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■ 1tru ca învățămîntul să fie strins legat de iviață,
roducție, ca tineretul studios să fie educat in spiritul 

muncii, al idealurilor socialismului!

r.ITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
VICOLAE CEAUȘESCU IN ȘCOLI

TOA TE GRADELE DIN CAPITALĂ
il dimineții de joi, 
embrie, tovarășul 
eaușescu, împreună 
ișii Dumitru Popa, 
tutu. Ștefan Voitec, 
jnstantinescu, Miu 
a vizitat școli ele- 
profesionale, licee 

î generală, de spe- 
i tehnice din Capi- 
ită vizită de lucru, 
rii de partid și de 
>st însoțiți de Mlr- 
i, ministrul învătă- 
Dan Marțian, prim- 
l C.C. al U.T.C., mi- 
itru problemele ti
de cadre de con- 
specialiști din re- 

ițămîntului de toa- 
, de activiști de 
de stat.

secretarului gene- 
tidului în școli de 
.roiiluri, acum, la 
noului an de stu- 

izintă încă o măr- 
prețuirii acordate 
slujitorilor ei de 

.lj statul nostru, a 
.anente pentru dez- 

;:e; ' perfecționarea în-
tui, căruia i s-a în
noita misiune de a 
ira generație, de a 
sntru muncă și via- 
Itul nobilelor idea- 
cialismului.
it organic în viața fie- m, ca o manifestare are a democratismului locialiste, a legăturilor t de trainic poporul și zența aproape cotidia- alui Nicolae Ceaușescu, conducători de partid 1 mijlocul unor colectă din toate domeniile Ceea ce ne-am obiș- îim stilul de lucru al general al partidu- :ă în esență preo- statornică de a a- ța locului modul în ispun în viață hotă- sului al X-lea, de a se nent cu făuritorii de ■iale și spirituale în- ructuos, menit să des- izonturi, noi perspec- nostru înainte, pe societății socialiste lezvoltate.lumină se înscrie și vizita de lucru de ieri, prilej de a constata realizările dobîndite în îndeplinirea indicației privind legarea învățămîntului de viață, de producție, prin activitatea atelie- relor-școală, prin transformarea întregii rețele de școli în adevă

Clipă de- neuitat : secretarul general al partidului îmbrățișează cu dragoste părintească un viitor constructor 
de mașini, elev la grupul școlar „23 August"rate amfiteatre ale muncii și de a adopta măsuri menite să dezvolte, pe planuri superioare, aceste realități. Cu atît mai mult, cu cît în acest an de învățămînt s-a hotărît de către Secretariatul C.C. al P.C.R., ca școlile, de pe întreaga filieră, să beneficieze de sprijinul

concret și direct al unităților productive — din industrie, agricultură, cooperația de consum și meșteșugărească, care au sarcina să înzestreze atelierele din școli cu mașini, utilaje, aparate, scule și să a- sigure, în același timp, asistența tehnică de specialitate. Iată, așadar,

ce vast și generos cîmp de activitate se deschide în fața învățămîntului nostru, pentru ca școlile și liceele să educe tineretul în spiritul muncii, să-l deprindă să lucreze în orice domeniu, să-l facă să înțe-
(Continuare în pag. a III-a)

EFORTURILE PENTRU:
• Realizarea exemplară 

a planului economic
• Pregătirea judicioasă

a producției anului viitor
Ieri s-a încheiat cel de-al treilea trimestru al acestui an economic, dominat de mari obiective mobilizatoare, an de temelie în edificiul actualului cincinal. Să ne oprim o clipă asupra acestui moment de bilanț. 

Ce ne-am propus să înfăptuim și ce am înfăptuit ? Care este linia definitorie a activității din cele trei trimestre ? Cu cît am îmbogățit patrimoniul economiei naționale ?Chiăr dacă vor mai trece cîteva zile pină cînd statistica ne va aduce cifrele economice exacte privind activitatea desfășurată într-un domeniu sau altul, sîntem in măsură ca, pe baza unor date operative, să desprindem citeva prime concluzii mai importante. Telegramele și corespondențele șpsite zilnic la redacție, din toate colțurile dării. se constituie în- tr-un tablou op’âmist al entuziasmului cu cgre muncesc colectivele de oameni ai muncii, al efervescenței creatoare cu' care se materializează programul de dezvoltare multilaterală a societății socialiste, elaborat de Congresul al X-lea al partidului. Consecvenți rezultatelor de prestigiu de pină acum, oamenii muncii din industria Capitalei au anunțat realizarea, peste plan, a unei producții globale', de circa 1.2 miliarde lei, în același timp, industria județului Cluj a obținut o producție marfă suplimentară de 280 milioane lei, iar cea a județului Neamț de circa 250 milioane: lei. Numai în industria metalurgică și industria ușoară se estimează realizarea unei producții peste plan de 1.7 miliarde lei. De la Porțile de Fier, o altă știre de mare ecou : ultimul hidroagregat a intrat in probe tehnologice, harnicii mon- tori și constructori de aici înscriind, in acest fel. epilogul celei mai remarcabile opere de pină acum din programul energetic al țării.Și am putea continua șirul exemplelor de acest fel cu zeci de întreprinderi și șantiere care au raportat îndeplinirea înainte de termen a sar- cinilQc de, p.l^tj^pe 9 luni, din acest an. materializind. integral sau în cea mai mare măsură, angajamentele a- nuale luate in întrecerea socialistă. Din . rezultatele obținute pină acum în îndeplinirea planului și a angajamentelor desprindem și alte concluzii. Notăm, de pildă, că. in general, colectivele din întreprinderi, dornice să depășească cît mai substanțial sarcinile de plan, au avut in vedere

un lucru esențial asupra căruia conducerea partidului a atras atenția în repetate rînduri : suplimentarea pro
ducției Ia acele sortimente de_ care 
are nevoie economia națională, la 
care există certitudinea desfacerii 
judicioase. Este semnificativ, în a- cest context, faptul că energeticienii au produs in trei trimestre peste plan 600 de milioane kWh energie electrică, siderurgiștii au realizat suplimentar 68 000 tone de oțel, iar minerii 330 000 tone cărbune net.Ce rezultate se pot consemna, la 
o primă impresie, în direcția ri
dicării nivelului calitativ al activi
tății economice — caracteristica de bază a planului pe 1971, ca și a întregului cincinal ? Pentru evidențierea preocupărilor susținute ale oamenilor muncii în vederea accentuării laturilor calitative ale producției este semnificativ faptul că planul productivității muncii pe ansamblul economiei — așa cum rezultă din datele preliminare — a fost îndeplinit și depășit, circa două treimi din sporul producției acestui an realizin- du-se pe seama creșterii productivității muncii. Văzînd în accentuarea laturilor calitative ale activității nu o acțiune de campanie, conjunctu- rală, ci o sarcină economică și politică deosebit de complexă și importantă, marea majoritate a colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi și-au concentrat în permanență atenția și asupra posibilităților de reducere continuă a prețului de cost, de sporire a beneficiilor. asimilarea a noi produse, de îmbunătățire a parametrilor lor calitativi și competitivi contribuind, in acest tel. din plin la valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman din întreprinderi, la ridicarea eficienței economice.

Avem astfel un tablou dinamic, cuprinzător și convingător al muncii rodnice a întregului nostru popor, angajat cu toate forțele sale creatoare, strins unit în jurul partidului în înfăptuirea exemplară'a sarcinilor de plan din primul an al cincinalului actual. „Aceasta înseamnă — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că 
clasa noastră muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, întregul popor au 
început cu succes munca pentru rea
lizarea noului cincinal. Avem tot te
meiul să spunem că programul ela
borat de cel de-al X-lea Congres al 
partidului este Pe deplin realist, că 
el corespunde posibilităților poporu
lui nostru și va fi nu numai îndepli
nit, dar chiar depășit".Realizările amintite se afirmă ca o elocventă mărturie a vitalității economiei noastre socialiste, reflectă încă o dată forța înnoitoare și mobilizatoare a măsurilor elaborate de partid în direcția perfecționării vieții economice și sociale, care au imprimat un puternic dinamism în toate domeniile de activitate. Prin faptele lor de fiecare zi, prin munca lor fără preget oamenii muncii își exprimă hotărîrea fermă de a da viață politicii clarvăzătoare a partidului nostru — care are ca scop fundamental ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc — își dovedesc capacitatea de a obțin» realizări economice cantitativ și calitativ superioare, pe măsura sarcinilor trasate de partid pentru actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale.Incepind de azi intrăm in ultimul

Viorel SĂLĂGEAN

(Continuare in pag. a II-a)

Recepție oferită

de ambasadorul R. P. Chineze

LA POSTURILE
DE RADIO

Șl TELEVIZIUNE

ASTĂZI, 1 OCTOM
BRIE, IN JURUL OREI 
11,30, POSTURILE NOAS
TRE DE RADIO Șl TELE
VIZIUNE VOR TRANSMI
TE, ÎN DIRECT, MITIN
GUL CE VA AVEA LOC 
ÎN CAPITALĂ CU PRILE
JUL DESCHIDERII ANU
LUI UNIVERSITAR 
1971-1972.

Cu ocazia celei de-a 22-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, ambasadorul acestei țări la București, Cian Hai-fun, a oferit joi seara, o recepție în saloanele ambasadei.Au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.Iț., conducători ai unor instituții ’Centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)

La Complexul de ateliere ale liceelor dm sectorul 4, elevii prezintă cu mindrie roadele activităjii practice

Excelenței Sale Arhiepiscopului MAKARIOS
Președintele Republicii CipruCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Cipru, vă transmit, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală și pentru progresul și bunăstarea poporului cipriot.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale General Maior YAKUBU GOWON
Șeful Guvernului Militar Federal

Comandant suprem al Forțelor armate ale Republicii Federale NigeriaCu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a obținerii independenței Nigeriei, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al guvernului, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai sincere felicitări, împreună cu cele mai bune urări de pace și progres poporului nigerian.îmi exprim convingerea că relațiile româno-nigeriene se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc al ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii'Socialiste România

Tovarășului MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez

Tovarășului LIN BIAO
Vicepreședintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chine»

Tovarășului CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare ChinezePEKINDragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, în numele Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist Chinez, Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze și întregului popor frate chinez cele mai calde felicitări și un salut tovărășesc.Crearea Republicii Populare Chineze a constituit încununarea cu succes a luptei revoluționare îndelungate duse de poporul chinez, sub conducerea partidului comunist, împotriva dominației imperialiste, pentru eliberarea națională, pentru făurirea noii orînduiri sociale, a marcat o cotitură radicală în destinele poporului chinez, reprezentînd, totodată, o puternică lovitură dată sistemului imperialist și colonialist, o contribuție însemnată la modificarea radicală a raportului de forțe pa plan mondial în favoarea socialismului.Poporul român se bucură din toată inima de profundele transformări înnoitoare înfăptuite de poporul frate chinez, sub conducerea partidului comunist, in frunte cu tovarășul Mao Tzedun, de marile realizări obținute prin munca sa creatoare, plină de abnegație, în dezvoltarea industriei și agriculturii, în sporirea potențialului tehnic și științific al țării, în ridicarea nivelului de trai, considerîndu-le o contribuție de preț la creșterea forței și prestigiului socialismului în lume.Intre poporul român și poporul chinez, între partidele și țările noastre s-au statornicit și se dezvoltă rodnice relații de prietenie și colaborare multilaterală, întemeiate pe principiile marxism-leninismulul și internaționalismului socialist. Dînd o înaltă prețuire acestor relații, ne exprimăm convingerea că vizita pe care am făcut-o în R.P. Chineză, convorbirile tovărășești pe care le-am avut cu dumneavoastră și ceilalți conducători de partid și de stat chinezi vor contribui la dezvoltarea cu succes a prieteniei și solidarității frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, spre binele ambelor popoare, în interesul unirii forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru cauza generală a socialismului și păcii.Cu prilejul acestei mari sărbători, vă urăm din toată inima dumneavoastră și poporului frate chinez noi victorii în construirea socialismului, în înflorirea Republicii Populare Chineze.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Exigență In munca educativă 
pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste

Zilele trecute a avut loc plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Brașov dedicată dezbaterii programului de educare mâr- xist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, program elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobat de Comitetul E- xecutiv al C.C. al P.C.R. Plenara a prilejuit o vie manifestare a deplinei și entuziastei adeziuni a organizației de partid județene la măsurile adoptate de conducerea partidului, a hotă- rîrii ferme de a le aplica în viață cu consecvență și înaltă responsabilitate. La lucrările plenarei a participat tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri.Caracteristica dominantă a dezbaterilor a constituit-o spiritul militant, combativ, exigența partinică în analizarea activității politico-ideologice și cultural-educative, preocuparea de a găsi cele mai bune forme, metode și mijloace pentru continua perfecționare a acesteia. în ampla și substanțiala informare prezentată de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid, a fost examinat în spirit critic și autocritic, modul în care organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, organele locale de stat desfășoară activitatea politico-ideolo- gică și cultural-educativă pentru ridicarea conștiinței oamenilor muncii la nivelul cerințelor impuse de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.După ce a relevat climatul de combativitate partinică ce a caracterizat desfășurarea adunărilor de partid care au precedat plenara comitetului județean, vorbitorul a arătat că, deși scurtă, perioada care a trecut de la apariția documentelor supuse dezbaterii a marcat intensificarea muncii politico-ideologice in cuprinsul județului, creșterea exigenței și combativității comuniștilor, sporirea eforturilor organizațiilor de partid pentru înlăturarea rămînerilor în urmă, inițierea a numeroase acțiuni menite să asigure aplicarea riguroasă a programului de educare comunistă adoptat de conducerea partidului.Informarea prezentată de primul secretar al comitetului județean de partid a scos în evidență faptul că în munca educativă pentru cultivarea trăsăturilor politico-morale proprii omului nou, constructor al societății socialiste, persistă numeroase neajunsuri, printre care slaba combativitate, iar uneori chiar atitudinea tolerantă față de abaterile de la disciplina muncii și de • la normele ■ de conviețuire socială... față de thpnțglj-Ț.. tățile retrograde. în această ordine de idei s-a criticat faptul că o serie, de cadre de conducere din organele de stat, economice și administrative s-au deprins să acționeze ca simpli funcționari care împart sarcini, dau dispoziții și ordine, nesocotind faptul că partidul și statul socialist le-au încredințat o funcție politică, și că, în îndeplinirea acesteia, trebuie să acționeze punînd în primul plan metodele specifice activității politico-educative, munca de- convingere, dialogul cu oamenii.Analizînd activitatea instituțiilor de artă și a filialelor uniunilor de creație din județ, informarea a subliniat că o bună parte din valorile spirituale făurite de oamenii de artă și cultură brașoveni nu se situează la înălțimea realizărilor din sfera producției materiale, nu reflectă noile realități sociale, viața tumultoasă a României socialiste. Lipsurile care persistă în viața cultural-artistică a județului se datoresc, în bună măsură, îndrumării formale, exercitate de organele locale de partid și de stat care au neglijat adesea esențialul — imprimarea unui profund conținut educativ, partinic, activității tuturor Instituțiilor de artă și cultură.în același timp s-a arătat că munca politică și cultural-educativă de masă are o eficiență redusă, iar sfera ei de cuprindere este încă limitată. Se discută mult, dar se face încă prea puțin pentru educarea comunistă a muncitorilor navetiști, a tinerilor care locuiesc în cămine și dormitoare comune, a muncitorilor forestieri și din întreprinderile agricole.în concluzia Informării s-a subliniat necesitatea ca organizațiile de partid, sindicale și de U.T.C., instituțiile cultural-artistice, să folosească cu mai mare eficiență variatele forme și mijloace ale muncii ideologice și politico-educative spre a imprima o mai mare putere de convingere întregii activități propagandistice.— Entuziasmul cu care oamenii muncii — români, maghiari și germani din municipiul Brașov — au îmbrățișat programul de educare comunistă elaborat de secretarul general al partidului, spunea tovarășul Constantin Cîrțină, prim-secretar al comitetului municipal de partid, este reflectat în mod grăitor de efervescența muncii creatoare ce se desfășoară în întreprinderi și instituții. Nu e însă mai puțin adevărat că unele manifestări de formalism și șablonîsm în urientarea activității politico-ideologice și cultural-educative au redus forța de influențare a acesteia, aportul ei la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor. Spre a înlătura aceste carențe, ne-am propus să reanalizăm în spi; rit exigent toate planurile de muncă pe tărîm ideologic și cultural,. înce- pînd cu programele învățămîntului de partid, repertoriile instituțiilor de artă și terminînd cu activitatea cluburilor din întreprinderi, orientîn- du-ne spre obiective de însemnătate majoră prevăzute în programul de educare comunistă a tineretului.în cuvîntul lor, ing. Victor Iovu, secretarul comitetului de partid al Combinatului chimic Făgăraș. Gheorghe Brînzoi, secretarul Comitetului de partid de Ia uzina „Metrom“, Vasile Mihuț, membru al biroului comitetului județean de partid, ing. Viorel Meiea, directorul uzinei „Hidromecanica", Lia Pruteanu, locțiitorul secretarului Comitetului de partid de la Fabrica de postav Prejmer, s-au referit la rolul educativ al a- dunărilor generale de partid, au relevat necesitatea unei contribuții sporite a învățămîntului de partid la formarea convingerilor comuniste, 
Ia Întărirea spiritului de intransi

gență revoluționară. Alți vorbitori, printre care tovarășii Sandu Cornel, membru al biroului executiv al consiliului județean al sindicatelor, Ion Borbel, directorul Clubului uzinei de autocamioane,. stăruind a- supra rolului cluburilor, caselor de cultură și căminelor culturale în dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, au arătat că se impune o mai judicioasă proporționare a activităților educative și distractive, acor- dîndu-se prioritate celor dintîi, si- tuind pe primul plan al preocupărilor conținutul programelor.Prof. Elena Georgescu, inspector general al inspectoratului școlar județean, Cornel Șandru, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., și Nicolae Bujdoiu, președintele Consiliului asociației studențești din centrul universitar Brașov, au insistat asupra răspunderii care revine școlii, organizațiilor U.T.C., altor organizații de masă și familiei în formarea tinerilor ca cetățeni înaintați ai patriei noastre, subliniind necesitatea de a se acorda o mai mare atenție educării pentru munca și prin muncă a tinerei generații.Tovarășa Ana Mînzățeann, președinta Comitetului județean al femeilor, referindu-se la unele neajunsuri manifestate în activitatea politico- educativă în rîndul femeilor, a arătat că este nevoie și în acest sector de o muncă mai bine organizată și desfășurată în forme adecvate, în funcție de preocupările specifice și gradul de pregătire al femeilor din întreprinderi, instituții, de la sate.
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Brașov 

— Recentul program de măsuri supus dezbaterii întregului partid, a arătat artistul poporului Sică Ale- xandrescu, directorul Teatrului dramatic din Brașov, pune în fața oamenilor de artă sarcina cardinală a însușirii principiilor filozofiei mar- xist-leniniste, a orientării întregii lor activități în spiritul ideologiei partidului. Călăuziți de prevederile acestor documente, ne-am revizuit reper- toriul incluzînd noi lucrări valoroa- ,..,,'.șș, ,.cu un pronunțat caracter militant. Sintem deciși să nu mai îngăduim pe scena noastră spectacole de valoare ideologică dubioasă, să facem loc numai acelora care insuflă publicului înaltele principii morale ale societății noastre, care prezintă chipul omului nou, astfel ca teatrul nostru să-și îndeplinească rolul de tribună de propagare a idealurilor nobile ale socialismului.în același spirit, Eftîmiu Modîlcă, președintele filialei Brașov a U- niunii artiștilor plastici, a relevat că membrii acestei filiale sînt hotănți să-și orienteze activitatea in spiritul programului elaborat de partid, rea- lizînd opere de artă cu un bogat conținut de idei, inspirate din viața nouă a poporului nostru.O atenție deosebită s-a acordat în cadrul plenarei sarcinilor privind perfecționarea muncii politico-educative in rîndurile naționalităților conlocuitoare. Profesorul Reinhold Schneider, locțiitor al secretarului Comitetului orășenesc de partid Rișnov, Andrei Balint, președintele C.A.P. Săcele, după ce s-au referit la faptul că întărirea unității mo- ral-politice a poporului nostru, a frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare reprezintă cea mai concludentă dovadă a justeței politicii naționale marxist-leniniste a partidului, au arătat că este de datoria organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă, a consiliilor naționalităților conlocuitoare să desfășoare o intensă muncă educativă ex- plicînd temeinic principiile aflate la temelia acestei politici, să dezvolte în și mai mare măsură, în rîndul tuturor cetățenilor dragostea pentru patria comună, mîndria de a trăi într-o țară socialistă în care toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, se bucură de deplină egalitate in drepturi, au cele mai largi posibilități de afirmare a capacității și pregătirii lor.în cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER a relevat importanța deosebită a îmbunătățirii activității politico-ideologice și cultural-educative în rîndul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, ca o condiție fundamentală a succesului operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Subliniind sensul major al recentelor documente și al măsurilor pe care le prevăd pentru formarea omului nou, cu un înalt nivel de conștiință, vorbitorul a arătat că lucrările plenarei lărgite a Comitetului județean de partid Brașov au pus în lumină, la fel ca în toată țara, adeziunea totală a comuniștilor, a întregului popor, la măsurile preconizate de conducerea partidului, au evidențiat ho- tărîrea de a le aplica în viață cu consecvență și spirit de răspundere Este aceasta o dovadă elocventă a oportunității și utilității măsurilor adoptate, o expresie a caracterului lor realist, a faptului că au fost cerute de necesitățile înaintării noastre cu succes pe calea socialismului.După ce a subliniat imperativul ca diferitele forme și metode ale muncii ideologice să fie judicios alese și folosite incit să conducă la formarea unor convingeri comuniste ferme, iar recrutarea propagandiștilor pentru cercurile învățămîntului de partid să se facă din rîndurile celor mai bine pregătite cadre, vorbitorul s-a referit pe larg la o serie de probleme care privesc educarea sub toate aspectele a tineretului.Formarea pentru muncă și viață a tineretului reprezintă o problemă socială importantă și permanentă, a spus tovarășul Ion Gheorghe Maurer. Noi avem un tineret bun, profund

devotat patriei, cauzei socialismului, un tineret entuziast, dornic de muncă, dar aceasta nu poate fi un motiv pentru slăbirea muncii educative, cu atît mai mult cu cît opera pe care o realizăm în această țară cere oameni bine pregătiți, din ce în ce mai bine pregătiți politic și profesional, capabili să înțeleagă fenomenele și procesele extrem de complexe ce se petrec în lumea contemporană.Desigur, pregătirea ideologică a tineretului reclamă o activitate susținută din partea organelor și orga- 1 nizațiilor de partid, ca și a înseși organizațiilor de tineret, dar și din partea multor altor foruri și organisme care contribuie, mai bine zis trebuie să contribuie, într-o măsură | mereu sporită, la îndeplinirea acestei II nobile misiuni.Tînărul, o știe toată lumea, este individul aflat în perioada de formare care, într-un anumit sens, este și cea mai grea perioadă a vieții, perioadă care implică poate cel mai mult o orientare, o îndrumare pricepută, competentă. Firește, îndreptarea tineretului către folosirea timpului liber numai pentru distracții, așa cum se mai procedează pe 1 alocuri, ’ reprezintă o greșeală, după I cum o greșeală ar fi și lipsirea ti- J nerilor de posibilitățile de a se dls- | tra. Nu poate fi omis faptul că în ce | privește educarea tineretului, și nu | numai a tineretului, st! impune foar- 9 te multă grijă în alegtereâ mijloacelor și formelor cu ajutorul cărora se | pregătesc oamenii de mîine. Partidul | se pronunță împotriva oricăror activi- 1 tăți cu caracter formal, pentru pro- 9 movarea metodelor de educare cu un | foarte accentuat conținut politic, cu o putere de influențare în bine a tu- 9 turor cetățenilor patriei, metode care 9 să se bazeze mai ales pe acele ele- I mente capabile să determine convin- ! gerea. Este de dorit ca organele care 9 se ocupă de educație, în speță de tineret, să facă apel în mai mare măsură la dascăli competenți în domeniul pedagogiei, în stare să lămurească resorturile sufletului tînăr, să explice modul cum se poate ajunge la el, cum poate fi determinat fiecare. tînăr să înțeleagă rostul său în viață și să acționeze conștient, cu întreaga sa putere de muncă și creație la edificarea societății socialiste în România.Trecînd la un alt grup de aspecte privind perfecționarea muncii politico-educative în rîndul membrilor de partid, al oamenilor muncii, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a subliniat că problema pe care o discută plenara comitetului județean este, de fapt, o problemă esențială a activității partidului. După,''cum se știe, unul dintre ' rosturile -partidului este tocmai de a forma și dezvolta omul nou, ținînd cont că dezvoltarea personalității lui constituie deopotrivă factorul determinant al transformării societății, ca și obiectivul către care această transformare se îndreaptă.Mi-aș îngădui, ă spus vorbitorul, să pun cele cîteva reflecții pe care doresc să le fac sub semnul autorității aceluia a cărui învățătură partidul nostru vrea — și face totul pentru aceasta — să fie însușită de întregul popor. Este cunoscut că Marx a demonstrat cu o mare forță necesitatea indispensabilă pentru cei ce aveau să lupte pentru revoluția și construcția socialistă de a-și însuși cele mai înaintate cuceriri ale științei, ale culturii, în general. Părintele învățăturii noastre, a comuniștilor, și-a început viața, mai bine zis tinerețea, prin desfășurarea unei intense activități de cercetare științifică. Această activitate l-a dus la concluzii de o însemnătate cardinală privind modul în care se dezvoltă societatea, legile care guvernează această dezvoltare. Totodată însă, descoperirea legilor celor mai generale ale naturii și societății l-a dus pe Marx și la o altă concluzie, anume aceea că studierea și cunoașterea acestor legi obligă omul, societatea la o anumită etică, impune lupta pentru transformarea societății în concordanță cu cerințele legilor obiective în felul acesta, alături de omul de știință a apărut militantul, mai precis s-a realizat împletirea între omul de știință și militant. Se înțelege că pentru a fi la înălțimea misiunii lor istorice, comuniștii nu pot proceda altfel decît așa cum a procedat Marx, creatorul ideologiei care stă la baza politicii partidului nostru.Desigur, perfecționarea muncii ideologice, ridicarea ei la înălțimea exigențelor etapei pe care o străbatem reclamă, ca o condiție sine qua non, perfecționarea în primul rind, a pregătirii cadrelor de partid. îmbogățirea culturii lor marxiste și generale, sporirea capacității lor de înțelegere a transformărilor ce au loc în țara noastră ca și în întreaga lume sub acțiunea legilor obiective de dezvoltare a societății. In felul acesta activiștii partidului, comuniștii învestiți cu sarcini de răspundere vor putea să-și exercite eficient și din ce în ce mai cuprinzător rolul lor de propagandiști, de educatori politici.In încheierea cuvîntării sale, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a apreciat că plenara Comitetului județean de partid Brașov a făcut o analiză temeinică a activității desfășurate într-un domeniu principal de preocupări ale partidului și și-a exprimat încrederea că această analiză va fi urmată de un ansamblu de măsuri, a căror îndeplinire va polariza eforturile întregii organizații de partid județene.După aprobarea planului de măsuri supus dezbaterii plenarei, participant», într-o atmosferă de puternic entuziasm, au adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „In numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Brașov — români, maghiari, germani — participanții la plenara lărgită a comitetului județean de partid, care a dezbătut sarcinile privind îmbunătățirea muncii de educare marxist-leninistă, de dezvoltare a conștiinței socialiste a întregului popor, iși reafirmă adeziunea deplină la măsurile stabilite în acest sens de conducerea partidului, convingerea nestrămutată că aplicarea lor va accelera mersul nostru înainte pe calea făuririi progresului și civilizației socialiste".
Llviu MEIINTE 
Nicolae MOCANU

Activitatea politico-ideologică 
să se caracterizeze 

prin spirit partinic, militant
Participanții la plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Vîlcea au dezbătut, zilele trecute, cu maturitate și competență politică, documentele programatice elaborate de secretarul general al partidului privind îmbunătățirea muncii politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, modelarea fizionomiei spirituale a omului nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate.Plenara, Ia ale cărei lucrări a participat tovarășul Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al . Consiliului de Miniștri, ministrul aprovizionării tehnico-mate- riale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, s-a distins prin exigență partinică, spiritul constructiv, critic și autocritic.Prefațînd lucrările plenarei, prin ținuta ei principială, analitică, cuprin- zătoarea informare prezentată de tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R., i-a orientat pe participanții la dezbateri să reflecteze temeinic, cu responsabilitate comunistă, asupra mijloacelor practice de îmbunătățire a muncii politico-ideologice și cultural-educative, asupra căilor de realizare a amplului program de educare comunistă inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Trecînd succint în. revistă acțiunile desfășurate de organizațiile de partid din județ după publicarea măsurilor adoptate de Comitetul Executiv a) C.C. al P.C.R. pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. informarea a relevat e- coul puternic stîrnit în rîndurile membrilor de partid, ale tuturor cetățenilor, de chemarea vibrantă adresată de secretarul general al partidului privind intensificarea eforturilor pentru modelarea celui mai de preț edificiu al societății socialiste — o- mul nou înaintat. In acest context se cuvine amintit că partea principală a informării a fost consacrată dezvăluirii principiale, fără menajamente, a neajunsurilor existente, investigării atente a căilor și metodelor de îmbunătățire a muncii ideologice și politico-educative.Din aria largă a problematicii a- bordată în cadrul informării a atras atenția stăruința cu care ea a subliniat că impetuoasa dezvoltare industrială pe care o cunosc municipiul si județul Vîlcea. procesul complex de afirmare a unor viguroase detașamente ale clasei muncitoare se cer îmbinate cu o temeinică muncă po- litico-educativă menită să determine dezvoltarea conștiinței socialiste.. a oamenilor,!'edticârea lor în ăbirit ’fd- voiuți'dtiarț ■ ’. . ■'■■-2In examinarea exigentă a propriei activități, participanții la plenară au fost stimulați de orientarea imprimată discuțiilor de biroul comitetului județean de partid, care șî-a analizat activitatea în spirit autocritic, sem- nalînd un șir de neajunsuri existente în activitatea politico-educativă desfășurată de unele organizații de masă și obștești, de instituții culturale.Supunînd unei critici sevăre insuficienta combativitate a unor organizații de partid față de mentalitățile retrograde și alte rămășițe ale ideologiei buțgheze, informarea prezentată de primul secretar al comitetului județean de partid a pus în lumină vasta gațnă de mijloace ale muncii politico-educative prin care organizațiile de partid pot interveni energic și eficient spre a curma neajunsurile existente și a încetățeni pretutindeni un climat corespunzător principiilor etice proprii societății noastre.Dezbătând temeinic, punct cu punct, obiectivele înscrise în proiectul planului de măsuri supus discuțiilor de tovarășul Constantin Matei, secretar al comitetului județean de partid, participanții la plenară au făcut numeroase propuneri și observații. pentru completarea și îmbogățirea acestuia, astfel ca acțiunile preconizate să exercite o influență cît mai puternică asupra conștiinței oamenilor.— Aplicarea sarcinilor ce ne revin din programul de educare comunistă, adoptat de conducerea partidului — spunea tovarășul Gheorghe Simea- nu, secretar ai Comitetului municipal de partid Rm. Vîlcea — trebuie privită de fiecare dintre noi nu ca o „campanie" oarecare, ci ca o îndatorire majoră decurgînd din hotărî- rile Congreselor al IX-lea și al X- lea ale P.C.R. privind perfecționarea continuă a activității politico-ideologice și cultural-educative, ca parte integrantă a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Analizînd în mod autocritic telul în care am acționat pînă acum pentru dezvoltarea conștiinței, socialiste a oamenilor muncii, trebuie să găsim și să generalizăm forme și mijloace adecvate spre a imprima muncii politico-educative un caracter concret, eficient, astfel ca să sporim forța ei de dinamizare a e- forturilor depuse de clasa muncitoare, de întregul nostru popor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice pentru accelerarea operei de construcție socialistă. în acest context trebuie să acționăm cu mai multă fermitate spre a schimba optica unor cadre de conducere din e- conomie care consideră că singura lor obligație constă în organizarea procesului de producție, uitînd că, neglijînd sarcinile ce le revin in domeniul muncii politico-educative se lipsesc de una din cele mai eficiente pîrghii de valorificare deplină a tuturor resurselor materiale și umane ale unității respective.In cuvîntul lor, tovarășii Vasile Dumitrescu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Călimănești, Gheorghe Turcu, președintele Consiliului județean al sindicatelor, Ion Stănișor, activist al comitetului județean de partid, Vasile Roman, președintele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, Anica Ceapă, medic la inspectoratul sanitar de stat, membră a biroului comitetului județean de partid, s-au referit la faptul că munca po- litico-educativă de masă desfășurată de organizațiile de partid este cu atît mai convingătoare cu cît se sprijină pe forța de mobilizare a exemplului personal al comunistului. atît în producție, cît și în viața socială și în familie. In a- cest sens ei au făcut o serie de propuneri vizînd creșterea rolului edu

cativ al adunărilor generale de partid, îmbunătățirea muncii educative pentru călirea partinică a tinerilor comuniști, sporirea exigenței organizațiilor de partid privind activitatea și comportarea membrilor acestora. Relevînd că sarcina primordială a activității politico-educative — cultivarea valorilor morale, a eticii socialiste — nu poate fi realizată prin simpla expunere a unor teze abstracte și recomandări generale, vorbitorii au subliniat, sprijinindurse pe exemple din organizațiile respective, că procesul îndelung și complex de formare a conștiinței socialiste presupune o luptă perseverentă împotriva mentalităților retrograde, a concepțiilor și influențelor ideologice străine. Ei au adus critici practicii unor organizații de partid care se limitează să „informeze" pe comuniști, pe ceilalți oameni ai muncii, în legătură cu diferite abateri de la disciplina muncii, de la normele de conviețuire socială sau cu ’ măsurile de sancționare a celor vinovați de abuzuri, uitînd că principala lor îndatorire este de a acționa pe un front larg spre a forma o opinie de masă combativă împotriva fenomenelor negative.Mai mulți vorbitori, printre care tovarășii Gheorghe Surdu, secretarul Comitetului comuna! de partid Mihăești, Nicolae Vasilescu, secretarul Comitetului comunal de partid Galicea. Ion Iagăru, directorul direcției financiare a județului, și Vasile Neagoe, președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, s-au referit în cuvîntul
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Vîlcea

lor la necesitatea ca munca politică și cultural-educativă desfășurată de organizațiile de partid de la sate. în cooperative să pună un accent deosebit pe întărirea spiritului colectivist, cultivarea noii atitudini față de muncă și față de avutul obștesc, combaterea cu mai multă tărie a tendințelor de căpătuială.Problemele privind o mai puternică ancorare a, învățămîntului de partid. .în noile .noastre realități ^economice și sociale atî fost abordate de tovarășii Ton Pătrășcoiu, secretâr al comitetului de partid de la întreprinderea minieră, și Gheorghe Du- mitrașcu, directorul cabinetului județean de partid, care au arătat că se impune combaterea manifestărilor de tehnicism îngust, în urma cărora într-un șir de locuri nu mai putea fi sesizată nici o deosebire între profilul cercurilor de pregătire politico-ideologică și cel al cursurilor de pregătire profesională. Numai punînd în centrul dezbaterilor problemele fundamentale ale materialismului dialectic și istoric, ale eticii comuniste, studierea principiilor politicii interne și externe a partidului nostru va putea fi asigurată creșterea rolului formativ al învățămîntului de partid. E- xemplul personal pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl dă atît în sesizarea și aprofundarea teoretică a noilor fenomene, cit și în combaterea hotărîtă a formelor și metodelor rutiniere care diminuează forța de înrîurire a muncii politico-ideologice constituie pentru toți activiștii de partid, pentru toți militanțiî pe frontul ideologic, lin imbold pentru creșterea spiritului creator, ca și a responsabilității partinice cu care acționează spre a spori rolul activității ideologice în formarea omului nou, cu înaltă conștiință socialistă.Aspectele variate ale muncii de educare comunistă a tineretului au fost cuprinzător analizate în cadrul lucrărilor plenarei de tovarășii Ion Tudose, inspector-șef la inspectoratul școlar județean, Nicolae Pițigoi, președintele organizației județene a pionierilor. Lucia Lazanu, directoarea Școlii generale nr. 2 Rm. Vîlcea, Titus Morega, procuror șef al procuraturii județene, și Constantin Dincu- lescu, prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al U.T.C., care s-au referit la necesitatea unei acțiuni coordonate a organizațiilor de partid, sindicale și de U.T.C., a școlii și familiei, avînd drept obiectiv educarea tinerei generații în spiritul nobilelor idealuri ale partidului.— Cea mai bună școală de educare, de formare a omului nou cu trăsături etice înaintate este munca — spunea în plenară tovarășul Gheorghe Cocoș, directorul general al grupului de șantiere I.C.H. Lotru. Iar locul de muncă, colectivul, climatul tovărășesc, exigent, reprezintă cursul neîntrerupt, fără vacanță, în care oamenii se autoperfecționează necontenit. Pe șantierele noastre s-au format numeroase detașamente de muncitori cu atitudine înaintată față de muncă, oameni cu care ne mîn- drim. E adevărat, la Lotru, tineretul nu culege flori, el se deprinde aici cu condiții dure de muncă, dar asta îl ajută să se călească, să se formeze în spiritul hărniciei, abnegației și dîrzeniei. Iar pentru asemenea tineri avem datoria să folosim din plin întreg arsenalul formelor și mijloacelor politico-educative, spre a le crea condiții pentru o viață spirituală bogată, corespunzătoare cerințelor lor și ale epocii în care trăim.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor plenarei tovarășul MIHAI 
MARINESCU a subliniat, în cadrul unei cuprinzătoare expuneri, că ampla și aprofundata analiză făcută de participanții la discuții modului de desfășurare a muncii ideologice și politico-educative reprezintă o ilustrare elocventă a faptului că organizația județeană de partid Vîlcea și-a clarificat responsabilitățile ce-i revin în acest important domeniu de activitate, că ea iși va îndeplini exemplar sarcinile privind dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, va acționa cu perseverență spre a lichida lipsurile ce mai persistă.Referindu-se la strînsa înterdepen- 

dență existentă în cadrul complexului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate între sarcina făuririi unei puternice ■ baze tehnico-materiale a noii orînduiri și gradul de participare a maselor la conducerea întregii activități economice și sociale, vorbitorul a stăruit asupra imperativului ca fiecare membru de partid, fiecare om al muncii să-și însușească și să se călăuzească riguros de spiritul și exigențele care decurg din programul de educare comunistă a întregului popor inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.înaltul spirit de responsabilitate eu care partidul pune în fața membrilor săi, a întregului popor, problemele dezvoltării conștiinței socialiste, derivă în mod organic din o- biectivele sale profund umane, din caracterul său de partid revoluționar, de forță politică conducătoare a întregii noastre societăți. Partidul nostru a considerat și consideră activitatea politico-ideologică și cultural-educativă ca o parte componentă inseparabilă, de deosebită importanță, a operei de edificare a noii orînduiri sociale. Făurirea societății socialiste și comuniste cere oameni cu o înaltă conștiință. Tocmai în acest sens sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : că formarea unui om multilateral pregătit, cu o concepție avansată despre lume și societate, educat în spiritul patriotismului și internaționalismului proletar, cu o înaltă moralitate și o bogată viață spirituală, constituie o necesitate o- biectivă, o cerință legică a progresului societății socialiste și, totodată, obiectivul fundamental al activității ideologice a partidului.Faptul că dezbatem astăzi pe scara întregului partid problemele îmbunătățirii activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, a spus vorbitorul, se dato- rește faptului că marile succese obținute de poporul nostru în toate compartimentele vieții economice și sociale au creat primejdia apariției unor manifestări de automulțumire, . care ar putea conduce la neglijarea îndatoririlor primordiale ce revin fiecărui comunist în acțiunea de ridicare a nivelului conștiinței socialiste a maselor.înfățișînd imaginea profundelor transformări înnoitoare ce se petrec în județul Vîlcea, tovarășul Mihai Marinescu a insistat asupra misiunii organizațiilor de partid de a cultiva în rîndurile maselor înaltul sentiment al responsabilității sociale, spiritul militant propulsor al progresului, .atj.bidinea înaintată față de muncă,.’poziția intransigentă față de hiâ- hffesfănle'?’ri§gălîve, 'față de influențele ideologiei și moralei burghezeiReferindu-se la ideea pregnant reliefată în expunerea secretarului ge-. neral al partidului în cadrul consfătuirii activului de partid din domeniul ideologic, că este necesar să se înțeleagă clar că tovarășii care sînt trimiși să conducă oricare sector de activitate, sînt promovați ca oameni politici, că ei sînt conducători politici și trebuie să asigure o conducere politică, în slujba înfăptuirii liniei partidului, vorbitorul a adus critici unor cadre care consideră că pentru a conduce un colectiv este de ajuns să fii un bun specialist, bine pregătit profesional : cît despre desfășurarea muncii politico-educative, ea ar constitui, după părerea acestora, o atribuție ce ar reveni exclusiv organizației de partid. Experiența dovedește că un director al unei întreprinderi socialiste, un cadru de conducere în economie obține rezultate optime, își poate valorifica din plin calitățile organizatorice, priceperea, pasiunea profesională, doar în măsura în care acționează nu ca un profesionist cu orizont îngust, ci ca un om care simte din plin responsabilitatea socială a funcției pe care o îndeplinește.Marile investiții alocate județului Vîlcea vor putea rodi din plin numai în măsura în care oamenii ce vor lucra la noile obiective industriale își vor îndeplini obligațiile profesionale cu elanul, puterea de dăruire și abnegația proprii omului nou, constructor al socialismului. în procesul complex de construire a unei economii puternice, de înălțare a unor mari cetăți industriale, ne construim pe noi înșine, ca oameni și cetățeni ai României socialiste, iar amploarea și însemnătatea acestei opere constructive cere din partea tuturor organizațiilor de partid ridicarea nivelului calitativ al întregii activități politico-ideologice.în încheiere, vorbitorul a subliniat că prin inițierea și elaborarea documentelor programatice privind îmbunătățirea muncii de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, dezvoltarea conștiinței socialiste a întregului popor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a demonstrat încă o dată strălucitele sale calități de militant comunist, înaltul spirit de responsabilitate de care este animat în conducerea operei de construcție socialistă, marea sa capacitate de a sesiza la timp noile fenomene ce survin în viața societății noastre, problemele ce urmează a fi soluționate.In continuare, plenara lărgită a comitetului județean de partid a a- doptat cuprinzătorul plan de măsuri care a fost supus dezbaterilor.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune printre altele : „Exprimînd gîndurile și sentimentele muncitorilor, țăranilor și intelectualilor din județul Vilcea, încrezători în nobilele idealuri ale omului nou, profund devotat cauzei socialismului, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu abnegație, în spiritul unei înalte exigențe și combativități revoluționare, trăsături definitorii ale spiritului militant partinic, pentru a traduce în viață prevederile celui de-al X-lea Congres al partidului, obiectivele care revin județului în actualul plan cincinal, contribuind în acest fel la continua înflorire a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România".
Constantin MORARU 
Petre DOBRESCU

Sa ne concentrăm 
la maximum 

toate eforturile
(Urmare din pag. I)trimestru al acestui an. Sarcinile care stau în fața colectivelor de muncitori, tehnicieni și ingineri din fiecare întreprindere, de pe fiecare șantier,- sînt deosebit de importante. In esență, ele vizează continuarea în ritm susținut a activității productive în vederea realizării exemplare a planului pe întregul an și asigurarea unei pregătiri temeinice pentru producția anului viitor.Ne obrim pentru început asupra imperativului realizării planului Ia fiecare sortiment în parte. Fie din cauza unor deficiențe în domeniul aprovizionării sau de natură organizatorică, unele întreprinderi nu au reușit, pînă acum, să-și onoreze integral obligațiile față de beneficiari la un sortiment sau altul, provocînd uneori serioase perturbați! în activitatea acestora. Este momentul să se înțeleagă de către toata comitetele de direcție că realizarea Planului nu numai la indicatorii valorici ci și pe fiecare sortiment nu este o sarcină facultativă, că trebuie concentrate în aceste luni care a*1 mai rămas, toate forțele pentru recuperarea restanțelor. Este vorba în principal de restanțele înregistrate La o serie de utilaje pentru industria chimică, la îngrășămi-ntele chimice, la unele tipuri de mașini-unel- te sau motoare electrice și la alte prod-use necesare economiei naționale.Nu o dată, în ultima parte a anului, unele conduceri de întreprinderi, în loc să accelereze ritmul de lucru, să concentreze eforturile colectivelor pentru lichidarea neajunsurilor, au adoptat linia minimei rezistențe, aș- teptînd încheierea anului în speranța că centrala sau ministerul „vor găsi1* resurse în altă parte, pentru a suplini nerealizarea unui, indicator de plan. Această practică de a recurge la fel de fel de subterfugii contabile pentru a aduce „din condei" (pri'-J diminuare) planul la nivelul rr lizărilor, sau realizările la nivț planului (prin transfer de p.'ducție suplimentară de la o întreprindere la alta) această tendințăde nivelare a realizărilor în scopul obținerii unei medii bune pe centrală sau minister nu este decît o încercare incorectă de escamotare a neajunsurilor. Planul trebuie realizat exemplar, la toți indicatorii, nu numai pe ansamblu, la nivelul centralei sau al ministerului ci și în fiecare întreprindere în parte.Cu maximă răspundere și prin măsuri deosebit de eficiente trebuie să se acționeze într-o serie de întreprinderi din industria ușoară, industria construcțiilor de mașini șl industria minieră pentru a recupera restanțele apărute la planul de beneficii. Sînt întreprinderi din aceste ramuri care, datorită unei defalcări necorespunzătoare a sarcinilor de beneficii pe trimestre au planificat pentru acest trimestru realizarea a peste 30 La sută din . planul anual,. Desigur,..efectele» acestei, situații . hili’ vor putea $ înlăturate dacă în lunile care urmează nu se va’ interveni e^' nergic, atît pentru lichidarea tiuturoi* surselor de risipă — rebuturi, depă-- șiri de consumuri specifice, dobînzi penalizatoare — cît și pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor interne de creștere a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor materiale de producție, de ridicare a calității. Pentru aceasta comitetele de partid, comitetele de direcție și comitetele sindicatelor trebuie să dovedească din plin capacitatea de ' mobilizare a tuturor salariaților la acțiunea de creștere a eficienței, să stimuleze, să popularizeze și să extindă inițiativele valoroase apărute în acest sens, să cultive în rîndul oamenilor muncii sentimentul de înaltă răspundere și exigență față de administrarea treburilor întreprinderii, pentru a obține cu minimum de cheltuieli, maximum de be-,, neficii. j-Trimestrul în care am intrat anunță deosebit de bogat și în vitatea de investiții. în aceste lutyStf urmează să fie date în funcțiuni . zeci și zeci de noi capacități industriale — cea mai mare parte a obiectivelor din planul pe acest an — iar noi șantiere urmează să-și înceapă activitatea. Dacă asupra unor obiective mai planează anumite incertitudini privind respectarea termenelor de punere în funcțiune, a- ceasta se datorează predării cu întîrziere a documentației de e- xecuție, proastei aprovizionări cu diferite materiale, întîrzierilor în livrarea unor utilaje, greutăților în asigurarea forței de muncă, ca și utilizării ei neraționale ș.a. — deficiențe care puteau fi înlăturate dacă atît beneficiarii, cît și constructorii, părăseau poziția de expectativă, dacă acționau la timp pentru lichidarea lor încă din fașă. Acum, mai mult ca oricînd, se cere concentrată atenția spre obiectivele care trebuiau să intre în funcțiune. Este nevoie să se folosească din plin fiecaire zi de lucru, pentru a readuce fiecare lucrare în graficele de execuție la zi, concomitent cu intensificarea preocupărilor pentru asigurarea pregătirii șantierelor pe timpul iernii.La ordinea zilei, în toate întreprinderile industriale se află și pregătirea producției anului viitor. Din sondajele făcute rezultă că în ciuda avansului cîștigat de o serie de întreprinderi din metalurgie și construcții de mașini în privința încheierii contractelor de aprovizionare șl desfacere pentru producția anului viitor. în multe unități aceste operațiuni se aflau abia la început, deși ele — conform prevederilor legale — trebuiau încheiate. în spiritul legii contractelor, beneficiarii și furnizorii trebuie să găsească neintîrziat soluțiile cele, mai operative pentru a definitiva încheierea contractelor pentru anul viitor. Concomitent cu a- ceasta, în întreprinderi este necesar să fie intensificate preocupările pentru materializarea măsurilor privind generalizarea schimbului II șî extinderea schimbului III — acțiune de maximă importanță în vederea realizării planului în anul viitor.Din perspectiva acestor sarcini, simțitor amplificate în această ultimă parte a anului, să îmbogățim propriile programe de activitate, să analizăm cu maximă răspundere toate rezervele interne de sporire a producției, de creștere a eficienței economice și să le punem neintîrziat în valoare, să asigurăm o pregătire exemplară a producției anului viitor. Să nu precupețim nici un efort pentru a înfăptui exemplar, pentru a depăși sarcinile majore și însufleți- toare puse de partid în fața întregului popor, spre a ne aduce contribuția la înaintarea României pe drumul progresului și civilizației socialiste.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN ȘCOLI DE TOA TE GRADELE DIN CAPITALA

Ceaușescu este întîmpinat cu aplauze, aclamații și cîntece pioniereștiPretutindeni, tovarășul Nicolae

CUrmare din pag. I) leagă că orice activitate folositoare societății este o muncă de onoare.Vizita conducătorilor de partid 
și de stat începe la Liceul industrial energetic din șoseaua Giurgiului. După cum se știe, aceste școli de specialitate au un rol bine definit în sistemul nostru de în- vățămînt post-general, ca principală sursă de cadre cu pregătire medie pentru toate ramurile economiei naționale. Specificul lor — obținerea de către tineri a unei calificări profesionale concrete, concomitent cu diploma de bacalaureat — se bucură de o largă a- preciere din partea acestora, fapt dovedit și de participarea lor în 
număr din ce în ce mai mare la concursul de admitere. Activitatea primei promoții de absolvenți ai liceelor de specialitate, care din 
vara aceasta lucrează în producție, dovedește din plin eficacitatea a- cestei forme de învățămînt.La intrarea în clădirea liceului, tovarășul Nicolae Ceaușescu este întîmpinat de ministrul energiei electrice, Octavian Groza, de cadrele didactice și de un mare număr 
de elevi, care oferă flori, aclamă 
cu entuziasm. Pe o mare pancartă desfășurată pe frontispiciul clădirii se află urarea : „Bine ați venit în mijlocul nostru, iubite tovarășe Ceaușescu !“.Directorul liceului, prof. Alexandru Moșu, înfățișează oaspeților unele aspecte din activitatea insti- uției pe care o conduce. El arată

Pentru îmbinarea organică 
a cunoștințelor de cultură 

generală cu practica productivăîn școlile generale și liceele de cultură generală, noul an de' învățămînt a debutat sub noi și promițătoare auspicii.Pregătirea tehnico-productivă, paralel cu formarea unui orizont cultural larg la elevii din această categorie de școli, este o necesitate ce decurge din cerințele vieții, din dezvoltarea impetuoasă a bazei materiale de producție a societății noastre, a științei și tehnicii.Prima unitate de învățămînt vizitată din această categorie a fost Liceul „Gheorghe Șincai", care în anul ce vine va sărbători 80 de ani de existență.Conducătorii de partid și de stat, însoțiți de directorul școlii, profesorul Victor ’ Petre, și de profesoara Emilia Ciuraru, secretara comitetului de partid, vizitează atelie- rele-școală intrate în ansamblul mijloacelor instructiv-educative o dată cu începutul anului școlar în curs.Mai întîl sînt prezentate laboratoarele de fizică și chimie, unde elevii și profesorii se găsesc în plin proces de desfășurare a lecțiilor. Laboratoarele sînt bine înzestrate, încit facilitează aprofundarea, pe baza experiențelor, a cunoștințelor predate la cele două discipline.Un interes aparte suscită laboratorul complex audio-vizual, destinat îndeosebi însușirii limbilor străine. Acest laborator, dotat cu șase cabine special amenajate, fiecare cu magnetofoane, cu mijloace de ascultare, precum și o sală de clasă cu izolare fonică, de asemenea înzestrată audio-vizual, au fost concepute de profesorii liceului și realizate cu mijloace proprii. Metodele de predare audio-vizuale s-au dovedit, în ansamblul mijloacelor instructive, deosebit de eficiente, iar extinderea și generalizarea lor este un obiectiv actual al Ministerului Invățămîntului.în atelierele de lăcătușerie, de mașini-unelte, de electrotehnică 
este o atmosferă de lucru. Sub îndrumarea profesorilor, elevii, îm- brăcați în haine de protecție, lu
crează la strunguri sau la alte ma- 

că în prezent în liceu învață, la cursurile de zi și serale, 768 de elevi, pregătindu-se să devină muncitori și tehnicieni cu înaltă calificare în sectoarele termo și electro- energetic. Prima promoție care a absolvit anul trecut se află în producție. în unități de specialitate, printre care întreprinderea „Ener- goreparații", diverse centrale electrice. dovedind pricepere și competență în muncă. Se arată, de asemenea, că 16 absolvenți au intrat în instituții de învățămînt superior pentru a deveni ingineri și subingi- neri.Sînt vizitate apoi atelierele-școa- lă, laboratoarele și cabinetele tehnice ale liceului, înzestrate cu utilaje realizate de întreprinderea „Energomontaj", care patronează această școală, precum și prin.autb- dotare.Conducătorii de partid și de stat se interesează, în vizita prin atelierele-școală, la ce lucrează elevii. Se arată că există un plan de activitate bine întocmit, pe baza căruia se execută o serie de piese solicitate de unitățile productive ; se bobinează rotoare de motor, se face revizia unor agregate și armături de specialitate, se execută plăci pentru turbine.Apreciind realizările obținute, secretarul general al partidului recomandă ca dotarea atelierelor să se facă numai cu mașini și utilaje care funcționează și în întreprinderile ie specialitate, pentru ca elevii să dc- bîndească, într-adevăr, o calificare superioară, în pas cu cerințele vieții.

șini-unelte, creînd imaginea unei reale secții de producție. Școala conlucrează strîns cu întreprinderea „Autobuzul", care a concurat la înzestrarea atelierelor-școală cu. mașini-unelte, oferind, totodată, posibilități ca elevii din ultimul an să efectueze orele de atelier în procesul producției.Atelierele, ca și activitățile practice desfășurate în aceste săli de clasă ale muncii fizice întrunesc bune aprecieri. Secretarul general al partidului adresează cadrelor didactice îndemnul de a persevera în legarea cunoștințelor generale, teoretice, de activitatea practică. Recomandă, de asemenea, să se înființeze un cabinet de științe sociale, care, conceput și organizat pe baze moderne, poate a- duce o substanțială contribuție la însușirea de către elevi a socialismului științific, a economiei politice, a istoriei și filozofiei marxist- leniniste.în cadrul unui schimb final de opinii, se dau soluții privind modernizarea de ansamblu și extinderea acestui important și prestigios lăcaș de învățătură.Pe str. Bujor Haiducul, din imediata vecinătate a Liceului „Matei Basarab", este vizitat un complex de ateliere școlare, unde își desfășoară activitatea practică elevii tuturor liceelor de cultură generală din sectorul 4. Toate întreprinderile din sector au concurat la utilarea acestui complex de ateliere. însoțiți de profesorii Emil Stancu, Gheorghe Șovu și Virgiliu Pop, oaspeții iau contact cu sălile de lucru. Se aflau la orele de practică elevi ai Liceului nr. 39. Copiii mînuiesc cu înde- mînare diferite scule și dispozitive. în atelierul de covoare, unde se lucrează pe bază de angajament ferm pentru cooperativa „Munca și arta", este admirată măiestria cu care tinerele fete execută asemenea produse, de înaltă calitate și de o deosebită frumusețe. Elevele dăruiesc secretarului general al partidului un frumos covor, lucrat de mîna lor.

La atelierul de confecții se realizează o serie de articole de îmbrăcăminte pentru copii, destinate valorificării pe piață prin intermediul cooperației meșteșugărești. La atelierul de electrotehnică se a-
De aici a pornit chemarea: 

Toți elevii la activitate 
patriotică!De pe șoseaua Ștefan cel Mare, coloana mașinilor intră în Bulevardul Republicii. Pe distanță de cîte- va sute de metri, circulația este di- rijată’de pionieri ai Școlii generale de 10 "ani nr. 56, a căror școală urmează să fie vizitată.De o parte și de alta a aleii ce conduce către intrarea la școală, elevii, cadrele didactice alcătuiesc un culoar fremătător care aplaudă, aclamă, cîntă. Corul școlii, cor care deține primul loc pe Capitală în întrecerea formațiilor corale de pionieri, întîmpină pe oaspeți cu un cîntec :

Bine ați venit în a noastră scumpă 
școală 

Noi vă primim toți cu zîmbete 
și flori 

Vă așteptăm cu mare bucurie 
Să ne trăiți, iubiți conducătoriPioniera Drăgoi Corina, comandant de detașament, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu succesele înregistrate de pionierii și școlarii, de la Școala generală nr., 56 în acțiunile de muncă patriotică din vara acestui an. Ca urmare a chemării, adresate de ei către toți pionierii și școlarii din întreaga țară, pentru a transforma ultima săptămînă de vacanță în- tr-o săptămînă de muncă patrio-
Grupurile școlare profesionale — 

adevărate întreprinderi 
de producțieDezvoltarea Invățămîntului pentru formarea și perfecționarea cadrelor de specialitate, ridicarea nivelului de pregătire profesională a muncitorilor și cadrelor tehnice se înscriu printre sarcinile de bază ale actualului plan cincinal. De aceea, s-au creat noi grupuri școlare pe lingă întreprinderi, au fost dezvoltate școlile existente, a crescut baza tehnică necesară instruirii tinerilor care se pregătesc în aceste școli-.Un exemplu edificator al modului cum s-a dezvoltat o asemenea școală profesională îl constituie Grupul școlar de pe lîngă cunoscutele uzine bucureștene constructoare de mașini „23 August". Peste 3200 de elevi se pregătesc în prezent în acest grup școlar, anual absolvind aici peste 1 000 de tineri, care completează detașamentele de muncitori, tehnicieni și maiștri de înaltă calificare ale uzinelor constructoare de mașini în toate meseriile de care are nevoie această ramură cheie a economiei noastre naționale.La sosirea în acest grup școlar, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, de colectivul de conducere al uzinelor „23 August". Directorul grupului, Ilie Dabu. a- rață că în ultimii doi ani au fost construite, aici zece săli noi de clasă, numeroase ateliere pentru practica elevilor, cabinete tehnice și laboratoare,Atelierele de lucru sînt dotate cu utilaje de mare tehnicitate și se- înfățișează ca adevărate hale industriale unde se produc piese pentru diferite motoare, mașini și agregate aflate în fabricație de se- 

samblează piese pentru autocamioanele „Steagul Roșu".Liceul „Dimitrie Cantemir" — o altă școală cu renume din Capitală. Cadrele didactice; elevii fac secretarului general al partidului, celorlalți conducători de partid și de stat, o primire călduroasă, entuziastă. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.". Profesoara Ileana Teodo- rescu conduce pe oaspeți în laboratoarele de chimie. Sînt laboratoare bine înzestrate, spațioase, care fac posibil ca fiecare elev să desfășoare independent activitatea impusă de tema predată.In acest liceu, de aproximativ opt ani funcționează două clase speciale de fizică și matematică, care și-au dovedit pe deplin eficacitatea. Se preconizează crearea în curînd a unei noi clase speciale pentru chimie.Adresîndu-se ministrului învăță- mintului, secretarul general al partidului recomandă să se ia măsuri în vederea întocmirii unui plan de dotare a laboratoarelor din școli cu aparatură modernă. Institutele de învățămînt superior tehnic, institutele de cercetări de specialitate, întreprinderile au datoria să contribuie la această acțiune.Și alte discipline — fizica și științele naturale — beneficiază la Liceul „Dimitrie Cantemir" de aceleași bune condiții, care permit predarea cunoștințelor in laboratoarele de specialitate.In legătură cu științele naturale, secretarul general al partidului solicită cadrelor didactice eforturi în direcția modernizării procesului de predare. Pentru mai buna înțelege- ne a legităților care guvernează in natură, metodele descriptiviste în predarea biologiei, anatomiei etc. se cer înlocuite cu procedee vii, aplicative, în care să precumpănească demonstrația practică.

tică, peste două milioane de școlari au luat part.e la campania de recoltare, de înfrumusețare a localităților, Ia alte acțiuni de interes general. Micuța elevă este îmbrățișată. Elevii sînt felicitați pentru inițiativa lor, pentru succesele din ce în ce mai mari la învățătură.Apoi, directoarea școlii, profesoara Elena Vasiliu, conduce pe oaspeți în atelierele-școală de tîm- plărie, lăcătușerie, lucru manual și artizanat, mase plastice, țesâ- torie, electrotehnică. Și aici, conducătorii de partid și de stat urmăresc lucrările executate cu multă îndemînare și talent de e- levi. Se subliniază și cu acest prilej eficiența atelierelor-școală, importanța lor în îmbinarea armonioasă a teoriei cu practica în școlile noastre de cultură generală. La atelierul de artizanat, micile „lucrătoare" oferă secretarului general al partidului flori și obiecte confecționate de mîinile lor.Atelierele de tîmplărie, tricotaje, laboratoarele de științe naturale și fizică sînt bine dotate. Se relevă însă faptul că acestea dispun de un spațiu restrîns și se face recomandarea ca noile proiecte tip de școală să țină seama de necesitățile sporite de spațiu pe care le reclamă atelierele-școală.

rie la marea uzină bucureșteană. Aportul elevilor la producția uzinelor „23 August" este în continuă creștere.

Aprecieri pentru realizările elevilor de la Grupul școlar pioiesional și tehnic al Ministerului Industriei Ușoare

Aveți o bază materială bună, 
specialiști cu înaltă calificare, de 
aceea este necesar să pregătiți și 
viitori muncitori buni — spune conducătorul partidului și statului.Pe parcursul vizitei, directorul grupului școlar informează pe oaspeți că atelierele-școală sînt dotate în bună parte cu mașini și utilaje confecționate în cadrul acțiunii de autodotare. Secretarul general al partidului recomandă ca ateliere de asemenea tip și de dimensiuni corespunzătoare necesităților școlilor generale să intre în dotarea acestora. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se oprește la o serie de locuri de muncă, stă de vorbă cu elevii, îi întreabă în ce meserii se pregătesc, ce rezultate obțin, le urează succes în activitatea lor. In încheierea vizitei, conducătorii de partid și de stat analizează, împreună cu reprezentanții Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, ai uzinelor „23 August" și ai școlii, posibilitatea extinderii actualelor spații de învățămînt și dotări sociale ale grupului.Obiectivul ultim al vizitei de lucru a secretarului general al partidului îl constituie Grupul șco-

Lucrdri executate cu îndemînare și talent de elevii Școlii generale nr. 56Iar profesional și tehnic al Ministerului Industriei Ușoare. La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat sînt salutați de ministrul industriei ușoare, Ion Crăciun.într-o atmosferă entuziastă, sute de elevi scandează : „P.C.R.,Ceaușescu !“, „Ceaușescu și poporul !“. Pe chipuri li se citește bucuria de a-1 avea în mijlocul lor pe iubitul conducător al partidului și statului.Aici funcționează o școală profesională pentru muncitori calificați, o 'școală tehnică de maiștri, o școală tehnică de specializare postliceală. și un liceu industrial. Nu de mult a luat ființă și un centru de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderile ministerului de resort.Anual, de pe băncile acestui complex școlar ies circa 1 200 de muncitori de înaltă calificare, tehnicieni, maiștri și cadre de conducere pentru întreprinderile industriei ușoare.Directorul Grupului școlar, Ion Oprișoiu, îi învită pe oaspeți în să

lile de cursuri în laboratoare, în atelierele de lucru. Prin complexitatea problemelor de învățămînt și prin amploarea sarcinilor de producție, instituția poate fi denumită școală-uzină. Aici se produce o mare varietate de bunuri de larg consum specifice industriei ușoare. Fiecare an de învățămînt are un plan propriu de producție. Valoarea producției ce se va materializa în mărfuri pînă la finele anului în curs se va ridica la 4,5 milioane lei. Cea mai mare parte a aparaturii tehnice necesare procesului de instruire este realizată în școală.în atelierele de tricotaje, pe lîngă tehnologia tricotajelor, a mașinilor circulare și rectilinii, elevii mai studiază și discipline de cultură generală.După vizitarea atelierelor școală ale acestui mare grup de învățămînt profesional, conducătorii de partid și de stat vizitează cantina — o clădire impunătoare, cu mobilier nou și instalații speciale de preparare a hranei. Aici iau masa toți elevii grupului școlar, în serii de cîte 600. Conducătorii de partid și de stat au putut să constate că meniul era substanțial, bine pregătit și îmbietor. ,

Oaspeților li se prezintă, de asemenea, căminul elevilor ; în curînd va fi dat în funcțiune încă un a- semenea local modern.La sfîrșitul vizitei la acest modern complex școlar, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe reprezentanții ministerului de resort, pe membrii colectivului de conducere' al grupului școlar pentru modul de organizare a procesului de învățămînt, pentru formele eficiente folosite în vederea îmbinării cunoștințelor teoretice cu practica în producție, apreciind că această u- nitate de învățămînt profesional și tehnic poate fi dată ca model pentru alte unități școlare similare care pregătesc cadre calificate pentru diferite ramuri ale economiei noastre naționale.
In încheierea vizitei de lucru 

în școli din Capitală, în Cabinetul 
secretarului general al partidului a 
avut loc o întîlnire cu conducerea 
ministerelor invățămîntului, indus
triei construcțiilor de mașini și in
dustriei ușoare, cu factori de răs
pundere din aparatul de partid și 
de stat.

Apreciind rezultatele obținute în 
legarea tot mai strînsă a învăță- 

mintuluî de viață, de producție, ta 
înfăptuirea hotărîrii Secretariatu
lui Comitetului Central al partidu
lui privind construirea și amena
jarea atelierelor-școală cu partici
parea nemijlocită a unităților pro
ductive, care patronează această 
activitate a școlilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a dat și cu 
acest prilej prețioase indicații 
pentru continua perfecționare șl 
modernizare a procesului instruc- 
tiv-educativ. în acest sens, s-a fă
cut recomandarea concentrării ba
zei tehnice a școlilor profesionale, 
liceelor de specialitate și institute
lor de învățămînt superior cu pro
fil similar, creindu-se adevărate 
complexe bine dotate, amplasate în 
vecinătatea unităților productive, 
cu care să realizeze o strînsă cola
borare. In acest cadru larg ur
mează să fie inclusă și cercetarea, 
precum și centrele de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor de con
ducere din ramurile respective.

Secretarul general al partidului 
subliniază necesitatea creării unui 
asemenea complex și pentru ramu
ra electronică, acesta urmînd să 
fie amplasat în zona industrială 
Pipera. în cadrul discuțiilor care 
au loc s-a desprins ideea folosirii 

studenților facultăților tehnice ca 
instructori la școlile profesionale 
— pe diferite trepte — ajutori de 
maiștri, maiștri, subingineri.

In legătură cu atelierele-școală 
din cadrul școlilor generale și licee
lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază ca pozitive rezultatele 
de pînă acum. Se impune, insă, ca 
baza lor tehnică să se dezvolte în 
comun cu aceea a liceelor de spe
cialitate, ca practica să fie astfel 
organizată încit să permită viitori
lor absolvenți însușirea unei pro
fesii pe care s-o stăpînească la ter
minarea studiilor. în ceea ce pri
vește dotarea laboratoarelor de 
chimie și biologie, se face reco
mandarea ca ea să aibă la bază o 
concepție modernă, să capete un 
adevărat profil de producție, menit 
să-i înarmeze pe elevi cu temeinice 
cunoștințe practice.

Secretarul general al partidului 
arată, totodată, că în atelierele- 
școală trebuie să se dezvolte acti
vitatea în așa fel îneît produsele 
realizate să fie folosite atît în în
treprinderile industriale, cit și la 
fondul pieței.

Rcferindu-se la rolul laboratoa
relor de științe sociale în opera da 
educare comunistă a tinerei gene
rații, secretarul general al partidu
lui a recomandat ca acestea să fio 
astfel concepute incit prin interme
diul organigramelor, al expozițiilor, 
al materialului teoretic și practic, 
să ofere cadrelor didactice și elevi
lor posibilitatea de a-și ridica ni
velul cunoștințelor, lecțiile urmînd 
să se desfășoare în asemenea cabi
nete. în spiritul programului de 
măsuri privind perfecționarea pre
gătirii politico-ideologice, s-a subli
niat necesitatea ca Uniunea Tine
retului Comunist să organizeze 
cercuri de specialitate în diferite 
domenii.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în școli din Ca
pitală, intîlnirile cu cadrele didac
tice și elevii, cu factori de răspun
dere din ministere și specialiști au 
condus la concluzii practice, de 
mare însemnătate pentru mersul 
înainte al invățămîntului, pentru 
legarea tot mai strînsă, mai orga
nică a procesului instructiv-edu- 
cativ de practică, de cerințele vie
ții. Ea a prilejuit, totodată, reafir
marea hotărîrii tineretului din 
școli, a educatorilor, de a munci 
fără preget pentru a ridica școala 
românească la nivelul înaltelor ce
rințe ale dezvoltării multilaterale a 
societății noastre socialiste.

Ion MARGINEANU
N. POPESCU-BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU
Foto Anghel Pasat

Petre Dumitrescu
Mihai Andreescu
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ASTĂZI, 150 000 DE STUDENȚI IȘI OCUPĂ 

LOCURILE IN AMFITEATRE SEMĂNATUL GRÎULUI
Din prima zi-o muncă 

de înaltă ținută 
didactică și educativă

Cu cît se face mai devreme.
cu atît mai sigură va fi recolta

începe un nou an universitar. 150 000 de studenți își ocupă locurile în amfiteatre. Noul an de învățămînt debutează în condiții deosebite, generate de programul adoptat de conducerea partidului, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru intensificarea activității ideologice și de educare comunistă a maselor, program în cadrul căruia învățămîntului de toate gradele i se atribuie sarcini de cea mai mare însemnătate. Școala superioară românească se află în fața unor exigențe calitativ noi, care vizează, în principal, formarea mai temeinică pentru muncă și viață a specialiștilor necesari economiei și culturii socialiste, cetățeni hotăriți să participe cu toată priceperea, cu tot entuziasmul, cu răspundere socială la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Realizarea acestui deziderat depinde de cotitura pe care trebuie s-o facă învă- țămintul superior în direcția împletirii lui cu activitatea productivă. 
„Prin legătura strînsă cu producția, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
universitatea va deveni cu adevărat o 
universitate a poporului". Sintem pe deplin conștienți de însemnătatea acestei indicații a secretarului general al partidului acum, în momentul solemn și încărcat de emoții al inaugurării unui nou an de activitate. Trăim sentimentul plenar că măsurile pre-’ conizate de conducerea partidului și statului pentru perfecționarea învățămîntului de toate gradele vor contribui la realizarea misiunii noastre de pregătire a viitorilor specialiști ; acest sentiment se conjugă cu hotă- rîrea corpului profesoral de a face totul pentru transpunerea în viață a prețioaselor indicații ale conducerii superioare de partid.Avem create toate condițiile pentru buna desfășurare a muncii didactico- educative. Cum se știe, prin grija constantă și mereu sporită a partidului și statului pentru dezvoltarea unei vaste rețele de învățămînt superior, tineretul nostru studios are condiții de învățătură cum n-a avut nici o generație anterioară. De aceea, cu îndreptățire cere partidul școlii superioare să fie la înălțimea misiunii sale istorice, să transpună în realitate, începînd cu anul universitar inaugurat, misiunea sa fundamentală 
de azi : formarea de specialiști pen
tru toate domeniile de activitate eco
nomică și socială, cu o înaltă pregă
tire științifică în specialitate și, deo
potrivă, cu un înalt p'rofil politic și 
etico-civie, specialiști care să contri
buie cu priceperea, inteligența și to
tala lor putere de muncă la înflori

rea pe mai departe a patriei socialis
te, la intrarea ei victorioasă în comu
nism.Evident, miilor de cadre didactice — de la asistentul stagiar la profesorul șef de catedră sau conducător de facultate și institut — le revine o înaltă răspundere politică și cetățenească, care să se concretizeze în afirmarea stăruitoare a spiritului partinic pe terenul nobilei misiuni de făurari de conștiințe. Știm că în procesul educativ se pot ivi obstacole, dificultăți pe care adesea nu ușor le depășim. Nu trebuie să uităm însă, așa cum ne-a atras atenția secretarul general al partidului, că avem îndatorirea să nu admitem rebutul educativ, chiar cînd el se manifestă în procente infime. Drumul spre inimile tinerilor, spre conștiințele lor, depinde de fiecare și de toți laolaltă, el este condiționat de pregătirea noastră profesională și politică, de tactul nostru pedagogic și de gradul de participare, prin forța exemplului personal, la reușita procesului instructiv-educativ.Acest proces presupune formarea tineretului pentru viață, pentru munca productivă. De aceea specialiștii de mîine, studenții de astăzi, trebuie să dobîndească în anii studenției deprinderi practice, să cunoască procesele tehnologice esențiale, să se familiarizeze cu treptele succesive ale producției și, respectiv, cu funcțiile care le corespund, de la muncitor calificat la inginer sau conducător de întreprindere, să se integreze atmosferei colective de muncă în uzină, să producă ei înșiși alături de muncitorii unităților economice în care efectuează practica de producție.Desigur, anterior confruntării directe cu viața uzinei, a instituției, a școlii, a altor posibile locuri de muncă, tinerii noștri an prilejul, în incinta facultății în care învață, să parcurgă filiera profesiunii viitoare prin activitățile practice de laborator, din ateliere, săli de proiecte, de pe loturile experimentale, în alte diferite unități economice. Bunăoară, în institutul în care am cinstea să lucrez vor fi puse în folosință în noul an care a început laboratoare pentru tehnologia metalelor, mecanica fină, mașini-unelte, tehnologia construcțiilor de mașini, termotehnică, precum și un centru de calcul, dotat cu echipamente moderne pentru prelucrarea informațiilor. Aceste unități depășesc cadrul clasic al unui laborator didactic ; prin faptul că sînt organizate pentru o temeinică și multilaterală instruire practică a studenților, pentru activitate de investigație

și în același timp pentru o activitate productivă, valorificabilă, ele constituie formațiuni complexe, în care se realizează unirea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția. Știu că pretutindeni în țară, la celelalte institute de profil politehnic, în rețeaua întregului învățămînt superior eforturile partidului și statului pentru asigurarea bazei materiale a școlii noastre superioare se materializează în importante investiții, sporite de la an la an.Procesului instructiv 1 se conectează, într-un tot unitar indestructibil, cel educativ. Avem un tineret studios, activ, entuziast, atașat patriei socialiste, partidului. întregului popor. Sarcina noastră, a cadrelor didactice, constă în a întări și a dezvolta convingerile sănătoase ale tineretului, în a-1 ajuta să înțeleagă mai profund și mai temeinic politica și ideologia partidului, țelurile sale nobile, de a înălța societatea românească pe noi trepte ale civilizației și progresului social. Știm că din acest punct de vedere avem încă multe de făcut, că la integrarea laturii instructive cu cea educativă trebuie să concure, cu mai mare cotă de participare decît pină acum, organizațiile U.T.C., A.S., alți factori educativi din facultăți și institute care, sub îndrumarea și controlul organizațiilor de partid, să găsească noi căi și modalități de perfecționare a muncii de educație comunistă a studenților....150 000 de tineri cărturari își ocupă locurile în amfiteatre. O dată cu prima prelegere, cu prima oră de activitate practică, cu prima temă de seminar trebuie să se facă simțit suflul nuu, încărcat de înalte semnificații social-educative al anului universitar în care pășim.Pe deplin conștienți de marile răspunderi social-politice care stau în fața școlii superioare, ne vom strădui să facem dovada unei munci de înaltă ținută didactică și educativă, la nivelul exigențelor actuale, astfel Incit sarcina formării și educării tineretului universitar pentru viață și muncă să se încheie cu rezultatele pe care le așteaptă de Ia noi, slujitorii învățămîntului superior, partidul, patria socialistă de astăzi, patria comunistă de mîine.
Prof. dr. docent înq.
George BARANESCU 
membru corespondent 
al Academiei
Republicii Socialiste România, 
rectorul Institutului politehnic 
București

In toate Județele a sosit timpul să se lu
creze cu toate forțele la semănatul griului. Ți- 
nindu-sc seama de condițiile climatice din acest 
an. în zona de nord și subcarpatică a țării, se
mănatul griului a început la 15 septembrie și de 
Ia 25 septembrie în restul țării. In toate cazurile, 
așa cum s-a stabilit la consfătuirea pe țară a 
griului și Ia cele județene, epoca optimă nu tre
buie să depășească 15 zile.

Conducătorii și specialiștii din cele mai multe 
unități agricole, avind în vedere condițiile spe
cifice locale, au hotărît declanșarea semănatului 
la momentul potrivit. Din ultimele date centra
lizate la minister rezultă că, pină Ia 29 sep
tembrie, în întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole de producție a fost însă- 
mințată o suprafață de 351 500 hectare cu grîu 
și orz de toamnă. Cum este și normal, cele mai 
mari suprafețe, comparativ cu prevederile de 
plan, au fost realizate în județele din nordul 
țârii, podișul Transilvaniei și zona subcarpatică.

Astfel, in cooperativele agricole de producție din 
județul Bistrița au fost insămințate 38 la sută 
din suprafețele prevăzute a se cultiva, Satu- 
Mare — 36 Ia sută, Botoșani — 35 Ia sută, Ma
ramureș — 33 la sută, Neamț — 26 la sută, Su
ceava — 25 Ia sută etc. Din prima zonă, cele 
mai mari suprafețe cu grîu au fost insămințate 
în județul Buzău, peste 6 000 ha, ceea ce’repre
zintă 12 la sută din prevederile cooperativelor 
agricole.

Am intrat în luna octombrie și, potrivit celor 
stabilite în planurile de măsuri, pină pc data de 
10 trebuie să se încheie semănatul și în zonele 
sudice. Cu toate că peste tot condițiile de lu
cru au fost excepționale, sînt județe în care 
ritmul semănatului nu este satisfăcător. Ne re
ferim Ia județele din zona a treia care, pină 'a 
această dată, trebuiau să insămințeze cu griu 
toate suprafețele care au fost ocupate cu pre
mergătoare timpurii. In întreprinderile agricole 
de stat din județul Sibiu, suprafețele insămințate

nu reprezintă decît 2 la sută din plan ; Cluj — 
5 la sută ; Mureș — 8 Ia sută, iar în cooperativele 
agricole din județul Brașov — 2 Ia sută ; Co- 
vasna — 2 la sută ; Sibiu — 3 la sută, iar din 
zona a doua, cooperativele agricole din județul 
Caraș-Severin nu însămînțaseră, pînă la data a- 
mintită, nici un hectar.

Din timpul optim destinat insămințărilor de 
toamnă a rămas puțin. Ar putea să intervină 
și condiții meteorologice nefavorabile. De altfel, 
pentru prima decadă a lunii octombrie, Institu
tul de meteorologie și hidrologie anunță o vreme 
schimbătoare, ceea ce presupune folosirea din 
plin a timpului bun de lucru din aceste zile. Or
ganele și organizațiile de partid, direcțiile agri
cole și specialiștii din unități, paralel cu măsu
rile organizatorice și tehnice luate în vederoa 
grăbirii semănatului, au îndatorirea să vegheze 
la efectuarea unor lucrări de bună calitate, con
diție hotărîtoare pentru obținerea unor recolta 
mari in 1972.

NEAMȚ

Cuvântul de ordine: Calitatea!

Conferințele județene 
ale Organizației pionierilorîn aceste zile se desfășoară conferințele județene ale Organizației pionierilor — care preced cea de-a doua Conferință Națională a Organizației pionierilor din țara noastră — în cadrul cărora se analizează modul cum au fost valorificate condițiile oferite de societatea noastră socialistă pentru educarea comunistă a tinerei generații. Se dezbat, de asemenea, proiectul Regulamentului consiliilor Organizației’ pionierilor și al Statutului unităților și detașamentelor de pionieri, se stabilesc măsuri concrete privind îmbunătățirea activității pionierești în spiritul programului de perfecționare a activității politi- co-ideologice, de educare a întregului popor, adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea

și din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pentru prima oară, la conferințe participă, in cadrul unor secțiuni special constituite, pionieri delegați ca reprezentanți ai unităților și detașamentelor. La lucrările conferințelor sînt prezenți prim-secretari și secretari. ai comitetelor județene de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, ai instituțiilor locale, fruntași în producție, părinți, uteciști.Participanții la aceste conferințe au adresat telegrame Comitetului 
Central al P.C.R., personal tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, prin care își exprimă recunoștința pentru grija pe care conducerea partidului o manifestă față de pionieri și școlari.

cinema
o Cermen : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Așteptarea ; Vizita delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Populară Chineză : LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
& Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10,
s Aricii se nasc fără țepi : 11,30; 
13,45, Tabla viselor — 16; 18.15;
20,30 : DOINA.
O Frații : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.15, MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
a Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, CAPITOL — 9; 11,30;
14,15; 17; 20, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 20.
n .Așteptarea : GIULEȘTI — 15,30; 
17,45; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
n Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
o Marele premiu t PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
© Start la moștenire: FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FEROVIAR — 8,45; 11,15: 13,30; 
10: 18.30; 20,45.
a După vulpe : BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13.30; 16,30; 18,45; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15: 
16; 18,15; 20,30.
• Cromwell : CENTRAL — 10;
13,30; 16,45; 20, MELODIA — 9;
12,30; 16; 19,30. GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19.30.
a Parada circului : TIMPURI NOI
— 9.30; 11,15; 13; 14,45; 16,30, MIO
RIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
A Chopin în Polonia ; Eu, omul ; 
Vara printre ghețuri ; Meșterii din 
Iran : TIMPURI NOI — 18,30; 20,15. 
o Asediul : ARTA — 15,30; 18;
20.30.
a Tick, Tick, Tick : GRIVIȚA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20,30.
0 Baltagul : CINEMATECA (sala 
Union) - "■ - .........
20,30.
a Boxerul : 
15,30; 17,45; 20.
n Articolul 420 : BUCEGI — 0,30; 
16; 19.15, VOLGA — 9; 12,15; 15,45;
19.15. AURORA - 9; 12.30; 16; 19.30, 
FI. AMUR A — 9; 12.30; 16: 19,30.
a Brigada Diverse în alertă : VII
TORUL — 15.30; 18; 20,15, POPU
LAR — 15.30: 18: 20,15.

• Hello, Dolly 1 s TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
e Eu sînt Jerom : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
a Omul orchestră : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17.45; 
20.
• Floarea soarelui : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• încrederea : VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
• Simon Bolivar: CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Direcția Berlin : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Cîntărețul buclucaș : RAHOVA 
— 15,30; 18; 20.15.

ȘTIRI 
CULTURALEIn cadrul festivalului „Toamna muzicală clujeană", orchestra și corul Filarmonicii de stat „George Enescu" din București au prezentat joi seara oratoriul istoric „Tudor Vladimires- cu“ de Gh. Dumitrescu. A dirijat Mihai Brediceanu. Soliștii concertului au fost Octav Enigărescu, Valentin Teo- dorian. Elena Andrei, Cornel Rusu și Gheorghe Crăsnaru.

★Sub auspiciile Consiliului Culturii și Educației Socialiste și Uniunii scriitorilor, joi după-amiază a avut loc, in sala Dalles din Capitală, un simpozion consacrat comemorării a 650 de ani de Ia moartea Iui Dante Alighieri, manifestare înscrisă în calendarul U.N.E.S.C.O. pe acest an.Despre viață și opera marelui poet italian au vorbit prof. dr. docent A- lexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei, prof. dr. Edgar Papu și prof. univ. Nicolae Balotă.Manifestarea s-a încheiat cu un program de lecturi din opera poetului.
★La Muzeul de artă din Craiova a avut loc joi o manifestare dedicată aniversării a 500 de ani de la nașterea lui Albrecht Durer, la care au luat parte oameni de artă și cultură, studenți și elevi, numeroși locuitori ai orașului. Despre viața și opera acestui reprezentant de seamă al epocii Renașterii în Germania a vorbit muzeograful Ion Axon,

In județul Neamț a început să se desfășoare în toată plenitudinea lui efortul pentru a pune bazele unei mari tecolte de grîu și în anul viitor. Această acțiune se desfășoară în condițiile în care bilanțul pe 1971 la cultura griului a fost mulțumitor : s-au livrat suplimentar 1 000 tone de grîu peste obligațiile contractuale. Tră- gînd învățămintele din experiența de pînă acum, toți lucrătorii ogoarelor din județul Neamț depun, în aceste zile, eforturi susținute pentru însă- mînțarea cu grîu la timp și în bune condiții a celor 33 000 hectare planificate.Prezența'efectivă pe ogoare a activiștilor de partid și de stat, conjugată cu munca harnică a mecanizatorilor și cooperatorilor, a determinat nu numai înregistrarea unui ritm alert la însămînțări în majoritatea unităților, dar și efectuarea unor lucrări de bună calitate. în cooperativele agricole din Țibucani, Războ- ieni, Păstrăveni etc. s-a muncit și pe timp de noapte la pregătirea terenului Ca urmare. în decurs de numai șase zile de lucru s-a insămînțat peste 38 la sută din suprafața destinată culturii griului In duminica ce a trecut, de pildă, pe tot cuprinsul județului s-a muncit cu spor, însămîn- țîndu-șe cu. grîu mai mult de 1.200 hectare.Dar, așa după cum se aprecia zilele trecute într-o ședință a birou- ; lui comitetului județean de partid, rezultatele obținute pînă în prezent la însămînțări nu sînt de natură să mulțumească. Cu acest, prilej au fost evidențiate o serie de carențe în organizarea muncii, cu urmări negative asupra desfășurării lucrărilor în unele unități agricole din județ. _ La cooperativa agricolă din Gîrcina, spre exemplu, datorită lipsei de îndrumare și control din partea conducerii unității, și îndeosebi a inginerului Adrian Livezeanu, mecanizatorii urmăresc mai mult

realizarea sarcinilor cantitative, ne- glijînd calitatea semănatului. Pe tarlaua „Marian", chiar în prezența lui Vasile Șerban, șeful secției de mecanizare, semănăturile nu erau reglate, ceea ce a făcut ca foarte multă sămință să rămînă la suprafață De asemenea, la cooperativa agricolă din Girov, mecanizatorii care lucrau în tarlaua „Gopana" nu cunoșteau condițiile in care trebuie să execute arăturile, brazdele avînd o adîncime cu mult peste norma stabilită..Intr-un ritm lent se lucrează și la cooperativa agricolă din Bălănești. Aceasta se datorește lipsei de preocupare a consiliului de conducere pentru eliberarea și pregătirea terenului. în tarlaua „Lateș", spre exemplu, 72 hectare unde trebuie să se insămințeze grîu sînt ocupate cu floarea-soarelui, tăiată încă de acum trei săptămîni, dar netreierată. O situație asemănătoare este și la cooperativa agricolă din Dulceșli, unde pînă in prezent s-au insămînțat numai 120 hectare din cele 500 hectare planificate „Nu avem terenul eliberat, ne spunea tovarășul Ioan Năstase, șeful secției de mecanizare. Din această cauză sintem nevoiți să înghesuim la arat cite 8-10 tractoare pe 3 hectare, așa cum s-a întîmplat în Ulti- iriel’e două zile.’ Alte 10 tractoare și 5 seiriăhători stau la sediul secției tot din lipsă de teren eliberat". Itl- tr-adevăr, aici ritmul recoltării flo- rii-soarelui și cartofilor de pe suprafețele destinate culturii griului este anevoios...Aceste cîteva exemple vin să demonstreze că în județul Neamț mai sînt încă de rezolvat multe probleme privind buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

de toamnă, tractoarele și mașinile a- gricole nu sînt folosite la întreaga lor capacitate. Așa se face că în perioada 23—27 septembrie a.c., deși timpul a fost favorabil executării lucrărilor a- gricole, tractoarele și mașinile agricole mai mult au stat decit au lucrat. Ne bazăm afirmația pe datele comparative raportate de cooperativele a- gricole atît la 23, cît și la 27 septembrie. Să concretizăm : în cooperativele agricole din raza de activitate 
a S.M.A. Dobrun, bunăoară, s-au pregătit pentru semănat, în 4 zile bune de lucru, numai 170 ha ; în cele din raza S.M.A. Ștefan cel Mare, u- nitate amplasată în sudul județului, unde nu pot fi invocate motive. că terenul ar fi moale, s-au pregătit pentru semănat. în aceeași perioadă, doar 220 hectare. Realizări și mai mici au stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din Potcoava, Optași. Vlaici, Perieși și Străjești. Din această cauză, ritmul zilnic planificat nu s-a reali

zat nici la nivelul județului. Astfel, față de ritmul mediu stabilit de 3 360 ha la arat, 7 240 la pregătirea terenului și 6 500 la semănat, realizările pe întreaga perioadă la care ne referim (23—27 septembrie a.c.) sînt mult mai mici : 2 449 hectare arate, 6 300 ha semănate, 2 553 ha pregătite pentru semănat. Iată deci că realizările din patru zile la pregătirea terenului nu sînt nici la nivelul cifrelor prevăzute a se înregistra într-o singură zi ! Aceasta oferă o oglindă fidelă a modului în care este folosită sau mai bine zis nu este folosită eficient forța de muncă din unitățile pentru mecanizarea agricv’ turii.Timpul avansează repede. Nu-1» me de meditat. Trebuie luate măsea tractoarele să lucreze cu toată capacitatea, ziua și noaptea.
Em. ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

9;

13,30;

15,30;

11,15; 13,30; 16: 18,15;

DRUMUL SĂRII —

VRANCEA

De ce sămință 
luată la întâmplare?

tatr
s Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; Con
cert extraordinar dat de Filarmo
nica celiă. Dirijor: Vaclav Neu
mann. Solist : Josef Chruchro — 
20.
c Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 10.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
— 19,30.

t V
11,30 Transmisie directă de la mi

tingul organizat cu prilejul 
deschiderii noului an univer
sitar 1971—1972, in. Capitală. 
Deschiderea emisiunii. Cămi
nul. Emisiune de George Pie
tre ru.
Lumea copiilor : 
Tragerea Loto. 
1001 de seri. 
Telejurnalul de 
Cronica politică 
Eugen Mândrie.

20,15 Muzică ușoară cu formația 
Cornel Popescu.
Film artistic : Muntele Tigru
lui e luat cu asalt — o pro
ducție a studiourilor chineze. 
Imagini din R. P. Chineză. 
Telejurnalul de noapte.

18,00

„Meteor 2“.

seară, 
internă de

20,30

22,35
22,45

în patru zile cit într-o zi. 

Bine era să fie inversLa Direcția generală agricolă a județului Olt, precum și în fiecare unitate există stabilit un plan operativ de campanie In care sînt prevăzute și ritmurile zilnice ce se pot și trebuie realizate pentru fiecare lucrare în parte. în multe cooperative agricole, printre care Drăgănești, Stoicănești, ■ Radomi- rești, Fărcașele. Dobrosloveni etc., cu

ajutorul activ al mecanizatorilor, care se preocupă de folosirea timpului bun de lucru, se lucrează atit ziua, cit și noapteal Ca urmare, ritmul zilnic planificat la pregătirea terenului a fost realizat, ceea ce va permite ca și însămînțările să se execute în limitele timpului optim.Numai că în multe locuri, deși ne aflăm în „vîrful" campaniei agricole

Datele centralizate Ia Direcția generală agricolă a județului Vrancea arată că, pînă la 28 septembrie, în cooperativele agricole porumbul s-a recoltat pe 20 la sută din suprafața aflată în cultură, floarea- soarelui — 72 la sută, cartofii — 82 la sută. De asemenea, s-au urgentat lucrările pentru recolta anului viitor. Din 28 500 hectare care se vor insămînța în această toamnă, arăturile s-au executat pe 17 600 hectare, pregătirea terenului s-a făcut pe 41 la sută și s-au însămînțat deja cu grîu 15 la sută din suprafețele prevăzute.Intrucît in prezent în toate unitățile din județ s-a trecut la’ semănatul griului, se ridică întrebarea : ~;ru acestea asigurată și sămință necesară ? In multe cazuri, răspunsul este afirmativ. Din situația existentă ia întreprinderea județeană de valorificare a cerealelor rezultă însă că din cele 1 000 tone sămință destinată pentru schimb și 500 tone pentru împrumut s-au ridicat, pînă în prezent, numai 500 și respectiv 180 de tone. Sînt unități la care deși laboratorul pentru controlul semințelor, în urma analizelor efectuate, a identificat cantități mari de sămință necorespunzătoare din punct de vedere al puterii germinative și purității, pînă Ia ora actuală acestea nu au schimbat încă nimic. Este cazul cooperativelor agricole Hingulești, Ruginești, Spătăreasa, Mărășești, Bordești,. Mil- cov, Prisecani, Corbița și altele. Mai sînt, de asemenea, unele unități, printre care Mircești, Gologanu, Popești. Martinești, Obilești, care nu au ridicat încă de la bază sămință repartizată prin împrumut.

Aprovizionarea cu semințe, care trebuia să se încheie pînă la 20 septembrie, s-a tergiversat nu numai din cauza lipsei de răspundere a consiliilor de conducere din- unitățile respective, ci și a întreprinderii pentru valorificarea cerealelor Focșani. La cooperativa agricolă din Mărășești se seamănă cu toate forțele, patul germinativ este bine pregătit, însă obținerea unor producții ridicate de grîu este pusă de la început sub semnul întrebării, deoarece din necesarul de 135 tone sămîn- ță există buletine roșii de calitate numai pentru 20 de tone. Inițial s-a stabilit ca restul de sămință să fie procurat de Ia baza de recepție din Focșani. Dar de aici cooperativa a fost trimisă la baza din Adjud și a- poi din nou la cea din Focșani, ca în final să ridice sămință de la întreprinderea agricolă de stat Panciu, o sămință pentru care nu s-au prezentat buletinele de calitate. De altfel, sămință luată pe cuvint de onoare că ar fi de calitate superioară are multe impurități, spărturi și boabe șiștave. Nicolae Enache, inginerul-șef al cor perativei, pentru a asigura densit tea normală de plante, a fost ne- să mărească norma de insămînța. e de la 550 la 700 boabe pe metru păr trat. Asemenea aspecte trebuie înlăturate cu desăvîrșire.In cel mai scurt timp, cooperativei» agricole, cu sprijinul direcției generale agricole, au obligația să-și asigure întregul necesar de sămință. Nu se poate admite nici un fel de rabat la calitatea semințelor pentru recolta anului viitor 1
Aurel PAPADIUC 
Ion TEODOR

De la ADAS Festivalul literar-artistic

LISTA DE CÎȘTIGURI
Ia depunerile pe obligațiunile C.E.C. 

-cu cîștigurî
TRAGEREA LA SORȚI 

DIN 30 SEPTEMBRIE 1971

3607 TOTAL: 3 471 400
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cîștigurilor

par
țială totală

1 17864 27 100 000 100 000
1 32085 17 75 000 75 000
1 72704 19 50 000 50 000
1 85155 32 25 000 25 000
1 88870 13 10 000 10 000
1 84572 49 6 400 6 400
1 69686

Termi
nația 
seriei

45 5 000 5 000

100 . 597 39 2 000
100 246 10 2 000 400 090
100 433 11 1 000
100 ■ 169 17 1 000
100 952 25 1 000
100 739 04 1 000 400 000

1000 46 43 800
1000 09 16 800
îooo 24 31 800 2 400 000

Administrația Asigurărilor de Stat anunță că la tragerea de amortizare a asigurărilor de viață din 30 septembrie 1971 au ieșit cîștigătoare următoarele opt combinații de litere :
J.B.T. î H.W.A. j U.V.U.; 

W.O.L.; O.S.I.; X.P.I.i P.P.Q.î 
F.O.F.Toți asigurații cărora le-au ieșit cîștigătoare una sau mai multe din aceste combinații de litere urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a primi sumele cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

„George
BACĂU (corespondentul „Scînteii", 

Gh. Baltă). — In orașul Bacău a început ieri prima ediție a Festivalului literar-artistic „George Baco- via“, organizat de Uniunea scriitorilor din țara noastră, în colaborare cu comitetul județean de cultură și e- ducație socialistă și revista „Ateneu", cu prilejul împlinirii a 90 de ani de Ia nașterea poetului. Timp ds patru zile, în orașul de pe malul

Bacovia"

REALIZĂRI ALE

Cîștigurile revin întregi obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. în valoarea cîștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin filialele C.E.C.

Dezvoltată și modernizată în ultimii ani, întreprinderea de industrie locală „Bistrița" iși diversifică neîncetat producția. Un loc important îl ocupă obiectele modelate din fier și fontă. Con- tinuînd o veche tradiție pe aceste locuri, forjarea fierului oferă întreprinderii posibilitatea confecționării unor produse de largă utilizare casnică, multe din ele cerute și pe piața externă. Indeminarea de artizani a muncitorilor din atelierul de piese forjate, din rîndul cărora se remarcă Iosif Suciu, Eugen Bor- lyei și loan Șimon. este concretizată in finețea produselor executate. Pînă în prezent, meșterii de aici au realizat în fază de prototip cuiere pe picior, suporți de perete pentru chel, suporți pentru sticle de vin. garnituri pentru hol etc.In aceeași sferă de preocupări,

I. I. I. BISTRIȚAdar de data aceasta cu destinație productivă, în Secția metalurgică a I.I.L. Bistrița s-a construit o turnătorie de fontă pentru confecții metalice. Scurta dar bogata activitate de pină acum a turnătoriei o înscrie printre colaboratoarele de nădejde ale viitoarei uzine pentru industria materialelor de construcție și refractare din orașul Bistrița. In cadrul acestei secții se fabrică, de aproape patru luni de zile, apărătoare de protecție pentru ferăstraie circulare din fabricile de cherestea și combinatele de prelucrare a lemnului. Echipele conduse de Nicolae Iancu și E- nisei Gavrileni dau produse de bună calitate, cunoscute de pe acum în multe județe ale țării.
Mîhal BÎZU
corespondentul „Scînteii*

Bistriței, ca și în alte localități din județ vor avea lor manifestări — sesiuni științifice, simpozioane, vernisaje de expoziții, recitaluri de poezie, spectacole literare, muzical-co- regrafice — închinate marelui poet Bacovia.In deschiderea manifestării au luat cuvintul Gheorghe Roșu, prlm-secre- tar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, Zaharia Stancu, președintele Uniunii scriitorilor, Ion Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Radu Cirneci, redactor-șef al revistei „Ateneu", președintele comitetului de organizare, Agatha Grigorescu-Bacovia, tovarășa de viață a poetului.Festivitatea s-a încheiat cu un spectacol inspirat din poezia lui Bacovia, la care și-au dat concursul actorii Teatrului de stat și corul de cameră al Casei de cultură din localitate, artiști și balerini ai scenelor noastre.

LISTA
DE CÎȘTIGURI

Ia depunerile pe librete de economii 
cu cîșliguri 

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL III 1971

Nr. crt. Terminațiile numerelor libretelor cîștigătoare Procentele de cîștig
12 572483 250%200%34 581046 100%50%5 009 25%6 203 25%7 756 25%8 769 25%9 504 25%10 761 25%li 774 25%12 780 25%13 648 25%14 457 25%15 323 25%

Calcularea și înscrierea cîștigurilor în librete se face de către filialele C.E.C. după normele stabilite prin regulament.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
2, 3 și 4 octombrie. In țară : Vreme schimbătoare, cu înnorări mai pronunțate în sud-vestul țării, unde vor cădea ploi slabe locale. Vintul va su-

fia slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor ti cuprinsa 3 și 13 grade, izolat mai coborîte în depresiuni și în nordul țării, iar maximele între 10 și 20 de grade, local mai ridicate. în jumătatea de nord 
a țării, condiții de brumă. In Bucu
rești : Vremea se menține răcoroasă, mai ales noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil. Vintul va sufla slab, pină la potrivit. Temperatura ușor variabilă.



scInteia — vineri 1 octombrie 1971
Ma——---- iun mm iMuniir—■—~—     „

PAGINA 5

Plecarea unei delegații a P. C, R. 
la Congresul Partidului Comunist 

din India

Cronica zilei

Joi la amiază a plecat spre New Delhi o delegație a P.C.R., formată din tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, șeful delegației, și Ștefan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., care, la invitația Partidului Comunist din India, va par

ticipa la lucrările celui de-al IX-lea Congres al acestui partid.La plecare, pe aeroportul internațional București—Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Miu Do- brescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Andrei Vela, șef de secție la C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Primire la Consiliul de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, a primit joi dimineața pe Yahia Zakaria, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Libiene.Cu acest prilej, ambasadorul libian ® transmis un mesaj verbal guver

nului Republicii Socialiste România din partea guvernului Republicii A- rabe L'ibiene.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, a participat Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.
Sosirea unei delegații de activiști 

ai Asociației de prietenie sovieto-româneLa invitația Consiliului general A.R.L.U.S., joi a sosit în Capitală o delegație de activiști ai Filialei armene a Asociației de prietenie sovieto-române, condusă de Karapepian Așot Gaikovici, membru al conducerii acestei filiale, care va face o vizită în țara noastră.
La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., membru în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S., activiști ai A.R.L.U.S., precum și membri ai ambasadei U- niunii Sovietice la București.(Agerpres)

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea lui Hă Dam, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Democrate Coreene, pentru felicitările adresate cu prilejul zilei naționale — a 23-a aniversare a creării Republicii Populare Democrate Coreene.
★Prof. dr. docent Mihail Ghelmegea- nu, președintele Comitetului român pentru colaborare și înțelegere reciprocă între popoarele din Balcani, s-a întors joi de la Sofia, unde a făcut o vizită la invitația tovarășului Slavcio Vasev, președintele Comitetului bulgar pentru înțelegere și colaborare între popoarele din Balcani, cu care a purtat convorbiri. In cursul șederii în capitala bulgară, oaspetele român a fost primit de Nenco Cendov, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria.De asemenea, la 29 septembrie a.c., prof. dr. docent M. Ghelmegeanu a conferențiat la Academia de Științe a R. P. Bulgaria despre politica Republicii Socialiste România consacrată păcii, colaborării și- bunei vecinătăți în Balcani și importanța înțelegerilor regionale în cadrul securității europene. (Agerpres)

A XXII-A ANIVERSARE
A PROCLAMĂRII R. P. CHINEZE
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FOTBAL: Rapid—a patra echipă românească

în turul doi al cupelor europene
Exemplara comportare de miercuri, 

Ia Trnava, a dinamoviștilor, pasiunea, dragostea lor pentru culorile clubului, dorința de a nu considera dinainte totul pierdut într-un meci extrem de dificil n-au rămas izolate ; ieri — și trebuie spus, spre cinstea lor ! — rapidiștii și-au supralicitat forțele, realizînd o mare victorie, un mare joc în fața uneia dintre formațiile foarte bine cotate în fotbalul european : A. C. Napoli. Circumstanțele în care s-a desfășurat meciul retur dintre Rapid și Napoli sînt binecunoscute amatorilor de fotbal : după un joc valoros pe terenul napolitanilor, fotbaliștii giu- leșteni pierd cu 0—1, ca urmare a unui autogol. înaintea partidei de la București, întrebarea ce se punea 
era următoarea : va putea, totuși, Rapid nu numai' să repete jocul la cota calității celui precedent-, ■ ci să realizeze și scorul necesar calificării ?Acum, cînd cunoaștem răspunsul echipei antrenate de cuplul Marian- Nuțescu (2—0 și deci calificare în turul doi al „Cupei U.E.F.A.“), totul pare a se fi petrecut în modul cel mai firesc posibil. Trebuie spus însă că seriozitatea cu care au pregătit revanșa, temeinicia și, mai ales, dăruirea totală arătate ieri pe teren, din primul pînă la ultimul minut al partidei, ne-au dezvăluit la Dumitru, Răducanu, Năsturescu, Lupescu și la colegii lor trăsături de caracter specifice marilor și adevăraților sportivi. A. C. Napoli n-a venit la București decît cu un singur gînd : cel puțin păstrarea avantajului realizat acasă. Cunoscînd echipa italiană, cu- noscînd numele chiar și numai al cîtorva dintre vedetele ei (Sormani, Altafini, Juliano, Zoff portarul), a- cesta apărea la prima vedere absolut normal. Dar, numai la prima ■ -=dere și... numai pînă a început * ciul.Ofensiva rapidiștilor — în fond, așteptată de toată lumea, inclusiv de adversari — avea să se declanșeze imediat ce arbitrul a fluierat începerea jocului ; portarul oaspeților nici nu-și luase în primire spațiul porții,

că a și fost nevoit să intervină la șuturile puternice ce-1 asediau. Ene Daniel, Dumitru, chiar și Lupescu (plasat de la început pe un post mai avansat și vrind să înscrie un gol... dar în poarta adversă) l-au atenționat pe Zoff că nu va avea clipe de liniște. Contraatacurile italienilor, deși întîmplătoare, au doar pentru moment o anumită periculozitate, Altafini și Macchi încercînd vigilența ariergărzii rapidiste. S-a trecut însă destul de repede peste această perioadă de stabilire, de definitivare a raportului de forțe in această partidă.Nu exagerăm cu nimic afirmînd că, după circa 20 de minute (timp în care o ciocnire la cap, la un duel aerian, între Boc și Altafini, s-a soldat cu ieșirea din joc pentru cîteva minute a primului pentru,. îngrijiri medicale și, din păcate,r>cu rănirea și schimbarea celui de-al doilea), e- chipa rapidistă a rămas să conducă singură și sigură ostilitățile pînă în ultima secundă a minutului 90. Cei circa 50 000 de spectatori — încîntați de maniera de joc a echipei favorite— au avut destul de repede șl dovada eficacității ,,unsprezecelui“ giu- leștean. Primul gol — golul egalării, să-i zicem — ni l-a arătat din nou pe Dumitru impetuos și foarte precis în incursiunile solitare spre poarta adversă ; de la circa 40 de metri, pornește în slalom, către poarta oaspeților și de pe la 18 m șutează im- parabil, cu stîngul, sub bară. Golul al doilea — golul victoriei— a rezultat la destul de puține minute, avindu-i coautori pe Năsturescu .(organizatorul acțiunii) și pe Ene Daniel (finalizator). La 2—0, rapidiștii aveau, cum s-ar spune, calificarea în buzunar ; ceea ce însă a impresionat în plus in maniera lor de joc a fost faptul că, după 2—0, nu și-au permis cîtuși de puțin momente de răgaz, continuînd să asalteze buturile adverse, oferind alte numeroase faze de bun spectacol fotbalistic, electrizante pentru public, periculoase pentru Zoff. Mărturie, între altele, stau două bare trase de Neagu

(min, 57 și 81), ca să nu mai vorbim de cele trei-patru ocazii mari, ratate de puțin, de Dumitru, Angelescu, Ene.A. C. Napoli — recunoștea și antrenorul Chiappella — nu a putut realiza nimic din ceea ce și-a propus ; o tactică de tatonare, cu contraatacuri. Prin tactica de permanentă și bine organizată ofensivă a rapidiștilor, înaintași de talia lui Juliano, Sormani, Altafini (în perioada cit a jucat) nu au avut practic de lucru, portarul Răducanu nefiind pus în nici un moment la o prea mare încercare. Unii dintre ziariștii italieni prezenți la meciul de pe stadionul „23 August11 considerau că absența din formație a lui Altafini a însemnat reducerea la jumătate a potențialului liniei de atac a napolitanilor. -La rîndul nostru, sîntem de părere că ieri rapidiștii- puteau să înfrunte cu același succes chiar și echipa completă a lui A. C. Napoli, cu Altafini în cea mai bună formă.Cei 11 din Giulești merită toate felicitările pentru realizarea lor de ieri. Dintre toți se cuvin evidenț.iați nominal Dumitru, Năsturescu, Lupescu, Dinu, Pop.Așadar, Dinamo, Steaua, U.T.A., Rapid — toate cele patru echipe re- prezentind fotbalul românesc în cupele europene — s-au calificat în turul următor al respectivelor competiții. Ne-ar bucura dacă, la finele noii etape, vom avea prilejul să consemnăm încă o dată comportări meritorii.
Ion DUMITRIU

P.S. Am primit la redacție — și 
transmitem celor vizați — următoa
rea sugestie a unor iubitori ai fotba
lului : ar fi bine, și pentru spectatori, 
și pentru bugetele cluburilor respec
tive, ca meciurile echipelor Progresul 
și Sportul studențesc, actualmente în 
divizia B, să se dispute pe stadionul 
„Republicii" — și nu pe terenurile 
proprii, care, se știe, nu au tribune 
corespunzătoare afluenței sporite a 
publicului.

Poporul chinez sărbătorește astăzi împlinirea a 22 de ani de Ia un eveniment memorabil al istoriei sale — proclamarea Republicii Populare Chineze. Acest eveniment a constituit o încununare a luptei îndelungate, eroice și pline de sacrificii, desfășurată sub conducerea încercatului Partid Comunist Chinez împotriva dominației imperialiste și a forțelor reacțiunii interne, pentru eliberare națională și socială, luptă încheiată cu victoria revoluției populare și crearea — la 1 octombrie 1949 — a marelui stat socialist chinez.Moment de răscruce în multimilenara istorie a Chinei și în destinele poporului ei, victoria deplină a revoluției și proclamarea Republicii Populare Chineze constituie în a- celași timp — pe drumul deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, care a inaugurat o nouă eră in dezvoltarea omenirii — unul dintre cele mai de seamă evenimente ale istoriei mondiale contemporane, determinînd schimbări radicale în raportul de forțe pe arena internațională. Marcind desprinderea din lanțurile imperialismului și cucerirea libertății și independenței naționale de către o pătrime a populației pămîntului, victoria revoluției populare chineze a zdruncinat din temelii pozițiile imperialismului în Asia și în lume, a dtls la întărirea considerabilă a forțelor sistemului mondial socialist, ale clasei muncitoare internaționale și ale mișcării de eliberare națională, ale întregului front antiimperialist, care militează pentru pace și progres social.Devenit liber și stăpîn pe pro- - priile sale destine, harnicul și talentatul popor chinez s-a angajat cu însuflețire și entuziasm pe calea unor uriașe transformări revoluționare. Demonstrînd marile sale capacități' creatoare, el a obținut, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, în frunte cu președintele Mao Tzedun, succese de seamă în sporirea continuă a potențialului economic, tehnic și ști

ințific, în întreaga operă de făurire a societății noi, socialiste, transfor- mîndu-și în scurtă vreme țara într-un puternic .stat socialist. Marile realizări ale Chinei populare reprezintă o contribuție de preț la creșterea puterii și prestigiului socialismului în lume, la consolidarea forțelor care luptă împotriva politicii agresive a imperialismului, pentru libertate și independență, pentru salvgardarea păcii.Animați de sentimente de prietenie și simpatie față de poporul chinez, oamenii muncii din țara noastră au urmărit cu caldă solidaritate internaționalistă lupta de eliberare îndelungată și eroică a poporului chinez, iar, după victorie, ampla sa activitate constructivă, exprimin- du-și bucuria sinceră față de succesele pe care oamenii muncii din China populară le obțin în toate sectoarele construcției socialiste, în întărirea și înflorirea multilaterală a patriei lor.Este știut că la baza politicii externe a României socialiste stau relațiile de prietenie frățească și colaborare strînsă cu toate țările socialiste. Partidul și statul nostru militează în mod consecvent pentru întărirea unității și coeziunii tuturor statelor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor anti- imperialiste. în acest context, acordăm o deosebită însemnătate legăturilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre țările și popoarele noastre, legături care se dezvoltă pe baza trainică a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist.Un moment remarcabil în cronica relațiilor româno-chineze și, în a- celași timp, o contribuție prețioasă la întărirea și mai puternică a legăturilor frățești dintre cele două partide și popoare a reprezentat-o vizita delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Republica Populară Chineză, în luna iunie a

acestui an. Primirea sărbătorească, manifestările pline de însuflețire și caldă prietenie cu care a fost întîmpinată delegația noastră pe întreg parcursul vizitei, convorbirile purtate cu tovarășii Mao Tzedun, președintele C.C. al P.C. Chinez, Lin Biao, vicepreședintele C.C. al P.C. Chinez, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, și cu alți conducători de partid și de stat ai R.P. Chineze, au servit, în cel mai înalt grad, la dezvoltarea raporturilor reciproce, au constituit un aport de seamă la cauza întăririi pozițiilor socialismului, a coeziunii forțelor antiimperialiste, a apărării păcii în lume. „îmi exprim 
convingerea — a arătat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în cuvîn- tarea rostită la marele miting din Pekin — că intîlnirile și convor
birile pe care le-am avut împreună 
în aceste zile marchează un mo
ment de importanță istorică în dez
voltarea continuă a relațiilor dintre 
partidele și țările noastre, a colabo
rării în toate domeniile de activi
tate, spre binele ambelor popoare, 
al cauzei generale a socialismului 
și păcii în lume”. La rîndul său, tovarășul CIU EN-LAI a declarat : 
„Sîntem convinși că vizita de 
prietenie a delegației de partid și 
guvernamentale române va aduce, 
în mod sigur, o contribuție pre
țioasă la întărirea continuă a prie
teniei de luptă și a unității revolu
ționare dintre partidele, țările și 
popoarele noastre11.Relațiile de prietenie și colaborare româno-chineze cunosc o evoluție pozitivă pe toate planurile. Se extind continuu schimburile economice dintre cele două țări. Se intensifică necontenit și colaborarea româno-chineză în domeniile tehnico-științific și cultural, au loc schimburi de specialiști în diferite domenii. Vizitele reciproce ale diferitelor delegații de activiști ai organizațiilor obștești, din diverse domenii de activitate, prilejuiesc rodnice schimburi de experiență, contribuie la mai buna cunoaștere

și întărirea prieteniei între eele două popoare.Țara noastră acordă o înaltă a- preciere rolului ce revine Chinei populare pe arena internațională. Viața arată, fără putință de tăgadă, că reglementarea eficientă a oricăreia dintre marile probleme care confruntă omenirea contemporană nu poate îi concepută fără participarea R.P. Chineze. Tendințele tot mai pronunțate care se observă în ultimul timp din partea multor state pentru normalizarea relațiilor cu Republica Populară Chineză corespund cauzei colaborării între state cu regimuri sociale diferite, intereselor păcii și securității internaționale. Dupăcum se știe, România a militat și militează cu consecvență neabătută pentru lichidarea uneia din cele mai flagrante anomalii ale vieții internaționale — faptul că R. P. Chineză a fost împiedicată să-și ocupe locul ce i se cuvine de drept în Organizația Națiunilor Unite —• pentru restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la O.N.U., în Consiliul de Securitate și în alte organisme internaționale — cerință imperioasă, dictată de interesele majore ale destinderii, păcii, înțelegerii între popoare. Totodată, țara noastră se pronunță cu toată fermitatea pentru restabilirea drepturilor suverane ale R.P. Chineze asupra Țaivanului, pentru retragerea bazelor militare ale S.U.A. din această insulă — teritoriu inalienabil al Republicii Populare Chineze.Poporul român nutrește convingerea profundă că relațiile multilaterale frățești româno-chineze vor continua să se dezvolte și să se întărească și în viitor, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume.Cu prilejul marii sărbători naționale a R.P. Chineze, poporul român adresează poporului chinez cele mai călduroase felicitări și îi urează noi succese în opera de edificare a socialismului, pentru înflorirea și prosperitatea continuă a patriei sale.
PE ECRANE

Filmul documentar despre vizita delegației 
de partid și jsvemaaeirtde române, condusă 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in R. P. ChinezăCu prilejul aniversării a 22 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze, pe ecranele Capitalei rulează, începind cu data de 1 octombrie, filmul documentar despre vizita delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Republica Populară Chineză, film în culori rea

lizat de Studioul cinematografic „Alexandru Sahia11.Documentarul este prezentat, pentru început, Ia cinematograful „Lumina11 (Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 12), urmînd să fie .programat și pe ecranele altor cinematografe din București și din țară. (Agerpres)
Recepția de la Pekin

PEKIN 30. — Corespondentul A- gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a Republicii Populare Chineze, joi seara, Ministerul Afacerilor Externe a oferit o recepție in marea sală a Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină.Au participat Dun Bi-u, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al -Republicii

Populare Chineze, Li Sien-nien, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat, Ci Pin-fei, ministru ad-interim al afacerilor externe, și alte persoane oficiale chineze. Au fost, de asemenea, prezenți oaspeți de peste hotare aflați în aceste zile la Pekin, șefi ai misiunilor diplomatice, ziariști. Combinatul siderurgic din Anșan

Campionatele europene de volei
® Aseară : ROMÂNÎA-UNGARIA 3-1

În cîteva rînduri

MILANO (prin telefon de la trimisul „Agerpres11 Ilie Goga) : Campionatele europene masculine de volei se apropie de finiș. Disputate la concurență cu reuniunile hipice de la „San Siro“ și cu cele cicliste de pe velodromul „Vigoreli11, întrecerile a- trag totuși un mare număr de spectatori, care descoperă sub cupola de la „Palalido11 frumusețea unui sport de mare spectacol, pînă acum puțin cunoscut aici.Cele 6 echipe finaliste, supuse la o serie de meciuri deosebit de grele, dau acum ultimele asalturi pentru a se apropia de locurile superioare ale clasamentului. O performanță notabilă, neașteptată chiar în previziunile multor tehnicieni, a realizat echipa României, al cărei joc este mult mai bine organizat, mai hotărît și, în același timp, mai viguros decît cel prestat la începutul campionatului. Voleibaliștii români au învins clar cu 3—0 echipa Cehoslovaciei, care debutase sclipitor printr-o victorie obținută asupra campioanei mondiale, selecționata R.D. Germane. Băieții noștri au realizat o victorie nesperată și importantă pentru obținerea unei medalii și calificarea în turneul Olimpiadei de la Miinchen. Echipa României a furnizat cel mai bun meci al său. Cu excepția setului doi, voleibaliștii români au fost

maeștrii terenului în atac și apărare. Udișteanu, Dumănoiu și Schreiber au acționat fără greșeală în jocul de blocaj și loviturile de la fileu. Ei au fost secundați cu brio de Bartha și Oros, ca și de Stamate, în revenire, de formă, care a fost mereu un remarcabil conducător de joc.Aseară, echipa noastră a obținut o nouă victorie, întrecind cu scorul de 3—1 (15—7, 13—15, 15—7, 15—1), echipa Ungariei. Voleibaliștii români au jucat la fel de bine ca în partida eu Cehoslovacia, cu excepția setului doi. întreaga echipă a evoluat la adevărata sa valoare, remar- cîndu-se în special Codoi și Bartha, în altă întîlnire, echipa Cehoslovaciei a dispus cu 3—2 de selecționata Poloniei.Astăzi, în ultima zi a turneului final, selecționata României joacă în compania R. D. Germane, după care se vor desfășura partidele Ungaria — Polonia și U.R.S.S. — Cehoslovacia.
★La Reggio Emilia, în turneul final al campionatului feminin, Ungaria — R.D.G. 3—0.în turneul pentru locurile 7—12, care are loc la Bologna, echipa României a învins Elveția cu scorul de 3-0 (7, 2, 4).

TROFEUL JADRAN" LA POLO PE APĂ

România — Iugoslavia 4-3în penultima zi a turneului internațional de polo pe apă dotat cu „Trofeul Jadran11, selecționata României a jucat împotriva puternicei e- chipe a Iugoslaviei. Confirmînd forma bună manifestată la această competiție, poloiștii români au obținut o meritată victorie cu scorul de 4—3 (2—1, 0—0, 1—1, 1—1). în celelalte partide s-au înregistrat următoarele rezultate; U.R.S.S. — S.U.A. 8-6 ;

Ungaria — Italia 5—4 ; Olanda — R. F. a Germaniei 5—4. înaintea ultimei zile a competiției, clasamentul este următorul : 1. Ungaria— 10 puncte ; 2. Iugoslavia — 9 puncte (golaveraj 30—20) ; 3. U.R.S.S. — 9 puncte (29—22) ; 4. România — 8 puncte ; 5. Olanda — 5 puncte ; 6. I- talia — 4 puncte ; 7. S.U.A. — 3 puncte ; 8. R. F. a Germaniei — 0 | puncte.

CICLISM. — După o zi de repaus, Turul Bulgariei a fost reluat cu e- tapa a 7-a, desfășurată pe ruta Sol- neczni Bereg-Tolbuhin. Primul a trecut linia de sosire campionul polonez Ryszard Szurkowski (150 km în 3h 38’15”), urmat de Tusumhanov (U.R.S.S.) — La 30”. Primul sosit dintre cicliștii români a fost Vasile Budea — la 1’55” de învingător. Ștefan Suciu a pierdut în această etapă peste 6 minute, clasîridu-se pe locul 26. In clasamentul general individual, pe primul loc a trecut sportivul bulgar Mihailov, secundat de sovieticul Tusumhanov — la 45”. Ștefan Suciu se află pe locul 17 la 8’27’’, iar ceilalți rutieri români ocupă următoarele locuri : Vasile Budea (16) — la 7’14”, Nicolae Andronache (24) — la 12'01 , Ștefan Szekely (34) — la 14’32’’ și Andrei Suciu (44) — La 17’50”.
POPICE. — Echipa feminină de popice a clubului Voința Cluj, care întreprinde în prezent un turneu în Cehoslovacia, a evoluat în compania formației M. S. Brno. Sportivele cehoslovace au cîștigat cu scorul de 2 478—2 326 popice doborîte.
TENIS. — în primul tur al probei de simplu masculin din cadrul turneului internațional de tenis de la Berkeley (California), jucătorul a- merican de culoare Arthur Ashe l-a eliminat în trei seturi cu 2—6, 6—4, 6—4 pe cehoslovacul Vladimir Zed- nik. Iugoslavul Nikola Pilici l-a învins cu 6—3, 6—2 pe americanul Mike Estep.
FOTBAL. — Meciurile retur ale primului tur al Cupelor europene de fotbal au oferit dispute spectaculoase, unele dintre ele soldate cu rezultate neașteptate. Cea mai mare surpriză a fost înregistrată în cadrul „Cupei U.E.F.A." și a fost furnizată de formația belgiană S.K. Lierse învingătoare cu 4—0 în deplasare în fața echipei Leeds, una dintre fruntașele fotbalului englez. în urma a- cestui rezultat, fotbaliștii belgieni au obținut o nesperată calificare în turul următor (în primul joc victoria revenise cu 2—0 lui Leeds).

Dacă ar fi să aleg o impresie dominantă din noianul celor cu care m-am întors din călătoria făcută în R. P. Chineză, n-aș putea să n-o consemnez pe a- ceea care este, totodată, și una din trăsăturile definitorii ale acestui mare și înzestrat popor : hărnicia. O hărnicie cu cele mai felurite forme de expresie și manifestare, întîlnită în numeroasele colective de muncă din fabricile și uzinele, comunele populare și instituțiile de cultură vizitate pe un itinerar de mii de kilometri, de-a lungul și de-a latul acestei țări.în cazul lucrătorilor din industria petrolieră, de pildă, care și-au îndeplinit, cu un an și jumătate mai devreme sarcinile cincinalului trecut, hărnicia se traduce prin inițiativă, 
efort, abnegație în muncă.lua fel, cînd’ am luat cunoștință, la fața locului, de utilajele și agregatele automatizate de mare complexitate tehnică realizate de Fabrica de mașini-unel- te din Șanhai sau cînd am fost poftit, într-una din secțiile uzinei „7 Februarie11 din Pekin, în cabina de comandă a noului tip de locomotivă Diesel-hi- draulică de 6000 CP, cu remarcabile recorduri de tracțiune și viteză, am a- vut dovezi concrete că hărnicia înseamnă, deopotrivă, efort susținut în o- 
pera de industrializare, 
spirit novator, contribuție 
la progresul tehnic con
temporan.Ducînd o adevărată bătălie împotriva vitregiilor naturii, țăranii, odinioară desculți și înfometați, în ținuturi cu munți și văi sterpe, și-au împîn- zit meleagurile, în anii puterii populare, cu arterele și nervurile vitale ale sistemelor de irigații, au transformat stînci golașe în terase cu grădini înfloritoare, obținîndu-se astfel, anul trecut, în numeroase provincii, cea mai mare recoltă de grîu și orez din întreaga istorie multimilenară a Chinei ; această hărnicie a lucrătorilor de

pe ogoare înseamnă tena
citate, perseverență, dîr- 
zenie.Pentru meșterii artizani care au reușit, cu o lanțetă cit un fir de păr și prin- tr-un orificiu minuscul, să sculpteze 27 (douăzeci și șapte !) de sfere concentrice într-o bucată de fildeș numai cît pumnul sau să scrie un poem de 50 de cuvinte, citibile perfect cu lupa, pe un simplu bob de orez, hărnicia înseamnă migală, răbdare, 
iscusință.Propulsată pe o nouă treaptă in anii edificării socialismului, proverbiala hărnicie a poporului chinez

cîțiva kilometri pe oră și odilmindu-se pe rînd, pe apucate, oamenii au adus la destinație piesa-gigant. Agregatul a fost pus în funcțiune înainte de termenul prevăzut și îndată, în mii și mii de locuințe din cartierul apropiat, a pătruns mult așteptatul abur aducător de căldură.într-o altă întreprindere din Șanhai — una din cele peste 3000 de fabrici, uzine, combinate și ateliere, care fac din acest oraș cu peste 10 milioane de locuitori centrul de greutate al industriei chineze — am în- tîlnit alte mărturii grăitoare ale hărniciei. Mai întîi,

buit să muncim mult, să întocmim studii și proiecte, să facem experimentări, în cursul cărora am transpus în fapte apelul lansat de organizația noastră de partid : „Fiecare lucrător — un inovator !“Faima uzinei de țevi din Șanhai a făcut ca în prezent să se primească mai multe comenzi decît se pot onora cu capacitățile de producție existente, drept care, în planul pe următorii ani se prevede o dublare și, în perspectivă, o triplare a acestora.— Mulți ne numesc astăzi — adaugă Cean Tzîn- jen, vicepreședintele comi-NOTE DE DRUM
Sensul multiplu 

al hărniciei
generează zi de zi veritabile fapte de eroism în muncă.— Nu știu dacă fapta pe care am să v-o povestesc este sau nu eroism — ne spune Cean Ci-șin, vicepreședintele Uzinei electrice și de termoficare Utzin din Șanhai. Astă iarnă trebuia să aducem din alt oraș o piesă' de mari dimensiuni, pentru un agregat. Am legat între ele, pentru a le spori forța de tracțiune, cîteva camioane de mare tonaj, am făcut o platformă specială ; și s-au oferit pentru acest drum — un drum foarte anevoios, prin munți, și pe un ger de crăpau pietrele — cei mai buni comuniști de la serviciul transporturi. Ei bine, după 16 zile și tot atîtea nopți, înaintînd ’ cu

o precizare : este vorba de 
o uzină de țevi unde s-a ajuns să se realizeze — de la 10 sortimente, cîte se obțineau în urmă cu un deceniu — peste 1 000 de profile de cele mai diferite dimensiuni.— La început — ne spune Ciao Si-sian, secretarul organizației de partid a u- zinei — nu prea ne băga nimeni în seamă, întrucît țevile produse de noi nu purtau emblema vreunei întreprinderi cunoscute. Pe atunci, uzina noastră n-a- vea nici măcar nume. I-am pus pînă la urmă unul, dar nu numele ei, ci caliiatea produselor ne-a lansat rapid, devenind competitive cu cele realizate în întreprinderi de mult renumite. Firește, pentru a ajunge Ia asemenea rezultate a tre-

tetului revoluționar al uzinei — „specialiști în profile de oțel11. Dar știți ce e- rau odinioară mai bine de 90 la sută din „specialiștii11 de azi ? Notați : hamali, ricșati, tinichigii, pădurari, lustragii, pescari și mai știu eu ce. Modelînd oțelul, s-au călit pe ei înșiși, dovedindu-se mai tari decît el — un oțel înalt a- liat, cu un aliaj de un fel deosebit — conștiința socialistă; Calificarea lor se face „din mers11, ca și procesul de perfecționare continuă, pe măsură ce apar noi tehnologii, noi cuceriri ale.științei, acesta fiind, de altfel, și răspunsul nostru dat chemării la întrecere socialistă lansată către toți metalurgiștii țării de combinatul siderurgic de lîngă Pekin,

Despre această chemare la întrecere, care a stîrnit un răsunător ecou în întreaga Chină, ne-au vorbit chiar inițiatorii ei de la combinatul „Șou Dou“ din apropierea capitalei R. P. Chineze, întreprindere cu 40 000 salariați.— Obiectivul principal al întrecerii socialiste pe care am inițiat-o — ne spunea Șao San-cin, membru în conducerea combinatului — vizează, în primul rînd, sporirea rodniciei muncii pentru a înfăptui în mod exemplar hotărîrile Congresului al IX-lea al P.C. Chinez. Pentru aceasta, ne cerem nouă înșine — și am chemat și pe alții să ne urmeze — un plus de hărnicie, spirit de inițiativă șl preocupare susținută pentru impulsionarea producției și a progresului tehnic, pentru ridicarea continuă a calificării profesionale și a conștiinței revoluționare.încă din prima zi de la lansarea chemării, siderur- giștii de la „Șou Dou“ au început ei înșiși o entuziastă întrecere pe secții, sectoare, locuri de muncă. Printr-o mai judicioasă organizare a fluxurilor tehnologice, a aprovizionării și expediției, prin „plusul de hărnicie" de care ne vorbea Șao San-cin, ei, inițiatorii întrecerii socialiste, au fost și cei dintîi care au raportat rezultate de prestigiu': planul pe 1970 a fost îndeplinit cu mult înainta de termen, iar în primul semestru din acest an, a- nul de debut al celui de-al patrulea plan cincinal de dezvoltare generală a țării, au fost livrate economiei naționale și la export mari cantități de fontă, o- țel, laminate și cocs metalurgic peste prevederile și angajamentele inițiale.Și pretutindeni, pe unde am călătorit, am avut în față imaginea unei mari țări în haine de lucru, a u- nui popor destoinic și talentat care adaugă zi de zi noi fapte remarcabile în cartea de aur a edificării socialismului în patria sa.

Petre POPA



viața internaționaIă
ÎN ADUNAREA GENERALĂ A O. N. U.

Continuă dezbaterile 

de politică generală
NEW YORK 30 — Corespondentul Agerpres C. Alexandroaie transmite : în continuarea dezbaterilor din plenul Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvintul, miercuri, ministrul de externe al Marii Britanii, Douglas Home, care s-a referit îndeosebi la situația din Orientul Apropiat. Subliniind că încrederea între popoarele și țările acestei regiuni nu va putea fi restabilită de- cît pe calea dialogului, ministrul britanic a declarat că reprezentantul secretarului general al O.N.U., Gunnar Jarring, are de jucat un rol e- sențial în stabilirea contactelor între părți. „Un aranjament interimar prevăzînd o retragere pe etape și deschiderea Canalului Suez, precum și comportînd o legătură cu etapa următoare a unei reglementări, ar putea sluji la crearea încrederii și ar putea dovedi părților că se poate cîștiga mai mult de pe urma dialogului și coexistenței decît de pe urma războiului", a spus Home. Rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. a continuat el, „deși nu este perfectă, conține elementele esențiale ale unei reglementări".Au luat apoi cuvintul miniștrii de externe ai Gabonului, Marocului, Islandei, Norvegiei și Zambiei. Reprezentanții țărilor africane menționate au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a acționa împotriva dominației coloniale și a politicii de apartheid în Africa. Ei au relevat că aproximativ 40 milioane de oameni din peste 20 de teritorii continuă să se afle sub robia colonia-

listă. Popoarele din aceste teritorii, au subliniat vorbitorii, desfășoară o luptă eroică pentru a-și cuceri dreptul lor sacru la libertate și independență, pentru a folosi bogățiile, naturale și rodul muncii în scopul propriei lor bunăstări, pentru a-și hotărî soarta așa cum o doresc. Ministrul zambian a subliniat că o serie de țări ale N.A.T.O. își încalcă propriile hotărîri votate la O.N.U. prin acordarea de ajutor militar, e- conomic și financiar Africii de Sud, Rhodesiei și Portugaliei.Rudolf Kirchschlaeger, ministrul de externe austriac, a subliniat că „Austria este ferm convinsă că înaltele țeluri și scopuri ale Națiunilor Unite pot fi realizate numai prin înfăptuirea universalității organizației. Tocmai de aceea, guvernul austriac sprijină cu fermitate toate măsurile care ar contribui, fără nici o amî nare, la participarea reprezentanților Republicii Populare Chineze la lucrările Organizației Națiunilor Unite".în legătură cu problema securității europene, ministrul de externe austriac a declarat că „toate condițiile sînt coapte pentru a se trece la pregătirea și mai activă a conferinței asupra securității și cooperării în Europa". El a subliniat. în context, că „Austria continuă să acorde un sprijin deplin întrunirii unei asemenea conferințe". Referindu-se apoi la problema dezarmării, Kirchschlaeger a lansat un apel către puterile nucleare de a începe negocieri și a a- junge la măsuri eficiente pentru încetarea cursei înarmărilor nucleare și a tuturor experiențelor cu armele de distrugere in masă.
C. Mănescu -
M. SchumannMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, șeful delegației române la cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut joi o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Franței, Maurice Schumann, conducătorul delegației franceze la actuala sesiune a Adunării Generate.-"' întrevederea "S-a desfășurat în-tr-o ‘"atmosferă” cor-* dială, de lucru.După întrevedere, care a avut loc la sediul Națiunilor Unite din NeW York, M. Schumann a declarat : „în principal, am discutat cu dl. Mănescu o serie de probleme legate de conferința asupra securității și cooperării în Europa, precum și despre necesitatea restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze la Organizația Națiunilor Unite". în legătură cu relațiile dintre România și Franța, ministrul de externe francez . a afirmat că „acestea pot fi caracterizate ca excelente".

DL SECURITATEConsiliul de Securitate al O.N.U. s-a reunit miercuri seara pentru a lua cunoștință de rapoartele elaborate de comisiile de. anchetă trimise la fața locului in scopul de a se pronunța asupra acuzațiilor de „agresiune și pregătire a agresiunii" aduse Portugaliei de Senegal și, respectiv, Guineea. Cel dinții raport recomandă consiliului să ceară Portugaliei „încetarea imediată • a tuturor actelor de agresiune sau distrugere contra teritoriului senegalez". Cel- de-al doilea -document,, elaborat ca urmare a unei rezoluții adoptate de consiliu la 3 august, informează că membrii comisiei au intrat în posesia unui plan de atac asupra teritoriului Guineei, pregătit, potrivit autorităților guineeze, de forțele coloniale portugheze. Consiliul de Securitate a luat notă de ambele rapoarte, urmînd să hotărască asupra lor în zilele următoare.

Întrevedere
R. Nixon—A. GromikoWASHINGTON 30 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. anunță că la • Casa Albă a avut loc o întrevedere între președintele Statelor Unite ale Ame- ricii, Richard Nixon, și ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko. La discuția care a avut loc cu acest prilej au participat William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, consilierul președintelui S.U.A. pentru problemele securității, și ambasadorul Uniunii Sovietice la Washington, A. Dobrînin.

R. P. UNGARĂ

Constituirea Comisiei 
naționale pentru 

problemele securității 
și colaborării europeneBUDAPESTA 30 (Agerpres). — La 30 septembrie, Ia Budapesta a avut loc sesiunea constitutivă a Comisiei naționale ungare pentru problemele securității și colaborării eurppbne.- Președinte al comisiei a fost ales Gyuia Kallai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U1, președintele Prezidiului Consiliului Național al Frontului Popular Patriotic.

ȘEDINȚA COMITETULUI PERMANENT
AL ADUNĂRII NAȚIONALE A R. D. VIETNAMHANOI 30 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că la Hanoi a avut loc o ședință a Comitetului Permanent al Adunării Naționale a R. D. Vietnam, în cadrul căreia a fost prezentată o dare de seamă cu privire la vizita Întreprinsă de delegația Adunării Naționale a R.D.V.,, condusă de Hoang. Van Hoan, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte a! Comitetului Permanent al Adunării Naționale, în Cehoslovacia, Polonia. România și Uniunea Sovietică. Comitetul Permanent al Adunării Naționale a dat o înalță apreciere succeselor acestei vizite, cbnsiderînd-o drept o contribuție la întărirea conti

nuă a prieteniei și solidarității de luptă dintre poporul vietnamez și popoarele acestor țări frățești pe bâza marxism-leninismului și internaționalismului proletar — se arată in comunicatul dat publicității, la încheierea ședinței. Comitetul Permanent, subliniază comunicatul, exprimă mulțumiri sincere partidelor, parlamentelor, guvernelor și popoarelor din aceste țări frățești pentru simpatia, sprijinul și ajutorul acordat poporului vietnamez și popoarelor țărilor indochineze în lupta lor de rezistență împotriva a- gresiunii americane, pentru salvarea națională și mulțumește pentru primirea călduroasă făcută delegației.

Cuvîntarea lui Fidel Castro
la aniversarea comitetelor de apărare a revoluției

Conferința cvadripartită de la ParisPARIS 30 (Agerpres). — La Paris s-au desfășurat joi lucrările celei de-a 130-a ședințe plenare a Conferinței cvadripartite în problema vietnameză. Luînd cuvintul, Nguyen Minh .Vy, adjunctul șefului delegației R. D. Vietnam. a arătat că administrația S.U.A. continuă politica de „vietnamizare", în scopul menținerii la Saigon a regimului Thieu și al permanentizării neocolonialismului în Vietnamul de sud. Dacă Statele Unite doresc, în- tr-adevăr. soluționarea pașnică a problemei vietnameze, a arătat vorbitorul. ele trebuie să dea un răspuns pozitiv la planul de pace în șapte puncte prezentat de delegația G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud. Nguyen Minh Vy a subliniat, totodată, că întreaga răspundere pentru situația din Indochina și impasul conferinței de la Paris revine Statelor Unite.în intervenția sa. locțiitorul condu-

cătorului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu, Dinh Ba Thi, a afirmat că farsa electorală, anunțată pentru 3 octombrie la Saigpn, reprezintă o încercare a Statelor Unite de a menține actualul regim din Vietnamul de sud. Reprezentantul G.R.P. a reafirmat hotărîrea poporului din Vietnamul de sud de a continua lupta pentru independență, libertate și o pace reală. Statele Unite trebuie să-și retragă toate trupele din Vietnam, să sisteze ajutorul acordat autorităților de la Saigon, lăsînd poporul vietnamez să-și hotărască singur destinele și să negocieze în mod serios pe baza programului în șapte puncte, prezentat de G.R.P.. a menționat vorbitorul. Bombardamentele aviației americane de la 21 septembrie asupra unor regiuni dens populate din R. D. Vietnam — a spus Dinh Ba Thi — au creat un climat nefavorabil desfășurării lucrărilor conferinței de la Paris.
CAIRO

Lucrările simpozionului internațional pentru 
comemorarea lui Gamal Abdel NasserCAIRO 30 — Corespondentul A- gerpres Nicolae N. Lupu transmite: La Cairo au continuat joi lucrările simpozionului internațional pentru comemorarea lui Gamal Abdel Nasser.Numeroși delegați au omagiat, în luările lor de cuvint, memoria fostului președinte egiptean. în numele delegației Ligii române de prietenie CU popoarele din Africa,, și „Asia a rostit un cuvint de salut’’profi utiiv. Stanciu Stoian, secretar general al ligii, conducătorul delegației. „Victoriile obținute de poporul egiptean în lupta sa împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonialismului, pentru libertatea patriei sale. 

a spus vorbitorul, sint. indisolubil legate de viața și activitatea lui Gamal Abdel Nasser". Reprezentantul român a arătat că fostul președinte egiptean a militat pentru dezvoltarea

relațiilor prietenești de cooperare cu țările socialiste, considerind aceasta ca un puternic sprijin acordat tinerelor state independente. în acest context, a continuat vorbitorul, dorim să menționăm că fostul președinte a exprimat, de nenumărate ori, dorința sa ca relațiile egipteano-ro- mâne să se dezvolte continuu, în interesul reciproc, pentru promovarea păcii și . securității mondiale. Vâtbtfdrul’ .â' relevat că aceleași’ idei au fost exprimate de președintele Anwar Sadat. în încheiere, Stanciu Stoian a declarat că România nutrește o profundă simpatie pentru cauza mișcării de eliberare a popoarelor. România a ridicat la nivel’de politică de stat principiul solidarității internaționale active.Delegația română a prezentat, de asemenea, în cadrul simpozionului, un număr de patru referate.
Reuniunea anuală a F. M. I.

CRITICI SEVERE LA ADRESA MODULUI ÎN CARE SE ÎNCEARCĂ 
SOLUȚIONAREA CRIZEI MONETARE INTEROCCIDENTALEWASHINGTON 30 _ (Agerpres). — Reprezentanții țărilor în curs de dezvoltare prezenți la lucrările reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional au criticat cu severitate maniera in care țările occidentale. încearcă să soluționeze actuala criză monetară iiîteroccidentală. Cele 20 de state latino-americane. membre ale F.M.I. au cerut să Ii se permită participarea directă la tratativele actuale. „Țările noastre resping orice hotărire luată intr-un forum în care ele nu .au. acces, a declarat minis

trul de finanțe al Columbiei, Rodrigo Llorente : ele consideră indispensabilă prezența lor efectivă în instanțele unde se discută și se adoptă hotăriri privind situația monetară".Delegații a 22 de state africane, întruniți miercuri în- ședință, au dat publicității un comunicat în care a- pr.eciază că'țările in curs de dezvoltare sînt victimele unui aranjament la care nu au luat parte. Opinii similare au expus în plenul conferinței delegații Indiei și. Indoneziei.

DE N. PODGORNII, 
A PLECAT SPRE HANOIMOSCOVA 30 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. anunță că joi a plecat spre Hanoi o delegație de partid și guvernamentală sovietică, condusă de Nikolai Podgornii, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Delegația sovietică va face o vizită de prietenie în R. D. Vietnam, la invitația C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului R. D. Vietnam.

HAVANA 30. — CorespondentulAgerpres Victor Stamate transmite : Cu prilejul împlinirii a 11 ani de la crearea comitetelor de apărare a revoluției — cea mai amplă organizație de masă din Cuba — în Piața Revoluției din. Havana a avut loc un miting. în tribuna oficială au luat loc Fidel Castro, Osvaldo Dorticos. și alți conducători de partid și de stat cubanezi.

Adresîndu-se celor peste 300 000 d» participant la miting, Fidel Castro a făcut o . amplă trecere în revistă a activității desfășurate de comitetele de apărare a revoluției, subliniind marea contribuție a acestei organizații la mobilizarea maselor pentru realizarea a numeroase lucrări de construcție. in desfășurarea diferitelor campanii de recuperare a unor materii prime ș. a.

în Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva

o MEMORANDUM PRIVIND PUNEREA LA PUNCT A UNUI 
TRATAT PENTRU INTERZICEREA COMPLETA A ARMELOR 

NUCLEARE

l-a primit pe ministrul 
comerțului exterior 

al RomânieiTEHERAN 30 (Agerpres). — Șa- hlnșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Ary.amehr, l-a primit Ia 29 septembrie pe ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică. La întrevedere a participat ambasadorul României în Iran, Alexandru Boabă. Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării e- conomi.ce și a schimburilor comerciale dintre cele două țări.Joi, Cornel Burtică și-a încheiat vizita în Iran. La aeroportul Mehrabad din Teheran, oaspetele român a fost condus de Hous- hang Ansari, ministrul economiei al Iranului, de membri ai conducerii unor ministere economice și de delegații iranieni în Comisia mixtă ro- mâno-iraniană.

GENEVA 30 (Agerpres). — Un număr de nouă țări neangajate, membre ale Comitetului pentru dezarmare (Birmania, Egiptul, Etiopia, Marocul, Mexicul, Nigeria, Pakistanul, Suedia și Iugoslavia), au prezentat joi, în cadrul celei de-a 544-a ședințe a Conferinței de la Geneva, un me
morandum cu privire Ia punerea la punct a unui tratat privind interzicerea completă a armelor nucleare. Un astfel de tratat, menționează autorii memorandumului, este indispensabil pentru a se pune capăt cursei înarmărilor.

„Toate statele trebuie si partkipe 
la soluționarea marilor probleme 

ce frămîntâ omenirea"
DEZBATERI DE POLITICA EXTERNA ÎN SENATUL ITALIAN

LONDRA

Vizita primului adjunct 
al ministrului 

afacerilor externe al RomânieiLONDRA 30 — Corespondentul A- gerpres Nicolae Plopeanu transmite : George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a avut joi convorbiri la Ministerul de Externe britanic cu sir Thomas Bri- melow, adjunct al subsecretarului de stat permanent. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de vederi asupra unor probleme bilaterale și internaționale de interes reciproc. La convorbiri au participat, din partea română, Vasile Pungan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra, și Cornel Vladu, director în M.A.E,, iar din partea britanică lord Bridges, șef de departament, și alți funcționari superiori din Ministerul de Externe. în aceeași zi, sir Thomas Brimelow a oferit un prinz in cinstea oaspetelui român.George Macovescu s-a întîlnit, de asemenea, cu sir Denis Greenhill, subsecretar de stat permanent, și cu Anthony Royle, subsecretar de stat parlamentar la Ministerul de Externe britanic.

ROMA 30. — Corespondentul A- gerpres Nicolae Puicea transmite : în. comisia pentru afacerile externe a Senatului italian au avut loc dezbateri in legătură cu poziția guvernului — expusă de ministrul afacerilor. externe, Aldo Moro — față de situația internațională. Referindu-se la organizarea unei conferințe europene pentru securitate și cooperare, vorbitorul a relevat disponibilitatea guvernului italian de a acționa în direcția pregătirii sale pe baze concrete și constructive. Această conferință, a spus el, trebuie să ducă la garantarea unei situații noi, de încredere sinceră și de colaborare a- vanta.ioasă, bazată pe un cod inde- rogabîl de comportare, care să apere integritatea și independența tuturor statelor. .. .Vorbitorul a declarat, în continuare. că guvernul italian privește favorabil inițiativa convocării unei conferințe mondiale asupra dezarmării, „care să reunească toate țările comunității internaționale".Aldo Moro a relevat că relațiile Italiei eu R.P. Chineză „continuă să se dezvolte pe baza încrederii reciproce și a colaborării". în context, el și-a exprimat satisfacția față de apropiata vizită în Italia a primei misiuni economice chineze. Ministrul de externe italian s-a ‘referit apoi la lucrările Adunării Generație a O.N.U. și și-a exprimat speranța că guvernul Republicii Populare Chi

neze, „care reprezintă marele popor chinez, își va lua locul ce-i revine în sinul Organizației Națiunilor U- nite". Poziția guvernului italian față de R.P. Chineză — a spus Moro — va fi în concordanță cu recunoașterea de către Italia a faptului că guvernul de la Pekin este unicul guvern legitim al Chinei.în încheiere, vorbitorul a apreciat că toate statele și popoarele trebuie să partioipe Ia soluționarea marilor probleme ce frămintă omenirea.în cadrul dezbaterilor ce au urmat raportului prezentat de Aldo Moro, senatorul comunist Calamandrei a relevat că expunerea a abordat elementele noi ivite pe scena mondială, dar a confirmat și unele incertitudini și rețineri, reflectate prin evitarea luării unor’ angajamente specifice asupra'unor probleme esențiale, cum ar fi : războiul din Vietnam, situația din Orientul Apropiat, prezența crescîndă a N.A.T.O. pe teritoriul italian, recunoașterea R.D. Germane. Dario Valori, liderul grupului de senatori ai P.S.I.U.P., a a- preciat că în expunerea prezentată de Aldo Moro se relevă unele „aspecte de ton" interesante. Cu toate acestea, a spus el. se degajă impresia că Italia se află mai mult în fața unui efort descriptiv al aspectelor noi ale situației internaționale, decît a unei căutări pentru o adevărată autonomie și inițiativă în politica sa externă.
ARGENTINA

Manevrele capitalului străin 

în industria cărnii
După ani de imobilitate, scena po

litică argentlneană se află, in prezent, 
intr-un proces de dinamizare, legat 
de proiectatul „acord național" în 
vederea alegerilor fixate pentru 1973. 
Comentariile curente ale presei se 
axează cu deosebire pe posibilitățile 
de cooperare între militari și princi
palele două forțe politice civile : pe- 
ronismul și mișcarea radicală a po
porului. Aproape zilnic, noi aspecte 
vin să se adauge acestor supoziții, 
după unii valabile, după alții îndoiel
nice. în șirul de evenimente ce se 
succed, unul recent merită o atenție 
specială, intrucît, deși aparent străin 
de eșichierul politic, proiectează lu
mină spre resorturile sale din culise.

Despre ce este vorba ? Guvernul 
argentinean a expropriat o impor
tantă cantitate de carne a firmelor 
„Swift" și „Capistrana" (ambele a- 
parținînd grupului nord-american 
„Deltec"), care era negociată la preț 
inferior celui de pe piața internațio
nală. Ministrul agriculturii, Antonio Di Roco, a ținut să sublinieze impor
tanța măsurii, „dat fiind că mențio
nata scădere de preț ar fi afectat nu 
numai viitoarea comercializare a a- 
cestui produs, ci, de asemenea, o se
ne de alte linii în sectorul cărnii". 
Este prima manifestare oficială con
tra firmelor frigorifice nord-ameri- 
cane din Argentina exprimată prin 
asemenea acuzații ca dumping, ma
nevră și fraudă. Toate aceste expresii 
oficiale au fost, evident, respinse de 
„Deltec", dar scandalul — de altfel, 
ultimul dintr-o serie — a căpătat 
ecou național și nu sînt excluse re
percusiuni de amploare. Aceasta din 
mai multe, motive, dar mai ales fi
indcă in Argentina carnea e un pro
dus cu mare „încărcătură" politică.

Istoria modernă a economiei Ar
gentinei începe cu instalarea, în 
1882, a primelor frigorifere, care 
inaugurează industrializarea desface
rii cărnii. De atunci, industria fri
gorifică a fost „industria grea" a 
tării, iar principala ei piață — Anglia. 
Producția de carne a încăput apoi 
pe miinile marilor corporații nord- 
americane, care trăiau în simbioză 
cu mani latifundiari autohtoni 
crescători de vite — „los pecua- ristas" — pînă cînd intervine ciocnirea 
de interese de după criza mondială 
a sistemului capitalist din 1929. în 
ultimele decenii, și mai ales din 
1960, se creează diverse firme frigo

rifice cu capital național, pe care, 
după fabula cu peștele cel mare și cel 
mic, firmele străine tradiționale vor 
să le înghită sau să le lichideze 
pentru a-și păstra monopolul expor
tului de carne.

în această direcție se desfășoară 
o acerbă înfruntare. Dată fiind im
portanța problemei — carnea e prin
cipalul produs al economiei argenti- 
nene — nu e de mirare că apar im
plicate nume de personalități de 
prim-plan. Scandalurile s-au multi
plicat in ultimele săptămini în legă
tură cu regimul de subvenții pen
tru exporturile de carne, de care 
beneficiază, aproape exclusiv, doar 
carnea preparată, care constituie de 
fapt monopolul grupului „Deltec". în 
schimb, carnea congelată nu benefi
ciază de subvenții. Din contră, expor
tatorii, in cea mai mare parte ar- 
gentineni, trebuie să plătească o taxă 
asupra devizelor rezultate din tran
zacții.

Gestul exproprierii de săptămîna 
trecută ti determină pe unii comen
tatori si prevadă o soluționare a 
discriminărilor in favoarea intere
selor argentinene ; dar alții consi
deră că „Deltec" are încă destule 
atuuri în arsenalul său și le va uti
liza. ca întotdeauna, fără scrupule. 
Totul depinde, consideră observato
rii, de hotărîrea sau lipsa de hotă
rire a guvernului de a înfrunta ma
nevrele capitalului străin.

V. OROSRio de Janeiro, al
+BUENOS AIRES 30 (Agerpres). — în Argentina a avut loc o grevă.generală de 24 de ore. Acțiunea a fost organizată de Confederația Generală a Muncii (C.G.T.), în semn de protest față de creșterea costului vieții și șomajului. La grevă au participat aproximativ 90 la sută din muncitorii argentineni, ceea ce a avut ca efect paralizarea activității economice, comerciale, bancare etc. la Buenos Aires, Cordoba, Tucuman, Rosario, La Plata, Santa Fe și în alte orașe ale țării. Autoritățile, care declaraseră greva „ilegală", au hotărit, in semn de represalii, blocarea conturilor la bancă ale organizațiilor sindicale. (Legislația argentineană obligă sindicatele să păstreze fondurile de care dispun în bănci o- ficiale).
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Sărbătoarea națională
a Nigeriei

Se împlinesc astăzi 
11 ani de la cucerirea 
independenței de stat 
a Nigeriei, eveniment 
care a deschis poporu
lui acestei țări largi 
perspective de dezvol
tare. Cu toate că a 
trebuit să facă față 
unor serioase greutăți, 
generate de moșteni
rea colonială, compli
cate și mai mult de 
războiul de secesiune 
biafrez, poporul ni
gerian a înregistrat 
pași importanți pe ca
lea consolidării inde
pendenței, a progresu
lui economic și social. 
Nigeria, caracterizată 
printr-un stadiu îna
poiat al economiei, 
prin orientarea pre
ponderent agricolă, a 
trecut la valorificarea 
marilor sale bogății 
minerale. Traducerea 
cu succes în viață a 
unor proiecte indus
triale a dus la apari
ția pe harta țării a 
unor fabrici, uzine, 
hidrocentrale. Dacă cu 
puțin peste un de
ceniu In urmă Nigeria 
producea doar citeva 
sute de mii de tone

de țiței, anul acesta 
producția petrolieră a 
țării atinge 100 mi
lioane de tone, 
tuînd-o printre pri-

nfez 
trolului 
surselor 
vernul 
creat o 
țională

și-

înfăptuirii con- 
asupra 

naționale, 
nigerian 

companie
,_______ în domeniul
sectorului industrial al 
hidrocarburilor. Au 
fost realizate progrese 
și in
producției agricole, 
extinderea rețelei de 
invățămînt, formarea 
de cadre de specialiști. 
Pe plan extern, Ni
geria se pronunță pen
tru lichidarea colonia-, 
lismului, pentru . pro
movarea de relații cu 
toate statele, fără deo
sebire 
socială.

între 
Nigeria 
raporturi ; 
de colaborare, în inte
resul ambelor po
poare. al cauzei coo
perării și păcii în 
lume. Aceste relații 
au cunoscut, in ulti-

re- 
gu- 

a 
na-

mii ani, o dezvoltare 
ascendentă, căreia ii 
stau mărturie vizitele 
reciproce ale unor de
legații din diferite do-

două țări. în baza a- 
cordului de cooperare 
economică, științifică 
și tehnică, semnat în 
primăvara aceasta la 
Lagos, se va extinde 
colaborarea intre Ro- 

diversificarea mânia și Nigeria in 
domeniul petrolier, 
chimic, 
minier, al prospecțiu
nilor geologice, prelu
crării lemnului..

Cu prilejul sărbă
torii naționale a 
geriei, poporul român, 
care a urmărit 
mărește cu simpatie și 
solidaritate lupta 
eliberare ■, 
împotriva

petrolier, 
petrochimic,

Ni-și ur-
de orinduire de 

națională, 
colonialis- 

stabilit . mului, pentru pro-
România și

s-au

noilor stale, aaresea- , 
ză poporului nigerian ț. 
urări de noi succese i 
pe calea consolidării 1 
independenței patriei 1 
sale, de prosperitate ’ 
și pace.

Peste 1 000 de studenți ai Universității din Seul au de* monstrat pe străzile capitalei sud- coreene, pentru a-și exprima protestul față de politica administrației Pak Cijan Hi. Intre manifestant! și forțele polițienești ale regimului de la Seul, care au făcut uz de gaze’lacrimogene. pentru a-i dispersa, au a- vut loc, timp de mai multe ore, ciocniri violente.Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, a declarat, in cadrul unei conferințe de presă, că vizita oficială întreprinsă in Uniunea Sovietică a prilejuit „un foarte util schimb de vederi cu conducătorii sovietici în problemele interested cele două țări". Șeful guvernului indian a precizat, de asemenea, că „această vizită va duce la îmbunătățirea relațiilor economice dintre India și U.R.S.S." ■ t ’Președintele Comisiei de politică externă a Adunării Naționale a Franței, Jean de Broglie, aflat în fruntea unei delegații parlamentare franceze intr-o vizită oficială la Berlin, a subliniat, în- tr-un interviu acordat televiziunii R.D. Germane, rolul important ce revine parlamentarilor în normalizarea relațiilor dintre Franța și R. D. Germană, Parlamentarii ar putea face mult pentru realizarea înțelegerii reciproce și crearea unui climat favorabil. în prezent, a arătat el. se poate trece Ia stabilirea de măsuri practice concrete care să ducă la o normalizare politică între ce'.e două țări.

Ciu En-lai, premierul Consi- liului de Stat, și Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, pre’ședinte de o- noare al Asociației de prietenie Chi- na-Japonia, "au primit pe membrii delegației Ligii deputaților pentru normalizarea relațiilor japono-chine- ze. condusă de președintele acesteia, Aiichiro Fujiyama, care efectuează o vizită, in R. P. Chineză, Cu acest prilej, menționează agenția China Nouă, a avut loc o convorbire prietenească.Președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, prof- I- Ursu* înșoțit de Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, reprezentantul permanent al țării noastre pe lingă A.I.E.A., a vizitat laboratoarele de cercetare ale agenției de la Seibersdorf, din apropierea Vienei. La sosire, el a fost salutat de A. Finkelstein, director general adjunct al. A.I.E.A., și de G. Cook, șeful laboratorului. în cadrul schimbului de păreri, s-au examinat posibilitățile de lărgire a cooperării dintre laboratorul agenției și instituțiile similare din România.Jumjaaghiin Țedenbal, prîm-secretar al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mongole, a primit joi delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de A. M. Klicev,. vicepreședinte a! Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Turkmene, informează agenția T.A.S.S.

La Moscova au incePut convorbirile între premierul sovietic, Alexei Kosighin, și primul ministru și ministrul apărării al Republicii Democratice Populare a Yemenului, Aii Nasser Mohamed Hassani, care face o vizită oficială în Uniunea Sovietică, relatează agenția T.A.S.S. în cursul convorbirilor sînt abordate aspecte legate de lărgirea colaborării dintre cele două țări și probleme internaționale actuale, inclusiv situația din Orientul Apropiat.La Washington a avut loc semnarea a două acorduri între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii cu privire la adoptarea de către ambele țări a unor măsuri pentru preintîmpinarea unei utilizări în- timplătoare sau neaprobate a armelor nucleare aflate sub controlul lor și cu privire la măsurile de perfecționare a liniei de telecomunicații directe U-R-S.S.—S.U.A. prin utilizarea în acest scop a sateliților artificiali ai Pămîntului. Acordurile au fost semnate de miniștrii de externe ai celor două țări, Andrei Gromiko și William Rogers.Delegația grupului Bun- destagului vest-germanpen- tru legături parlamentare cu U.R.S.S., condusă de președintele grupului, Werner Mertes, și-a încheiat vizita în U.R.S.S.Senatul american a apr°- bat, după îndelungate dezbateri, două din proiectele de înarmare cele mai criticate ale Pentagonului — sistemul de rachete antirachetă ..Safeguard" și avionul „F-14", ce va intra în dotarea forțelor navale.
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