intrării în producție a noilor 
obiective, cit și dotarea aces
tora cu tehnica cea mai avansată.

Concepția aceasta a specialiștilor 
din industria chimică de a se orienta 
cu precădere spre importuri complexe 
este păgubitoare, contravine indi
cațiilor date de conducerea dc partid 
și dc stat și, de aceea, ea trebuie 
neîntârziat reconsiderată. Pentru 
aceasta este însă nevoie ca și indus
tria constructoare dc mașini să-și 
dezvolte capacitatea de a produce 
noi utilaje, să asimileze în fa
bricație cit mai repede tipuri noi dc 
echipamente tehnologice, cu grad ri
dicat de prelucrare a metalului și 
valoare mare.

— Au fost cazuri clnd, cu prilejul 
achiziționării unor instalații complexe 
de la diferite firme străine — ne-a 
spus ing. Victor Poltorațchi. director 
general al Combinatului chimic Km. 
Vîicea — s-a stabilit ca o parte dip 
utilaje să fie executate în tară. Ul
terior, unele uzine constructoare de 
mașini au refuzat să accepte aseme
nea comenzi, motivul invocat fiind 
lipsa de capacitate sau de experiență 
și posibilitățile tehnologice de exe
cuție necorespunzătoare. Pentru fa
brica de alcooli-roxo. bunăoară, la 
elaborarea listelor separatoare de 
utilaje, Ministerul Industriei- Con
strucțiilor de Mașini s-a angajat să 
furnizeze 65 pompe diferite;. După 
vreo șase luni, același minister re
vine, spunînd că 14 pompe nu mai 
poate să le producă. în aceste con
diții. a trebuit, să recurgem la import 
simplu, utilajele respective fiind a- 
duse cu o întârziere de 7—8 luni'fată 
de ritmul de lucru impus de montaj.

Constructorii și montorii de pe șan
tierul Combinatului chimic Rm. Vîi

cea, de pe cel al Combinatului pe
trochimic Pitești ne-au dat nume
roase exemple care arată că uzi
nele constructoare de utilaj chi
mic întârzie nejustificat livrarea 
unor utilaje importante, sau trimit 
utilaje incomplete, cu nepotriviri Ia 
montaj, a căror remediere duce la 
irosirea de timp prețios. Punerea în 
funcțiune a unor fabrici de la Com
binatul chimic Rm. Vîicea va întâr
zia cu aproape 4 luni, între altele 
șl din cauza tărăgănării livrării uti
lajelor comandate la Uzina de pompe 
și uzina „Ventilatorul" — din Capi
tală, Uzina de utilaj chimic Ploiești. 
U.P.R.U.C. — Făgăraș etc.

în mecanismul colaborării dintre 
Ministerul Industriei Chimice și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini a intervenit, cu aproape doi 
ani în urmă, un element nou, menit 
să faciliteze dezvoltarea fabricației 
de utilaj tehnologic. Un studiu am
plu elaborat în a doua jumătate a 
anului 1966, din indicația conducerii 
partidului, a permis specialiștilor din 
cele două ramuri să stabilească in
troducerea în fabricație — pentru o 
primă etapă — a 9 instalații diferite : 
de amoniac, acid azotic, uree, azotat 
de amoniu, acid fosforic. sodă caus
tică etc. Acest lucru a fost consem
nat intr-un ordin comun, semnat de 
miniștrii respectivi, și a făcut obiec
tul unei hotărîri a Consiliului de 
Miniștri, care precizează clar răs
punderile și termenele de execuție.

Ancheta noastră a relevat că pre
vederile hotărîrii respective nu se 
îndeplinesc întocmai, că au și început 
să apară anumite tărăgănări. fie 
dintr-o parte, fie dintr-alta. Un prim 
aspect : contractarea utilajului teh
nologic cu furnizorul general — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini — trebuia definitiv încheiată 
în prima jumătate a acestui an, pen
tru a se putea trece la repartizarea 
sarcinilor pe uzine, la aprovizionarea

tehnico-materială și pregătirea fa
bricației. Această fază deosebit de 
importantă nu este nici azi încheiată 
și se tot amină, fiind un motiv de 
discuții „tari" Între reprezentanții 
celor două departamente. Explicația 
controverselor ? în parte, am des
prins-o în cursul anchetei.

— Ministerul Industriei Chimice 
nu a asigurat încă documentația teh
nică necesară și noi nu putem semna 
un contract al cărui obiect nu e pre
cizat cu claritate — susține tov. Gelu 
Osanu, inginer-șef al uzinei „Grivita 
roșie" din Capitală.

Prezentând această observație di
rectorului Institutului de proiectări 
pentru industria chimiei organice și 
petrochimice din Capitală, ing. Cor
nel Craiu, acesta a replicat: „Cum 
este posibil să se facă o asemenea 
afirmație nereală ? Pentru instalația 
de sodă caustică, de exemplu, noi am 
dat documentația din anul trecut". 
Dar și această părere este respinsă 
de constructorii de mașini. „E drept, 
ni s-a dat o parte din documentație, 
dar în ce stadiu ? Ea este incompletă 
și i se aduc mereu modificări". Con
secințele interminabilelor discuții 
care se poartă între cele două minis
tere, fără să se ajungă Ia un numitor 
comun, se resimt în uzinele construc
toare de utilaj chimic : acestea nu 
pot trece cu toate forțele la elabora
rea documentației de execuție, nu 
pot să comande materialele și’sub- 
ansamblele necesare din țară și din 
import, nu au “’condiții să-și orga
nizeze și să-și pregătească judicios 
producția, și toate acestea în timp 
ce termenele de livrare a utilajelor 
și echipamentului se apropie verti
ginos.

Iată cum în calea unei înțelegeri 
și cooperări ce se anunțau fructuoase, 
promițătoare au început să - apară 
serioase piedici, care pun sub sem
nul incertitudinii respectarea . ter
menelor stabilite de comun acord

pentru construirea și punerea în 
funcțiune a noilor instalații din in
dustria chimică. De neînțeles este 
totuși de ce conducerile celor două 
ministere nu renunță la tactica „pa
sării" responsabilității dintr-o parte 
într-alta, de ce nu se așază la ace
eași masă pentru analizarea și 
elucidarea punctelor neclare și crea
rea tuturor condițiilor necesare pre
gătirii și introducerii grabnice în 
fabricație a utilajelor și instalații
lor prevăzute.

în lumina sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-lea al partidului 
privind creșterea cantitativă și cali
tativă a contribuției industriei con
strucțiilor de mașini Ia dotarea cu 
utilaje de înaltă tehnicitate a tutu
ror ramurilor economiei naționale, 
inclusiv a industriei chimice, nea
junsurile amintite se cer cit mai re
pede eliminate. Este necesar ca fo
rurile de resort ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. și 
ale Ministerului Industriei Chimice 
să examineze cu atenție situația 
existentă, să precizeze ce e de făcut 
pentru a urgenta asigurarea inte
grală a documentației tehnice și în
cheierea contractelor economice, să 
fixeze cu claritate termene și răs
punderi concrete în acest sens. Reu
șita acestei acțiuni depinde, de ase
menea, de organizarea unei strînse 
cooperări interuzinale și cu benefi
ciarii, în asimilarea, experimentarea 
și omologarea unor utilaje și agre
gate prevăzute în planurile tehnice 
ale uzinelor. Este limpede că numai 
prin coordonarea riguroasă a. efor
turilor creatoare ale cadrelor teh
nice si economice din cele două ra
muri măsurile privind realizarea 
unui volum sporit de utilaje și e- 
chipamente complexe destinate noi' 
lor obiective ale industriei chimice 
vor fi duse la îndeplinire în terme
nele. prevăzute, în deplină concor
danță cu cerințele majore ale eco
nomiei noastre naționale, cu sar
cinile trasate de Congresul al IX- 
lea al partidului.

In ultimele 24 de ore, sportivii români au cucerit la Olimpiada mexi
cană cinci noi medalii. în finalele de caiac-canoe desfășurate aseară la 
Xochimilco, sportivii noștri S. COVALIOV și I. PATZAICHIN au cîș- 
tigat titlul olimpic, primind medalia de aur la canoe dublu, A. CALE- 
NIC, D. IVANOV, H. IVANOV, M. ȚURCAȘ s-au clasat pe locul doi la 
caiac 4, iar VIORICA DUMITRU pe locul trei Ia caiac simplu.

Echipa feminină de floretă a României (ECATERINA IENCIC, ILEANA 
DRIMBĂ, OLGA SZABO, MARIA VICOL, ANA ENE) a încheiat marea 
întrecere pe locul trei, primind deci medalia de bronz, ca și boxerul nos
tru CALISTRAT CUȚOV, calificat în semifinalele turneului.

Bilanțul olimpic românesc, cu o zi înaintea încheierii competiției, cu
prinde : 4 medalii de aur, 4 medalii dc argint și 3 medalii dc bronz. N-am 
socotit aici medalia (acum de argint) a lui Ion Monea, întrucît finala n-a 
avut încă loc...

TREI MEDALII (a» - argint - bronz)

IERI LA XOCHIMILCO
CORESPONDENȚĂ DIN MEXICO, DE LA TRIMISUL 

NOSTRU, VALENTIN PĂUNESCU

Xochimilco. Sala de 
Armas din complexul 
Magdalena Mixhuba, 
Arena Mexico, din nou 
Sala de Armas, și din 
nou Arena Mexico... 
Iată „punctele de con
trol" pe la care au tre
buit să treacă în ulti
mele două zile .ga
zetarii români prezenți 
la olimpiadă, puncte 
de control obligatorii, 
deoarece în fiecare 
dintre aceste locuri se 
aflau angajați în lup
ta directă pentru po
ziții fruntașe repre
zentanții noștri.

In sala de arme 
floretistele noastre au 
o semifinală, în proba 
pe echipe, cu formația 
similară a R. P. Un
gare. Ajungem .toc
mai la . timp , pentru 
a... suferi. Ana Ene nu 
are inspirație și pier
de asalt după, asalt.

to^&‘3 'SB&'^frunbă 
grtfpanagje Sîdrjgi^trează 

victorie"1 după’ victorie, 
ne oprim ca în fața li
nei cetăți în preajma 
aceluiași opț-opt. Ra
portul tușelor avanta
jează pe adversare. 
Deci... la fel ca la bă
ieți... Moralul gazeta
rilor este mai scăzut 
(după cum se ua ve
dea) decît al fetelor. 
Ne reamintim că bă
ieții nu reușiseră să 
stopeze degringolada 
pierzînd și medalia de 
bronz, după ce apu
seseră pe cea de aur 
în vîrful floretei. Dru
mul spre Arena Me
xico, unde „bătrînul" 
Monea ar trebui să 
treacă peste polonezul 
Dragan, pentru a a- 
junge la medalia de 
argint, este străbătut 
în tăcere. Cauze de 
două feluri: mai în-' 
tîi,' sîntem încă sub 
impresia eșecului de 
la Magdalena Mixhu- 
ca, apoi, de obicei, 
Monea s-a oprit (sau 
a fost oprit) la nive
lul bronzului. Intîlni- 
rea are o desfășurare 
dramatică. Se schimbă 
lovituri de o rară du- 

. ritate. Monea face cu-

noștință, pentru pri
ma dată, cu podeaua 
ringului de la Arena 
Mexico. S-a. sfîrșit 
visul de argint? Nu! 
„Bătrînul" se ridică și 
continuă lupta, obli- 
gînd pe arbitri să-i 
acorde decizia cu 4—1. 
Așadar, . frontiera 
fost trecută... Să ne re
întoarcem la sala de 
arme pentru meciul 
locurilor trei-patru. 
Reprezentantele noas
tre înfruntă 
Franței, 
realizată 
retistele 
valoarea 
propria 
mură 
răși 8—8, la asalturi) 
cu singura deosebire 
că, de data aceasta, 
tușele țin cu noi. E- 
caterina Iencic a fost 
vedeta, serii: nici o în- 
frîngere !

Intre timp, ■ la Arenm 
Mexico, mezinul?. :s:lo-ub 
tulul nostru de box, 
Calistrat Cuțov, se pre
gătește să urce trep
tele ringului pentru 
a-l întîlni pe boxe
rul de culoare ame
rican Harries Ronie. 
Ronie a declarat zile
le trecute ziariștilor că 
vrea să cîștige neapă
rat titlul olimpic. In 
seara precedentă, pe 
una. din aleile satului 
olimpic, am făcut o 

'lungă plimbare 
'preună. . Cuțov
rea oarecum 
dat nu atît de va
loarea. adversarului, 
cit de faptul că în- 
tîlnirea are loc îrise- 
mifinalele competiției, 
în ring, însă, nu s-a 
văzut nimic. Românul 
a boxat elegant, cîști- 
gîndu-și simpatia în
tregii săli. Chiar dacă 
arbitrii îl preferă pe 
Ronnie, aplauzele sînt 
dăruite lui Cuțov, u- 
nul dintre cei mai ti
neri participant 
turneului (douăzeci de 
ani).

Ora tîrzie la care 
transmit mă împiedică 
să vă relatez in ex- 
tenso mult așteptatele

a.

echipa 
Fiecare ' tușă 
de către flo- 
franceze are 
unei răni pe 
noastră ar- 

nervoasă... la-

îm- 
pă- 

intimi-

finale de caiac-canoe. 
Sportivii noștri —pre
zenți în toate cele 7 
finale — au ciștigat 
trei medalii, cite una 
din fiecare: aur, ar
gint, bronz. Satisfacția 
cea mai mare ne-au 
oferit-o componența 
echipajului de canoe 
dublu — Ivan Patzai- 
chin și Serghei Co- 
valiov, care au deve
nit campioni olimpici. 
Aflați în frunte încă 
din start, ei au re
zistat în final atacu
lui echipajului ma
ghiar, terminând în
vingători cu un avans 
de peste o secundă.

Puțin a lipsit ca și 
echipajul nostru 
caiac 4 să devină 
pion olimpic. A 
dus toată cursa, 
trv. ca în final să fie 
întrecut cu un vîrf 
,de barcă de echipajul 

‘.'..l{g.r‘vegiș.i. ... Rojp^pf^ 
deci,, .medalie 'de.,.dțr;, 
giiit. (Oarecum asemă
nător a fost și finalul 
probei feminine de 
caiac simplu. Viorica 
Dumitru a ocupat lo
cul trei, după sovieti
ca. Pinaeva și vest- 
germana Breuer.

în celelalte probe, 
echipajele noastre au 
mers slab: Vernescu — 
Sciotnic, locul 6 la 
caiac dublu, Patzai- 
chin, locul 7 la canoe 
simplu. Conțolenko, 
locul 7 la caiac sim
plu; Viorica Dumitru 
— Valentina Serghei, 
locul 4 la caiac du
blu feminin.

de 
cam- 
con- 
pen-

VIORICA 
DUMITRU

CALISTRAT 
GUTOV

• GIMNASTICA MASCULIN (in
dividual compus) : 1. — Sawao Kâto 
(Japonia), 115,90 puncte ; — 2. — 
Mihail Voronin (U.R.S.S.) 115,85
puncte ; — 3. — Akinori Nakayame 
(Japonia) 115,65 puncte, l’e echipe 1. 
— Japonia 575,90 puncte ; 2. — 
U.R.S.S. 571,10 puncte ; 3, — R. D. 
Germană 557,15 puncte.

• „MARELE PREMIU DE DRE
SAJ". 1. — R. F. a Germaniei 2 699 
puncte ; 2. — U.R.S.S. 2 657 puncte ;
3. — Elveția 2 547 puncte.

• NATAȚIE 800 m liber femei : 1.
— Debbie Meyer (S.U.A.) 9’24” ; 2.
— Pam Kruse (S.U.A.) 9’35”7/10 ; 3.
— Teresa Ramirez (Mexic) 9’38”5/10.

• 200 m fluture-bărbați : 1. —
Cari Robie (S.U.A.) 2’08”7/10 ; 2. — 
Martyn Woodroffe: (Anglia) 2’09” ; 3. 
— John Ferris (S.U.A.) 2’09”3/10.

• 200 m fluture-femei : 1. — Ada 
Kok (Olanda) 2’24”7/10 — nou record 
olimpic ; 2. — Helga Lindner (R. D. 
Germană) 2’24”8/10 ; 3. — Elie Da
niel (S.U.A.) 2’24”9/10.

• 200 m liber masculin : 1. — Mi- ■
chael Wenden (Australia) l’55”2/10 ; ■ 

. 2. — Don Schollander (S.U.A.) 1’55” '
8/10; 3. — John Nelson (S.U.A.) 
l’58’T/10. ...
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Prea liiolt abot' strică
Comitetul de organizare al 

J.O. a anunțat că a fost retrasă 
medalia de bronz acordată e- 
chipei Suediei participantă la 
concursul de pentatlon modern. 
Sancțiunea a fost luată la re
comandarea Comisiei medicale a 
C.I.O. S-a precizat că în cursul 
analizelor efectuate concurente
lor înscriși la proba de tir a 
fost găsită o cantitate mai mare 
de alcool decît cea admisă de 
regulamente în sîngele unui 
membru al echipei suedeze. In 
aceste condiții, medalia ' de 
bronz a fost atribuită echipei 
clasate inițial pe locul patru în 
concurs — Franța.

Situația luptătorilor noștri de greco-romane
în turneul de lupte greco-romane, sportivii noștri au în 

general o comportare bună. Majoritatea lor au trecut cu bine 
și meciurile din turul III. în urma victorie} la puncte asu
pra lui Klinge (R.D.G.) și ieri, prin tuș, la maghiarul Kiss, 
Nicolae Martinescu totalizează în prezent un singur punct 
negativ, anunțîndu-se printre protagoniștii categoriei 97 kg. 
Ion Baciu (cat. 57 kg) are 3 puncte negative și continuă în
trecerea ; ieri l-a învins la puncte pe Ibrahim (R.A.U.) Si- 
mion Popescu (cat. 63 kg) a terminat la egalitate cu Schnei
der (R.D.G.), totalizînd acum 2,5 puncte negative. In concurs 
a rămas și Ion Țăranu (cat. 78 kg) — cu 3 puncte negative, 
(joi seara, fusese întrecut la puncte de sovieticul Igumenov) ; 
— ieri, el l-a învins prin-abandon pe Nettekoven.

Spiritul partinic de analiză 
si combativitate

(Urmare din pag. I)

rea proiectelor de hotărîri ! Da uzi
na „Balanța“-Sibiu proiectele de 
hotărîri ale organizațiilor de bază nr. 

. 1, 2. 3, 8 erau parcă redactate cu... 
indigoul. Cum se poate asigura o 
orientare competentă a muncii de 
partid în funcție de condițiile și sar
cinile specifice cînd se merge pe li
nia copierii de la vecini ?

La Cluj, adunarea de alegeri din 
organizația de bază a șantierelor de 
construcții 501. și 504 a adoptat o ho- 
tărîre atît de generală îneît se po
trivea deopotrivă unui șantier din 
Suceava sau Constanța : „adunarea 
generală obligă biroul organizației 
de bază să ia toate măsurile cores
punzătoare care să asigure realiza
rea planului". Pe acest calapod au 
fost redactate prevederile hotărîrii. 
Pot fi imprimate o adresă pre
cisă, un caracter concret muncii de 
partid pe baza unor asemenea ja
loane ?

Spiritul festivist, prezentarea rea
lității în culori trandafirii răpesc 
orice eficiență practică adunării de 
alegeri ; ele sînt prin esența lor 
nepartinice. pentru că duc la culti
varea tendinței de automulțumlrc. 
Este ceea ce s-a întâmplat în orga
nizația de bază nr. 8 de la uzina 
„Balanța“-Sibiu. Adunarea de alegeri 
s-a desfășurat într-o atmosferă căl
duță ; unul singur dintre vorbitori, 
lăcătușul Nicolae Coman, luîndu-și 
ininia în dinți s-a încumetat să spu
nă „Biroul organizației de bază pu
tea să facă mult mai mult; avea da
toria-ca împreună cu conducerea 
secției să fi stăruit mai mult în

dreapta și în stingă, astfel incit să nu 
se ajungă la situația în care s-a 
ajuns".

De ce nu s-a discutat despre a- 
ceastă „situație" ? Pentru căldarea 
de seamă prezentată de biroul orga
nizației’de bază a imprimat dezbate
rilor un ton de bilanț festiv. în timp 
ce rezultatele pozitive ale colectivu
lui erau pe larg subliniate, abia s-a 
amintit despre aspectele deficitare 
ale producției : programarea cu mare 
întârziere a lucrărilor ; lipsa de rit
micitate în. livrare care perpetuează 
„asalturile" de la sfîrșit de lună ; 
persistența unui mare număr de ab
sențe nemotivate.

Privită nu ca un scop în sine, ci 
în strînsă corelație cu întreaga acti
vitate a organizațiilor de partid, 
însăși perioada de pregătire șl desfă
șurare a adunărilor de alegeri tre
buie să contribuie la creșterea? rolu
lui și autorității fiecărei organizații 
de bază în cadrul colectivului unde 
activează. Mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv sînt multiple. loan 
Hîrșan, secretarul organizației de 
bază din parchetul Orșova, sectorul 
forestier Gurghiu, I. F. Reghin, arăta 
că în această perioadă prin întări
rea rîndurilor organizației au cres
cut posibilitățile acesteia de a cu
prinde în raza ei de activitate 
diferitele locuri de muncă. în felul 
acesta, au putut fi inițiate, cu re
zultate promițătoare, unele acțiuni 
privind folosirea integrală a capaci
tăților de producție și mecanismelor, 
pregătirea în condiții optime a ma
terialului lemnos pentru export. îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
de trai ale muncitorilor forestieri.

— După părerea mea, ne spune 
ing. Geza Kristâ, secretarul Comite
tului de partid din I.A.S. Catalina, 
județul Covasna, condiția esențială 
pentru creșterea rolului conducător 
al organizațiilor dc partid o consti
tuie sporirea capacității lor dc a 
mobiliza masele la înfăptuirea sarci
nilor trasate de partid. La cele 
spuse aș adăuga spirit de inițiativă, 
perseverență, competența necesară 
spre a pătrunde în esența probleme
lor și a sesiza aspecte avînd o im
portanță majoră.

Adunările de alegeri prilejuiesc o 
analiză atentă a activității birouri
lor organizațiilor de bază, scoțînd in 
evidență că rodnicia eforturilor co
muniștilor depinde în măsură hotărî- 
loare de stilul de muncă al acestora. 
Discuțiile purtate în cadrul adunării 
de alegeri a organizației de bază a 
șantierelor 501 și 504 aparținîhd 
Grupului V șantiere Cluj au relevat 
că nerealizarea sarcinilor privind 
productivitatea muncii se datorește 
în bună măsură faptului că nesoco
tirea principiului muncii colective în 
cadrul biroului organizației de bază 
l-a împiedicat să cuprindă și să în
drume laturile variate ale muncii 
politice și economice.

Tov. Petre Dermedigianu, instruc
tor al Comitetului municipal de 
partid Brașov, ne relata că la adu
narea de alegeri a organizației de 
bază nr. 1 I.P.E.C. Brașov, mai multi 
comuniști au arătat că biroul orga
nizației de bază nu a acționat cu 
fermitate împotriva încălcărilor dis
ciplinei muncii. Deși în adunările de 
partid s-a criticat de repetate ori 
slaba eficacitate . a activității de 
partid, hotărîrils1' nu au fost aplicate 
cu perseverentă.

Concluzia care se impune ? O înal
tă exigentă față dc calitățile politice, 
profesionale, morale ale tovarășilor 
ce urmează a fi aleși în conducerea 
organelor de partid, față de aptitu
dinile lor organizatorice și recepti
vitatea lor Ia tot ce e noa, astfel in
cit să existe certitudinea că ei se 
vor dovedi la nivelul cerințelor ac
tuale, vor putea determina ridicare» 
calitativă a muncii de partid.



viața internațională
SESIUNEA O N U,

încheierea :»ra

■ Ambasadorul României moscova DFIFfiATIA «II llll III
........................................ >

ft#
u

dezbaterilor
..: ț

A: ■
- de acreditare A PLECAT SPRE PATRIE

CC

de politică
generală

Ml

/

NEW YORK 25 — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Ionescu transmi
te : La 25 octombrie s-au încheiat 
dezbaterile politice generale din ca
drul ședințelor plenare ale Adunării 
Generale a O.N.U. începute la 2 
octombrie, aceste dezbateri — care 
inaugurează lucrările fiecărei sesiuni 
— au prilejuit celor 111 șefi de de
legații, care au luat cuvîntul, o am
plă trecere în revistă a principalelor 
probleme internaționale actuale, ex
punerea pozițiilor țărilor respective 
față de aceste probleme și față de 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite.

Pe lista vorbitorilor din ultima zi 
a dezbaterilor generale au figurat 
aproape în exclusivitate state africa
ne : Togo, Uganda, Mauritius, Alge
ria, Congo-Brazzaville, Republica A- 
frica Centrală, cărora li s-a adăugat 
Yemenul. Și din intervențiile delega
țiilor care au luat cuvîntul în a- 
■ceastă ședință s-a desprins — ca din 
majoritatea cuvîntărilor anterioare — 
preocuparea pentru puternica reafir
mare și pentru asigurarea respectă
rii principiilor înscrise în Carta 
Organizației, care trebuie să că
lăuzească relațiile dintre state. „Dacă 
vrem ca Națiunile Unite să poată 
soluționa problemele care le con
fruntă — a subliniat, de exemplu, 
ministrul de externe al Togoului, 
Joachim Hunlede — trebuie ca sta
tele membre să contribuie la întări
rea autorității acestei organizații, în 
primul rînd prin respectarea princi
piilor pe care ea a fost clădită". Pro
blemele dezvoltării economice, ale 
lichidării colonialismului și rasis
mului și ale dezarmării au fost, de 
asemenea, abordate pe larg în in
tervențiile din ședința de vineri a 
Adunării Generale.

După încheierea dezbaterilor po
litice generale, Adunarea va trece 
la examinarea proiectelor de rezo
luție și rapoartelor ce-i voi’ fi pre
zentate spre aprobare de către Co
mitetele sale principale, precum și 
la dezbaterea altor probleme înscrise 
pe ordinea sa de zi.

Comitetul pentru teritoriile sub tu
telă jși neautonome a luat în dezba
tere și adoptat, vineri dimineața, 
un proiect de rezoluție în legătură 
cu situația din Rhodesia pre
zentat de un grup de 53 de state, 
în cea mai mare parte afro-asia- 
țice. •

în acest document este reafirmat 
„Dreptul inalienabil al poporului 
Zimbabwe la autodeterminare, liber
tate și independență" și se cere gu
vernului Marii Britanii „să nu acor
de independență Rhodesiei de sud 
pînă cînd nu va fi creat un guvern 
rezultat din alegeri libere, bazat pe 
sufragiul universal și pe sistemul 
majoritar". în proiectul de rezoluție 
se cere, de asemenea, tuturor state
lor „să nu recunoască independența 
Rhodesiei de sud pînă cînd nu va 
fi creat în prealabil un guvern ma
joritar".

Proiectul de rezoluție a fost adop
tat de comitet cu 87 de voturi pen
tru (printre care și România), 2 îm
potrivă (Africa de sud și Portugalia) 
și 16 abțineri (Australia, Austria, 
Belgia, Botswana, Danemarca, Fin
landa, Franța, Islanda, Italia, Malawi, 
Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, 
Suedia, Marea Britanie și Statele 
Unite).

La cererea delegațiilor statelor afri
cane, acest document va fi. supus cit 
prioritate spre aprobare Adunării 
Generale, la următoarea ședință a 
acesteia.
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NICOSIA 25 (Agerpres). — Amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în Republica Cipru, Francisc Păcu- 
rariu, a prezentat scrisorile de acre
ditare președintelui Republicii Cipru, 
arhiepiscopul Makarios.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între președin
tele Republicii Cipru și ambasadorul 
Republicii Socialiste România a avut 
loc o convorbire cordială. •

:• - Cu prilejul Zilei
în această săpfămînă, în Japonia au avut loc mari demonstrații antirăz
boinice. Potrivit ultimului bilanț dat publicității de ziarul „Yomiuri Shim- 
bun", acestea _s-ou soldat cu rănirea a 610 persoane și arestarea 

913. în fotografie : Ciocniri între poliție și demonstranți
altor Forțelor Armate

MOSCOVA 25. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite: Vineri seara a părăsit Moscova, delegația Consiliului Național Cercetării Științifice condusă de tovarășul vicepreședinte al Consiliului Miniștri al Republicii România, președintele Consiliului Național al Cercetării ~ care a participat la consfătuirea conducătorilor comitetelor și ministerelor pentru știință și tehnică din țările membre ale C.A.E.R. Din delegație au făcut parte academicienii Remus Răduleț și Nico-

plecînd spre București,. ~ ................. “ “ ' alAlexandru Bîrlădeanîi, de SocialisteȘtiințifice,

lae Teodorescu, membri ai Biroului Executiv al C.N.C.S.Delegația a fost condusă la plecare, în gara Kiev, de tovarășul V. A. Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică, și de alte persoane oficiale.Erau de față Ion Ciobotaru, însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Moscova și alți membri ai ambasadei.

ale României Semicentenarul
A
A

50-A ANIVERSARE
STATULUI CEHOSLOVAC

ORDINUL PREȘEDINTELUI L. SVOBODAPRAGA 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., la 24 octombrie a . 'tății Ordinul președintelui Lud- vik Șvoboda versării a 50 de ani de proclamarea statului independent cehoslovac. Lupta cehilor și slovacilor împotriva robiei naționale și asupririi sociale a unit ideile eliberării naționale cu idealurile progresului social, devenind o forță componentă a curentului revoluționar, care, sub influenței Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a cuprins popoarele multor țări După ce subliniază că în cursul existenței sale, statul cehoslovac, rod al luptei poporului pen-

fost dat publici-cu prilejul ani-50 de ani de la statului
tru libertate și independență, a demonstrat viabilitatea sa, președintele a arătat că în anii construcției socialiste în Cehoslovacia au fost obținute mari succese în industrie, agricultură, știință și cultură. Ideile socialismului au pătruns adînc în conștiința poporului. în ordin se subliniază că „Plenara din ianuarie a C.C. al P. C. din Cehoslovacia, care a avut loc în acest an, a deschis calea eforturilor creatoare a forțelor sănătoase și progresiste în partid și în întreaga societate. Pe această cale noi trebuie să rezolvăm numeroase probleme complexe ale dezvoltării socialiste viitoare a țării și totodată să evităm greșelile trecutului".

HAVANA 25 (Agerpres). — Amba
sada română din Havana a organi
zat o gală de filme românești ur
mată de un cocteil. Gheorghe A- 
vram, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al României la Hava
na, a vorbit despre importanța Zilei 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România.

Au fost prezenți membri ai C.C. al 
P.C. din Cuba, funcționari superiori 
din Ministerul Forțelor Armate și 
Ministerul Afacerilor Externe, ofițeri 
superiori, reprezentanți ai corpului 
diplomatic.

Comsomoluiui
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ROMA 25. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea. transmite : La 25 oc
tombrie la Ministerul Afacerilor Ex
terne al Italiei a avut loc semnarea 
protocolului pe 1969—1970 de apli
care a acordului de cooperare teh- 
nico-științifică între România-și Ita
lia.

Protocolul prevede intensificarea 
substanțială a schimburilor dintre 
cele două țări în domeniul tehnic și 
științific, schimburi de bursieri și 
misiuni în vederea specializării și 
documentării. Protocolul a fost sem
nat de către Traian Moraru, consilier 
în Ministerul. Afacerilor, Externe al 
Republicii Socialiste România, și Eu
genio Rubino, consilier în Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei. Au fost 
de față Luigi Valdettaro della Ro- 
chetta, ministru director general ad
junct în Ministerul Afacerilor Ex
terne Italian și Cornel Burtică, am
basadorul României la Roma.

Confluențe culturale
CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA PETRE STANCESCU

O toamnă însorită se revarsă a- 
supra orașului dînd strălucire edi
ficiilor monumentale ale Vienei. Pe 
frontispiciul Hofburgului, în partea 
numită Kongres Zentrum, flutură în 
adierea vîntului steagurile statelor 
membre ale O.N.U., marcînd pre
zența a sute de delegați veniți de 
pe toate continentele la o nouă 
reuniune internațională.

Viena dorește și se străduie să 
devină- un centru al manifestărilor 
culturale și științifice internaționa
le. Statutul de neutralitate al Aus
triei creează un cadru cît se poate de 
propice acestor manifestări. (Astăzi 
se împlinesc 13 ani de la proclama
rea neutralității).

Noua chemare a capitalei Austriei 
și-a găsit pe deplin confirmarea în 
acest an. în cadrul O.N.U. s-au des
fășurat sau și-au început lucrările 
Ia Viena trei mari congrese . in
ternaționale. Din inițiativa altor or
ganizații, au avut loc Ia Viena Con
ferința internațională de filozofie, 
Congresul pentru fizica energiilor 
înalte, precum și o șefie de reuniuni 
care au abordat diferite aspecte sau 
ramuri ale medicinei de înaltă spe
cialitate. Se apreciază că numărul 
oamenilor de știință sosiți în a- 
cest an la Viena pentru a parti
cipa la congresele, conferințele sau 
simpozioanele internaționale întrece 
20 000.

Paralel cu această nouă vocație, 
se manifestă cu tot atîta strălucire 
ca și în trecut o chemare tradițio
nală a Vienei, concretizată printr-o 
bogată activitate culturală, fiind de 
remarcat și în acest domeniu mul
tiple prezențe sau manifestări in
ternaționale. Un singur exemplu : 
„Săptămînile festive vieneze", ade
vărată sărbătoare artistică a capi-

talei. Opera vieneză a oferit a- 
proape zilnic spectacole de la au
tori clasici ca Mozart, Beethoven, 
Wagner, Puccini, nelipsind, bineîn
țeles, compozitori din familia Strauss, 
și pînă la moderni ca Alban Berg, 
Gottfried von Einem, Șostakovici, 
Benjamin Britten. Continuînd ciclul 
„inițiatorii artei moderne", în timpul 
săptămînilor festive s-a inaugurat la 
Viena os^nare expoziție „Picasso". 
Cu deosebită căldură au fost primite 
cele două spectacole cu „Troilus și 
Cresida" ale Teatrului de Comedie 
din București.

Prezența și 
fanților tării 
rile culturale 
fala Austriei 
Răspunzînd dorinței 
popoarelor român și austriac, e- 
voluția relațiilor culturale din
tre cele două țări înregistrează 
un curs favorabil. Pentru prima 
oară în istoria celor două state, 
anul acesta s-a semnat un program 
de colaborare culturală. S-au e- 
fectuat schimburi de studenți și 
lectorii A crescut interesul pentru 
cultura și realizările poporului ro
mân. în multe centre austriece au 
fost organizate manifestări publice, 
conferințe și săptămîni românești, 
reunind un public numeros. Dez
voltarea ascendentă ă relațiilor ro- 
mâno-austriece este întîmpinată în 
ambele țări cu satisfacție.

Această evoluție pozitivă a rela
țiilor dintre țările și popoarele 
noastre confirmă o dată în plus 
posibilitățile de cooperare între țări 
cu sisteme social-politice diferite, ca 
o contribuție la întărirea încrederii 
reciproce și colaborării intereuro- 
pene.

contribuția reprezen- 
noastre la manifestă- 
desfășurate în capi- 
sînt bine apreciate, 

reciproce a

Rezultate în dezvoltarea
economiei naționale
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R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 25 (Agerpres). — Di

recția Centrală de Statistică a R. P. 
Ungare a anunțat că industria so
cialistă a sporit producția în primele 
trimestre ale acestui an cu 5 la sută 
față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Producția agricolă a 
crescut cu 3 la sută, iar cea anima
lieră cu 13 la sută. în primele nouă 
luni ale anului exportul Ungariei a 
cunoscut o creștere de 3 la sută, în 
timp ce importul — de numai cu 
la sută, 
sporit cu

Comerțul cu amănuntul 
7 la sută.

1
a

R. P BULGARIA
25 (Agerpres). — La Sofia 

comunicatul 
de Statistică a

SOFIA 
a fost dat publicității 
Direcției Centrale 
R. P. Bulgaria cu privire la rezulta
tele obținute în economia națională 
în primele nouă luni ale acestui an. 
Producția industrială în această pe
rioadă a crescut cu 11,2 la sută față 
de perioada corespunzătoare a anului 
1967, se arată în comunicat. în cele 
mai importante ramuri ale industriei 
— energetică, metalurgie, construcții 
de mașini, industrie chimică — s-au 
înregistrat creșteri între 15 și 26 la 
sută. în toate ramurile industriale 
beneficiile au înregistrat un procent 
de creștere mai mare decît producția, 
ceea ce constituie un rezultat al in
troducerii măsurilor de ridicare a 
eficientei economice.

Din cauza marii secete din acest an, 
se arată în comunicat. în agricultură 
se așteaptă ’o producție mai scăzută 
la o serie de culturi față de anul 1967. 
Producții mai ridicate vor fi înregis
trate la struguri și unele fructe.

★
TIRANA 25 (Agerpres). — Gheor

ghe Micu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim la Tirana, a oferit o gală 
de filme românești. Au participat 
Mantho Bala, ministru adjunct al în- 
vățămîntului și Culturii, Misto Tres- 
ka, președintele Comitetului albanez 
pentru relații de prietenie și cultura
le cu străinătatea, ofițeri ai armatei 
albaneze, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe șl re
prezentanți ai corpului diplomatic.

★

ROMA 25 (Agerpres). — Atașatul 
militar aero și naval al României, 
It. col. Stan Vlădescu, a oferit o gală 
de filme în saloanele ambasadei. Au 
participat generalii de divizie Paolo 
Federico și Enrico Benvenuti, inspec
tori în Ministerul Apărării, amirali 
și ofițeri superiori din statul major 
al armatei italiene, ambasadori și 

. atașați militari 
fziâriști.

acreditați la Roma,

★
(Agerpres). — A- 
român la Ankara

ANKARA 25 
tașatul militar 
loeotenent-colonel Aurică Guinea a 
oferit o gală de filme românești în 
saloanele ambasadei. Au participat 
membri ai corpului diplomatic, ofi
țeri superiori turci, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

NEW YORK 25 (Agerpres). — Cu- 
vîntarea vicepreședintelui Hubert 
Humphrey la Los Angeles și decla
rația făcută la New Bedford de se
natorul Edward Kennedy au consti
tuit principalele două elemente in
tervenite în ultimele 24 de ore în 
campania electorală din S.U.A.

Trimisul special al agenției France 
Presse. Bernard Ullmann, care îl în
soțește pe candidatul Partidului de
mocrat la președinție, Hubert 
Humphrey, în turneul prin Califor
nia, scrie că vicepreședintele „a lăsat 
să se înțeleagă că în cursul anilor 
precedenți nu a aprobat întru totul 
politica vietnameză a președintelui 
Johnson pe care acesta o determină 
singur". Astfel. în cuvîntarea sa de 
la Los Angeles. Humphrey a evocat 
cuvintele celebre ale președintelui 
Lincoln care 'spunea referitor la deli
berările din cabinetul său : „Există 
opt de „da“ și un „nu". „Acest ..nu“ 
contează". Bernard Ullmann men
ționează însă că „Humphrey, care în 
cursul celor patru ani în care a ocu
pat postul de vicepreședinte a fost 
unul dintre avocații cei mai eloc
venți ai angajamentului militar în 
Vietnam, nu a precizat dacă a adus

MOSCOVA. — Corespondentul A- 
gerpres N. Cristoloveanu transmite : 
Vineri a avut loc la Moscova Ple
nara festivă a C.C. al Comsomoluiui, 
consacrată celei de-a 50-a aniversări 
a creării organizației.

în sala Palatului Congreselor din 
Kremlin se aflau delegați ai organi
zațiilor comsomoliste din toate repu
blicile unionale, conducători de par
tid și de stat ai Uniunii Sovietice, 
reprezentanți ai F.M.T.D. și ai U.I.S., 
delegații ale organizațiilor de tineret 
din străinătate. Din Republica So
cialistă România a participat dele
gația Uniunii Tineretului Comunist 
condusă de Ion Iliescu, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a felicitat Comso- 
molul, întregul tineret, a vorbit des
pre succesele și activitatea multila
terală pe care comsomoliștii, îm
preună cu întregul popor sovietic, au 
desfășurat-o în cele cinci decenii pen
tru instaurarea și consolidarea puterii 
sovietice, pentru apărarea patriei, 
pentru făurirea societății socialiste și 
înfăptuirea planurilor trasate de par
tid în edificarea societății comuniste 
în Uniunea Sovietică.

Transmițînd un cald salut comso- 
moliștilor, N. V. Podgornîi, membru 
al Biroului Politie al C.C. al P.C.U.S.. 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem: al. U.R.S.S.; a înmînat ordinul 
Revoluției din Octombrie. conferit 
Comsomoluiui pentru merite deose
bite, cu prilejul semicentenarului 
său.

★MOSCOVA 25. (Agerpres). — Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a primit la 24 octombrie la Kremlin pe participanții la consfătuirea conducătorilor comitetelor și ministerelor pentru știință și tehnică din țările membre ale C.A.E.R., care s-a desfășurat la Moscova.Convorbirea, care a avut loc cu acest prilej, s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, , tovărășească.

VIENA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
La simpozionul internațional „Toam
na anului 1913", la dezbaterile pe 
tema „Condițiile diplomatice «și mi
litare în care s-a produs destrăma
rea imperiului austro-ungar" a luat 
cuvîntul prof. Miron Constantinescu, 
care a vorbit despre cadrul diploma
tic și politic al desfășurării eveni
mentelor anului 1918 pe teritoriul 
țării noastre.

în continuarea discuțiilor, privi
toare la rolul Revoluției Socialiste 
din Octombrie asupra transformări
lor revoluționare din imperiul habs- 
burgic, prof. Ștefan Pascu. rectorul 
Universității din-Cluj, s-a referit la' 
mișcările sociale din — ■■ ■ -
luat, de asemenea, 
Constantin Nuțu, de 
tea din București.

Expunerile reprezentanților ro
mâni au fost primite cu deosebit 
interes.

Vineri, lucrările simpozionului au 
luat sfîrșit.

Cu prilejul simpozionului, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Viena, Gheorghe Pele, a oferit 
joi seara, în cinstea delegației ro
mâne, o masă la care au luat parte 
șefi și membri ai delegațiilor din 
Austria, Anglia, Cehoslovacia, Iu
goslavia, U.R.S.S., S.U.A. și Unga
ria.

Transilvania. A 
cuvîntul prof, 
la Universita-

Succese ale patrioților din Angola
și Guineea „portugheza**

ALGERIA 25 (Agerpres). — 
în timpul luptelor desfășurate în 
Angola în perioada iulie-septembrie, 
patrioții au ucis 469 militari inamici, 
au rănit alți 594, au distrus nume
roase vehicule blindate și capturat 
o importantă cantitate de armament 
și muniții, se arată în comunicatul 
dat publicității de Cartierul general 
al Mișcării populare pentru elibera
rea Angolei.

DAKAR 25 (Agerpres). — Partidul 
African al Independenței din Gui
neea Ecuatorială și Insulele Capului 
Verde a dat publicității un comuni-

IRAN

c
cat asupra succeselor înregistrate o 
detașamentele sale înarmate în lupta 
împotriva forțelor armate portugheze 
din această colonie. Autoritățile co
lonialiste portugheze au fost nevoite 
să părăsească în ultimele luni un 
număr de nouă tabere militare ame
najate pe teritoriul Guineei așa-zis 
portugheză. De la 1 august a. c., de
tașamentele armate ale patrioților 
au doborît două avioane portugheze, 
au scufundat trei nave fluviale, au 
scos din luptă 44 de soldați și ofi
țeri din armata portugheză și au 
capturat însemnate cantități de arme, 
muniție și tehnică militară.

★
Joi dimineața, delegația U.T.C. din 

România a participat la solemnitatea 
depunerii de coroane de flori la Mau
soleul lui V. I. Lenin și la Mormîn- 
tul soldatului necunoscut.

economic
o

la cunoștința președintelui Johnson 
eventualele sale rezerve în această 
privință".

Senatorul Edward Kennedy, într-o 
declarație făcută la New Bedford, a 
cerut alegătorilor americani să nu 
voteze pentru candidatul „indepen
dent" George Wallace. Partidul lui 
Wallace, a afirmat senatorul, „este 
organizat, condus și manevrat de 
mișcările extremiste, care îl folosesc 
pentru a ajunge la putere". Printre 
partizanii candidatului „indepen
dent", a adăugat el, se află într-un 
număr mare membri ai Ku Klux- 
Klanului și ai altor organizații te
roriste.

Peste 1 500 de polițiști newyorkezi 
au fost mobilizați joi seara pentru a 
„proteja" pe George Wallace și ge
neralul Curtis Lemay, candidații la 
președinția și vicepreședinția S.U.A. 
din partea partidului de extremă 
dreaptă „Independent". Discursurile 
celor doi candidați au fost rostite în
tr-o atmosferă de tensiune. Ciocnirile 
între demonstranți și poliție s-au 
soldat cu numeroși răniți. Poliția a 
operat 25 de arestări.

Manifestația a fost inițiată de 
membrii organizației „Tineretul îm
potriva războiului și fascismului".

Astăzi este sărbătoarea națională 
a Iranului. Ca în fiecare an, în a- 
ccastă zi este celebrată aniversarea 
zilei de naștere a șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr.

Tară cu un trecut milenar, ale că
rei meleaguri păstrează nenumărate 
vestigii ale vechilor civilizații, Iranul 
se impune tot mai mult atenției ge
nerale prin procesul de înnoire pe 
care-1 cunoaște, prin eforturile de
puse de poporul său pentru înainta
rea pe calea progresului economic și 
social. în decursul ultimilor ani, sta
tul iranian a obținut însemnate suc
cese în dezvoltarea industriei, în va
lorificarea bogatelor resurse natura
le-: au fost construite întreprinderi 
metalurgice, combinate petrochimice, 
baraje, au fost puse bazele unor 
mari obiective industriale. Printre a- 
cestea din urmă se numără și pri
ma uzină de tractoare din țară care 
va fi construită în cooperare cu 
România. în decursul planului de 
cinci ani, 1968—1973, vor mai intra 
în funcțiune oțelăria de la Isfahan, 
fabrica de echipament industrial 
greu de la Arak, fabrica de 
mașini unelte de la Tabriz, mai 
multe complexe de îngrășăminte ș.a. 
Cel de-al patrulea plan de cinci ani 
acordă atenție și dezvoltării agricul
turii. Producția agricolă urmează să 
sporească cu 4—5 la sută pe an,la a- 
ceasta trebuind să contribuie atît 
mecanizarea, cît și valorificarea spo
rită a resurselor de apă. Pentru a 
sprijini efortul statului în direcția 
lichidării neștiinței de carte, a răspân
dirii culturii în mediul rural au 
fost, create o serie de organisme ca 
„Armata cunoașterii", „Armata sănă
tății", „Armata dezvoltării". Alcătuite 
din tineri intelectuali care-și satisfac

serviciul militar, ele au jucat un rr i 
important în ridicarea satelor, parti- 
cipînd la construirea de școli, la 
alfabetizarea a mii de oameni. Un 
fenomen nu mai puțin semnificativ 
pentru înțelegerea transformărilor 
cu caracter înnoitor din Iran îl con
stituie și faptul că în 1963 femeile 
au obținut pentru prima dată drep
tul de a participa la vot.

Pe arena internațională Iranul se 
afirmă ca o țară iubitoare de pace, 
dornică să dezvolte relații priete
nești cu toate țările, indiferent de 
sistemul lor politic și social.

Relațiile româno-iraniene, care au 
o veche și bogată tradiție, au cunos
cut în ultimii ani o rodnică dezvol
tare. îritilnirile dintre șefii de state 
și șefii de guverne ai celor două 
țări au constituit un factor deosebit 
de important pentru dezvoltarea în
țelegerii reciproce și prieteniei între 
popoarele român și iranian, au pus 
bazele unei colaborări fructuoase în 
diverse domenii de activitate.

O recentă ilustrare a mersului as
cendent al acestor relații oferă re
zultatele cu care s-a încheiat ultima 
sesiune a Comisiei mixte ministeria
le pentru cooperare economică si 
tehnico-științifică. Constatînd reali
zarea cu succes a prevederilor do
cumentelor economice interguverna- 
mentale, comisia a adoptat recoman
dări pentru lărgirea în continuare a 
schimburilor de mărfuri și a coope
rării economice.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Iranului, poporul român transmite 
poporului iranian un salut cordial și 
îi urează noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară pentru pro
gresul țării sale.

Nicolae N. LUPU

agențiile de presă transmit
Franței, 
a sosit 
oficială de 
primul șef 
oficială în

Președintele 
Charles de Gaulle, 
la Ankara într-°vizita 
cinci zile. De Gaulle este 
de stat francez în vizită
această țară. El întoarce astfel vizita 
efectuată anul trecut la Paris de pre
ședintele Turciei, Cevdet Sunay.

0 delegație a P.C.
JapOniar condusă de Satomi 
kamada, membru al 
Secretariatului 
sosit la Roma
P.C. Italian.

Guineea

dinHa-

In comunicata comun 
ungaro-finlandez, dat Publici- 
tății la încheierea vizitei lui Ahti Kar- 
jalainen, ministrul de externe al Fin
landei, se arată că în cadrul 
convorbirilor avute cu Janos Pe
ter» ministrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare, Ahti Karjalainen a făcut un 
schimb de păreri referitor la probleme 
internaționale și la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări.

Primul ministru al Iranu
lui, fimir Abbas Hoveyda, 
luînd cuvîntul la reuniunea partidului 
Iran Novin, a arătat că în viitor, con
siliile municipale, ca organe ce se 
vor ocupa de realizarea programului 
de dezvoltare, vor prelua o parte din 
atribuțiile și responsabilitățile guver
nului pe linie locală. După cum se 
știe, la începutul lunii octombrie, au 
avut loc în orașele cu populație de 
peste 10 000 locuitori alegeri pentru 
desemnarea membrilor consiliilor 
nicipale, instituții create pentru 
ma oară în Iran.

Ambasada Ciprului la 
Atena a lost închisă,8 anun- 
țat agenția France Presse. Se men
ționează că ambasadorul Ciprului la 
Atena, Kranidiotis, se află în drum 
spre Nicosia. z

Tribunalul din Miinchen 
a condamnat la închisoare pe viață pe 
Hugo Raschendorfer, acuzat de crime 
săvîrșite în rîndul populației civile din 
Polonia în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Banca Franței a anunțat 
o nouă scădere a rezervelor 
sale de aur. Săptămîna trecută a- 
ceastă scădere a echivalat cu 20,4 mi
lioane dolari, rezervele fiind acum de 
3,38 miliarde dolari.

Conferința internațională 
a zahărului ?i_a încheiat lucrările 
la Geneva. A fost realizat un nou 
acord al zahărului, care vizează în 
principiu stabilizarea și reglementarea 
prețurilor la zahăr fixînd, totodată, 
cotele de import și export ale țărilor 
semnatare.

0 despăgubire de 50 000 
de coroane Pentru pagubele pri
cinuite de prăbușirea la Thule, în 
ianuarie 1967, a bombardierului ame
rican B-52, avînd la bord bombe ato
mice, a fost solicitată guvernului 
S.U.A., de către Consiliul Comunal din 
Thule (Groenlanda).

în orașul și provincia 
Palermo (Sicdia)a avut Ioc sreva 
generală a oamenilor muncii decla
rată „pentru a sublinia starea de îna
poiere și criza care a cuprins o mare 
parte a sectoarelor economice din 
capitala Siciliei".

Un bogat zăcămînt de 
petrol a f°st descoPerit la o depăr
tare de 12 km de coasta Braziliei, în 
apropierea orașului Sergipe.

mu-pri-alPrezidiului 
din Japonia, a 

la invitația C.C.
P.C.

al

a
Ecuatorială, care 

și-a cucerit independența la 12 oc
tombrie a.c., a cerut să fie admisă 
în Organizația Unității Africane, a- 
nunță un comunicat al secretarului 
O.U.A.

Herbert Weichmann 
fost ales președinte aî Btm- 
desratului, Camera superioară a 
parlamentului R. 
îl înlocuiește în 
Klaus Schuetz, 
occidental.

F. a Germaniei. El 
această funcție pe 
primarul Berlinului

Circul de Stat din Buca- 
iești ?'"a început turneul în U.R.S.S. 
printr-o serie de spectacole la Kiev. 
Artiștii de circ români au fost primiți 
cu căldură de public.

Guvernul S.U.A. a hotărî! 
să recunoască noul guvern 
perUViOn, instalat la conducerea 
țării în urma unei lovituri de stat 
militare.
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