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• ÎNTREAGA ACTIVITATE POLITICO-EDUCATIVĂ SĂ FIE PĂTRUNSĂ DE SPIRIT MUN
CITORESC, REVOLUȚIONAR ! (Plenara lărgită a Comitetului județean de partid Dolj)

• CAPACITATE DE CONVINGERE, PUTERE DE INFLUENȚARE - CERINȚE PRIMORDIALE 
ALE MUNCII IDEOLOGICE (Plenara lărgită a Comitetului județean de partid Covasna)

• PRINCIPIALITATE Șl RESPONSABILITATE ÎN ORIENTAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI 
EDUCATIVE (Plenara lărgită a Comitetului județean de partid Prahova)

• FIECARE COMUNIST, UN MILITANT ACTIV PENTRU CREȘTEREA CONȘTIINȚEI MA
SELOR (Plenara lărgită a Comitetului județean de partid Bistrița-Năsăud)

SPAȚIILE NOI PENTRU
DEPOZITAREA PORUMBULUI 

SĂ FIE GRABNIC 
DATE ÎN FUNCȚIUNE!

Recoltarea porumbului și a celorlalte produse agricole de toamnă se intensifică cu fiecare zi. Potrivit datelor oferite de minister, pînă luni 
4 octombrie, în întreprinderile agricole de stat porumbul a fost recoltat de pe 38 la sută din suprafețele cultivate, iar floarea-soarelui — 90 la sută ; în cooperativele agricole porumbul a fost strîns în proporție de 3S la sută, iar floarea-soarelui — 91 
la sută. Producția este bună. Pentru a se înlătura pierderile, în cel mai scurt timp întreaga recoltă trebuie să ajungă în magazii, la adăpost de orice intemperii. Pe lingă organizarea ireproșabilă a recoltatului și buna funcționare a mijloacelor de transport, înmagazinarea în timpul cel mai scurt a recoltei este hotărîtă în mare măsură de preluarea rapidă a produselor la bazele de recepție și depozitarea lor cu grijă.încă din timp au fost luate măsuri în vederea construirii de magazii, pătule, platforme betonate, au fost curățate și dezinfectate silozurile și magaziile existente astfel ca, în momentul începerii culesului, recolta să poată fi preluată și depozitată în bune condiții. în județul Constanța, de exemplu, unde urmează ca bazele de recepție să preia peste 218 000 tone de porumb, după cum ne-a declarat tov. Alexandru Bărboi, directorul adjunct al I.V.C. Constanța — s-au amenajat, la bazele de recepție existente, 100 000 mp platforme de depo- șțțare, i,ar în SUoeaHțăți la gpjb.u, Mihai Viteazu,' Saneasa, Ălimanu, Topalu și Pantelimonu — s-au creat 8 noi baze de recepție cu specific sezonier. în toate județele, îndeosebi în cele mari producătoare de cereale au

fost luate asemenea măsuri în vederea extinderii capacității de depozitare a bazelor de recepție.Cu toate acestea, chiar din momentul cînd porumbul și floarea-soarelui au început să fie livrate de către unitățile agricole în cantități masive, s-au putut constata gîtuiri la recen- ționare și depozitare. Această situație poate fi întîlnită atît în județul Tulcea, cit și în Ialomița și Constanța, unde spațiile de depozitare se dovedesc insuficiente. încă înainte de începerea campaniei de recoltare s-a făcut constatarea că în județele Ialomița și Tulcea există un deficit apreciabil la spațiile de depozitare a produselor de toamnă. Era de așteptat ca factorii răspunzători să intervină și să ia măsuri corespunzătoare. Dar nu s-a întîmplat așa.La baza de recenție Perișoru. iu- dețul Ialomița, unde aduc porumbul un mare număr de cooperative agricole și întreprinderea agricolă de stat Pietroiu, problema depozitării porumbului este foarte acută. „Avem spații definitive numai pentru 5 000 tone — ne spune Tudor Cristea, merceologul bazei. Vom improviza arioaie". Am discutat această problemă la întreprinderea județeană de valorificare a cerealelor. „Avem un deficit de spațiu de circa 30 000 tone la porumb — ne-a spus inginerul Constantin Bostan, directorul I.V.C. Ialomița. La 18 septembrie s-a stabilit să preluării cĂntlt'ăți' suplimentare' de porumb pentru care nu avem asigurate spații. Singura soluție este să le confecționăm din panouri. Pentru achiziționarea acestora însă trebuie

fonduri pe care centrala noastră abia acum le-a aprobat. Deși am găsit furnizori de panouri, multă vreme nu le-am putut comanda".Am arătat la începutul acestui articol că în județul Constanța au fost organizate 6 baze de recepție sezoniere la care urmează să livreze produsele peste 25 unități agricole. Numai că bazele amiptite n-au fost puse în funcțiune. Pentru cele 6 baze de recepție proiectate s-au procurat 90 000 bucăți panouri pentru pătule de porumb și atîta tot. Acum se mai discută despre angajarea personalului : 21 gestionari, 14 la- boranți, 7 mecanici și alții, despre asigurarea utilajelor și aparatajului necesar. Deci, în plină campanie, cele 6 baze de recepție noi nu există.Numeroase probleme privind re- cepționarea și depozitarea produselor se ridică în județul Tulcea. Zile Ia rind, bazele de recepție Baia, Mihail Kogălniceanu și Tulcea au fost „sufocate". Recolta nu a putut fi primită. De ce ? Pe lingă neluarea în seamă a semnalelor date cu multă vreme în urmă, conducerea întreprinderii de valorificarea cerealelor a județului Tulcea a stat, pină în zilele acestea, liniștită. Deși se cunoștea că există un deficit de spațiu de depozitare nu au fost luate măsurile necesare. Iată ce ne-a declarat tovarășul Aurel Aflat, directorul acestei întreprinderi : „Situația ac-
Tudorel OANCEA 
Lucian CIUBOTARU 
Radu APOSTOL

SNA-280 

cel mai recent 

tip de strung
ARAD (corespondentul „Scîn- teii“, Gabriel Goia). — Constructorii de mașini-unelte de la Uzinele de strunguri din Arad au realizat un nou tip de strung, SNA-280. Concepția constructivă a utilajului asigură efectuarea unor prelucrări precise cu înaltă productivitate, manevrare u- șoară, o exploatare rațională și de lungă durată. Acești parametri deosebiți au fost obținuți prin echiparea mașinii cu o serie de accesorii, ce-i măresc universalitatea, precum și cu un variator de turație continuă care-i simplifică schema cinematică, creînd posibilitatea realizării unei game largi de turații. Calitățile enumerate sînt dublate de un înalt grad de rigiditate în cadrul unei arhitecturi constructive simple, lipsite de . vibrații.Comenzile strungului sînt centralizate în cîteva manete și butoane care se pot manevra cu mare siguranță. Precizia de execuție permite efectuarea unei game largi de lucrări din domeniul mecanicii fine și de precizie din sectoarele de producție cu serie de fabricație mică sau unicate, în ateliere de reparații, a- teliere mobile, ori în atelierele de reparații ale navelor maritime și fluviale. Cu această realizare obținută cu două luni înainte de termen, uzina arădeană își mărește nomenclatorul de fabricație din cadrul celor 8 familii de strunguri asimilate în producție pină în prezent, trecind totodată și de cel de-al 36 000-lea strung românesc fabricat în tînăra uzină Jde pe Jriralul" Mureșului, a cărei marcă este bine cunoscută în peste 40 de țări ale lumii.

100 DE ANI DE LA NAȘTEREA 

LUI /. C. FRIMU

Adunarea jubiliară din Capitală

(Continuare în pag. a

Armatură
deasă

Se înfăptuiesc angajamentele luate 
în întrecerea socialistă

Ori de cite ori, oaspete al Porților de Fier, străbat 
podul curb ce urcă spre centrală, îmi aduc aminte de 
fierarul-betonist Gheorghe Grigore.

...Era în vara .celui de-al X-lea Congres al partidului, 
vară istorică pentru întreaga țară, anotimp de aut pen
tru Porțile de Fier, dens de caratele strădaniilor a 
10 000 de oameni concentrate eroic in direcția desăvîr- 
șirii pînă in zorii congresului — ca un omagiu comu
nist — a două dintre cele mai însemnate momente 
ale construcției : darea in folosință a ecluzei și „închi
derea" Dunării în vederea atacării lucrărilor pentru 
baraj...

Astăzi, acele momente au devenit amintire și istorie : 
prin ecluză au plutit intre timp sute și sute de nave ; 
turbinele centralei au făcut din Dunăre un afluent fi
resc al sistemului energetic național; barajul, termi
nat, veghează sigur, puternic, umplerea marelui lac de 
acumulare... Dar atunci, în acele zile cind văzduhul 
arcuit peste Gura Văii vibra de înfrigurare și emoție ca 
o cupolă,de nobil metal plăsmuită de niște aurari uriași, 
atunci fiecare zi părea esențială, fiecare minut căpăta 
volum si contur, orice loc de muncă era scena unui 
spectacol definitoriu — realizat numai de „interpreți" 
principali — și. in această atmosferă, fiecare gest al
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PICĂTURĂ DE CERNEALA
muncii căpăta pentru reporter (și, după cum se va ve
dea, nu numai pentru el) valoare de simbol...

Un asemenea gest — piatră de preț încastrată pentru 
totdeauna în montura amintirii reporterului — mi-a 
oferit în acele zile comunistul Gheorghe Grigore... Bri
gada lut lucra în acel timp fierbinte la armătura po
dului de legătură cu centrala, la acea elegantă buclă de 
beton, susținută de piloni supli, inscriindu-se în peisaj 
ca un arc uriaș surprins intr-o perpetuă rotire „spre 
în sus"... Desigur, așa vedem podul azi ; in acele zile, 
însă, planșeul lui, încă neturnat, ni se arăta cu totul 
altfel. Părea un covor de metal, o tapiserie de sîrmă, 
țesută din „fire" cind groase cit brațul de bărbat, cînd 
subțiri ca o joardă, cind abia văzute, ca ața. Unghiu
rile nete, liniile sigure, spațiile alternante dintre bare, 
adincimile pierdute în negura suportului desfăceau în 
toate direcțiile ritmuri care făceau privirea să vibreze, 
îneît întreaga „piesă" părea o modernă sculptură ori
zontală. o operă de artă, datorată unui grup de crea
tori

II văd și acum pe maistru cum se ridică din mijlocul 
țesăturii, unde prinsese cu cleștele ultimul nod de 
sîrmă la colțul unui etrier legat neindeminatic de un 
ucenic, îl văd cum privește marea tapiserie metalică 
vibrind în amiază și cum exclamă, după o scurtă tăcere, spre oamenii lut ridicați cu toții, instinctiv, ca 
pentru un ceremonial final : „Fraților ne-a ieșit frumos, o minunăție !“.Conștiința creației ! Un termen pe care-l folosim ca 
pe o categorie strict estetică, la care rie referim doar 
atunci cînd cîntărim produsul artei... Dar acea clipă de 
har, de emoție .înaltă, de inefabil dacă vreți, cu care 
este învrednicit, in clipa izbinzii, orice om conștient de frumusețea și, mai cu seamă, de rostul muncii sale — 
chiar dacă această muncă nu are finalitate artistică — 
n-ar trebui oare învrednicit și el cu includerea in zona 
acestui termen 1 Hotărit, da I

Reporterul vă propune, aici, doar citit: ori de cite ori veți 
trece peste un neted și puternic planșeu de beton, să 
știți că dedesubt, ca un gir al trăiniciei, vibrează „ar
mătura deasă" — superbă țesătură de metal, a cărei 
frumusețe fierarii-betoniști au născocit-o, pentru ca 
pasul să vă fie cit mai sigur. Este arta, arta autentică 
a milioane de creatori din țara noastră.

Petre DRAGU

TIMIȘOARA (corespondentul „Scin- teii", Ioana Cezar). — în cele 9 luni care au trecut din acest an oamenii muncii din industria județului Timiș — români, maghiari, germani și de alte naționalități — au obținut succese de prestigiu, îndeplinind e-

xemplar sarcinile de plan și angajamentele asumate în întrecerea socialistă. Astfel, pe cele trei trimestre prevederile planului au fost îndeplinite în proporție de 102,7 la sută la producția globală industrială, 103,7 la sută la producția marfă și 102,9 la sută la producția marfă vîn-

dută și încasată.. Sarcina de creștere a productivității muncii pe aceeași perioadă a fost, de asemenea, realizată și depășită. De la începutul anului s-a obținut o producție suplimentară în valoare de 285,9 milioane lei> fabri- cîndu-se, peste plan între altele, 816 t

tablă subțire, 36 298 kW motoare electrice, 13 664 mc prefabricate din beton armat, 5,8 milioane bucăți cărămizi și blocuri ceramice, 183 tone mase plastice și rășini sintetice, 115 300 mp țesături, 39 800 bucăți tricotaje, încălțăminte în valoare de 7,9. milioane lei și alte produse.

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de Ia nașterea lui I. C. Frimu, militant de frunte al mișcării muncitorești din țara noastră, Comitetul municipal București al P.C.R. a organizat, luni după-amiază, o adunare jubiliară, în sala Ateneului Român.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Paul _ Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Trofin, Florian Dănălache, Dumitru Popa, Gheorghe Stoica. Ștefan Voitec, Mi- . ron Constantinescu, Mihai Gere, precum și Constantin Pirvulescu, Mihai Cruceanu, Gheorghe Vasilichi, Petre Canstantinescu-Iași, Ion Popescu- Puțuri, Anton Breitenhofer, Ludovic Takacs, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, Stana Drâgoi, membru al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al U.T.C., Anicuța Ioniță, muncitoare la întreprinderea „13 Decembrie", Marin Stoicescu, muncitor

la uzinele „Timpuri Noi", și Anton Dobrin, muncitor la uzinele „Gri- vița Roșie".La adunare au luat parte activiști de partid, ai sindicatelor și ai altor organizații obștești, vechi militanți hi mișcării muncitorești din țara noastră, reprezentanți ai oamenilor muncii. din întreprinderile și instituțiile bucur eștene.

Adunarea a fost deschisă de t rășul Dumitru Popa, membru al mitetului Executiv al C.C. al P.l prim-secretar al Comitetului m cipal București al P.C.R.>. Tovarășul Gheorghe Stoica, m< î>ru al Comitetului Executiv al < al P.C.R., a evocat viața, person; tatea și activitatea revoluționară lui I. C. Frimu.
In pagina a ii-a

Expunerea tovarășului ’ 
Gheorghe Stoica I

...Ora prînzului. Intrăm într-o încăpere mare, luminoasă. La mese — . zeci de consumatori. Consultăm lista-meniu și cu greu ne putem hotărî să alegem din cele 38 de preparate culinare. Cititorul neavizat ar putea crede că ne aflăm în- tr-un restaurant de categoria I. De fapt, n-ar greși prea mult, cantina Combinatului de confecții și tricotaje București are, nu numai aspectul, dar. și caracteristicile unui mare restaurant. Am. trecut pragul acestei noi unități cvasicomerciale nu minați de vreun impuls pantagruelic, ci pentru a vedea „pe viu" cum sînt aplicate prevederile legii nr. 9 privind cantinele-restau- rant pentru salariați, adoptată în forul legislativ suprem al țării în urmă cu mai bine de patru luni. între altele, legea prevede la art. 28 : „Cantinele existente și cantinele-restau- rant care funcționează pe lingă organizațiile socialiste de stat din localitățile în care aprovizionarea populației se realizează prin unitățile comerțului de stat (și cooperației de consum conform art. 32 — n.n.) trec în subordinea organizațiilor comerciale..."— Am reorganizat cantina subordonînd-o comerțului, cu convingerea deplină asupra utilității legii — ne-a mărturisit Ion Scînteie, director administrativ lâ F.C.T. București, președintele comitetului de cantină.' Colecti- . vul combinatului nostru a apreciat, încă de la dezbaterea proiectului de lege, că această măsură importantă reprezintă o nouă dovadă a grijii partidului și statului pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale oamenilor muncii. Rezultatele, avantajele practice dobîndite ne-au' depășit1 așteptările ;

lunar, la dispoziția cantinei rămîn din cota de rabat comercial sume de circa 25 000 lei, care sînt folosite — în spiritul noii legi — pentru îmbunătățirea calității meniurilor ; a- provizionarea este mult mai lesnicioasă datorită trecerii acestei obligații în sarcina

Capitală, Uzina Poiana Cîm- pina, Fîntinele din județul Mureș, fabrica „Vulturul" (Comarnic), Fabrica de piese de schimb din Găești, Uzina de aluminiu Slatina, U. T. Arad și multe altele. în toate aceste cazuri, aplicînd legea cu rigurozitate, s-a asigurat o

Ies, cum prinde viață ideea organizării acestora la nivel, superior, a transformării lor în unități care să servească mai bine interesele salariaților. Cu alte cuvinte, să vedem în ce măsură se aplică legea, in spiritul și litera ei. Așa cum 
a reieșit și din perioada

tinele vizate. Continuă să funcționeze în vechile condiții un număr de peste 100 de cantine. Sigur, legea nu prevede o dată limită pentru reorganizarea lor, nu este vorba însă nici de o reconstrucție din temelii, de o dotare cu utilaje speciale, greu de procurat, de
LA 4 LUNI DE LA APARIȚIA LEGII
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Angajați în dispute de procedură, 
unii pierd din vedere esențialul: 
îmbunătățirea activității 

cantinelor pentru salariați
comerțului, care are relații ferme cu furnizorii ; asistența tehnică oferită de către comerț a dus la ridicarea calității și diversificarea meniurilor; drept urmare numărul salariaților care iau masa la cantină a crescut cu 500.Aplicînd legea cu promptitudine și în spiritul ei, au obținut rezultate asemănătoare numeroase alte cantine — cum ar fi cele de la : Semănătoarea,UREMOAS, IPROMET. I.P.R.S. Băneasa ș.a. din

mai bună servire a abonați- lor cu meniuri variate și consistente, de bună calitate, la prețuri accesibile. E- xistă, deci, toate premisele materiale și organizatorice pentru generalizarea și extinderea sistemului de can- tine-restaurant administrate de organele comerciale. Nu ne vom ocupă de modul în care sînt gospodărite cantinele în noua organizare în ancheta de față nu ne propunem să cercetăm dacă „au trecut sau nu cantinele la comerț", ci, maia-

dezbaterilor, această lege a dat soluția unor probleme de mare importanță pentru salariați. Exprimînd grija permanentă a conducerii de partid și de stat pentru crearea de condiții mai bune de muncă, noile prevederi aduc o contribuție substanțială la creșterea nivelului de trai. Iată de ce punem în discuție modul cum se îndeplinesc ele. Rezultatele înregistrate pînă acum arată că n-au fost reorganizate în spiritul noii legi decit circa 2/3 din can-

cine știe ce investiții costisitoare, ci de adoptarea u- nei formule organizatorice superioare. Condițiile existente impuneau conducătorilor de întreprinderi, sindicatelor, organelor comerciale să pună serios u- mărul, pentru a reorganiza activitatea cantinelor.— într-adevăr, așa este — ne-a declarat Alexandru Constantinescu, director adjunct în M.C.I. Tocmai în acest scop, organele comerciale locale au inventariat cantinele care se în

cadrează în prevederile legii, s-a discutat în amănunt cu fiecare organizație socialistă posesoare, s-au organizat instructaje și s-a prelucrat legea, conducerea ministerului a trimis în repetate rînduri adrese prin care se solicită sprijinul consiliilor populare județene, ministerelor tutelare, pentru a putea aplica prevederile legale. Cu toate acestea, mulți dintre partenerii noștri de discuții interpretează legea în fel și chip pentru a se sustrage de la obligația reorganizării cantinelor. Așa se face că, tărăgănîndu-se perfectarea formelor de predare a cantinelor, acțiunea este mult rămasă in urmă in unele județe ca Hunedoara, Argeș. Constanța, Iași, Ialomița, Neamț, Suceava, municipiului București etcPentru a cunoaște și punctul de vedere al directorilor de întreprinderi, al președinților de sindicat — cei mai interesați de îmbunătățirea servirii salariaților, cei care ar trebui, să intervină decisiv pentru reorganizarea cantinelor — ne-am deplasat și am avut discuții in mai multe unități economice. Cum au intervenit ?* Răspunsurile — unele de-a dreptul ilare, altele dovedind o viziune îngustă — nu sînt în spiritul legii, spirit caracterizat prin grija față de salariați. Iată ce spun (verbal sau în scris) unii dintre interlocutorii noștri :„Noi ținem ședințe la cantină și, dacă ne ia cantina, ce facem cu ședințele ? (Alex. Hrișcă, președintele Comitetului sindical al Uzinelor ,(Electronica"). într-o adresă trimisă Direcției generale
George POPESCU 
Mihai IONESCU

(Continuare in pag. a IV-a)

SUCCESE Of PRESIIGIIi 
ALE OAMENILOR MUNCII 

Dili CAPITALĂOamenii muncii din Capitală au încheiat activitatea, pe primele 9 luni ale anului cu un bilanț rodnic. Astfel, planul producției marfă, pe ansamblul industriei, a fost realizat în proporție de 103,2 la sută, depășin- du-se cu 300 milioane lei angajamentul asumat pe întregul an. Pină la sfirșitul lunii septembrie, s-au obținut peste plan 2 711 tone laminate finite, 1 128 tone țevi din oțel, 1 129 tone materiale plastice și rășini sintetice. 14100 anvelope auto- tractor-avion, produse ale industriei electrotehnice și electronice în valoare de peste 66 milioane lei, utilaje tehnologice pentru industria chimică, hîrtie, celuloză, vagoane de marfă pentru linii magistrale, prefabricate din beton armat, mobilă, țesături, tricotaje, confecții, încălțăminte, ulei comestibil. O contribuție însemnată la obținerea acestor succese au adus-o colectivele de muncă de la Uzina de utilaj chimic „Grivița Roșie", Uzina „Timpuri Noi", Uzina de mecanică tină, Uzina de mașini grele. Uzina mecanică de utilaj chimic, Uzina „Neferal", Fabrica de confecții și tricotaje „București", Țesătoria „Suveica", întreprinderile „Borangi- cul", „Adesgo", „Policolor", „Anticornziv" și altele.Rezultate bune s-au înregistrat și la indicatorul producției marfă vîndută și încasată, obți- nindu-se peste prevederile planului un volum de 1 235 000 000 lei. Demn de reținut este și faptul că aproape 69 la sută din sporul producției globale s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii.
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100 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI I. C. FRIMU

ADUNAREA JUBILIARĂ
DIN CAPITALĂ

0 pildă de abnegație 

și dăruire în lupta pentru

Expunerea tovarășului Gheorghe Stata cauza clasei muncitoare
Aniversăm astăzi — a spus vorbitorul — 100 de ani de ia nașterea lui Ioan C. Frimu, militant de frunte al mișcării noastre muncitorești, luptător înflăcărat pentru îndeplinirea mărețelor idealuri de dreptate socială și națională ale clasei muncitoare, ale întregului popor. Conducător de mase ridicat din mijlocul truditorilor acestor pămînturi, viața și activitatea sa constituie o expresie strălucită a celor mai înalte virtuți proletare : combativitate și intransigență revoluționară, dîrzenie și fermitate în apărarea principiilor din care și-a făcut' un crez nestrămutat, înaltă ținută morală închinate cauzei dezrobirii poporului muncitor. Clasa muncitoare, poporul român aniversează pe Frimu cu tot respectul și considerația pe care partidul nostru comunist le acordă celor care și-au închinat viața, s-au jertfit pentru făurirea României socialiste de astăzi.L-am cunoscut în mod nemijlocit în acțiunile de propagandă socialistă, la ședințele și întrunirile partidului, în diferite acțiuni ale mișcării revoluționare, cînd, tînăr fiind, intram în lupta organizată a clasei muncitoare. La tribună vorbea liniștit, calm, convingător. Cuvintele lui lăsau o puternică impresie asupra auditoriului ; apelau la inimă, la sentimente, la înțelegere.
A văzut lumina zilei la 4/16 octombrie 1871, într-o veche familie rfiză- șească din satul Bîrzești, în ținutul Vasluiului. De la o vîrstă fragedă intră ucenic tîmplar, își cîștigă din greu existența muncind la mai mulți patroni din Huși, Vaslui, Iași, apoi ca lucrător la o fabrică de tîmplărie din București.Referindu-se în continuare la particularitățile epocii în care a trăit și a activat I. C. Frimu, vorbitorul a spus :Mișcarea muncitorească din România, dezvoltîndu-se necontenit și intens, ajunsese în deceniul al nouălea al secolului trecut la nivelul organizării partidului politic social-democrat, la cunoașterea și însușirea principiilor de bază ale socialismului științific, la afirmarea tot mai puternică a rolului muncitorimii în viața social-politică a țării.Contactul strîns cu muncitorii, cu h.i’țrtk'-șl năzuințele lor, convingerile, căpătatei prin studiul sistematic al concepției socialiste îl determină pe Ioan Frimu să se dedice cu pasiune cauzei proletariatului, idealurilor sale în vederea făuririi unei lumi noi, lipsită de exploatare.Partidul clasei muncitoare, creat în 1893, avea pe steagul său prevederi de importanță stringentă pentru a- meliorarea condițiilor de viață și de muncă ale maselor populare și totodată înscria idealul însuflețitor al viitorului socialismului. Intrarea în rindurile partidului a fost un moment de mare importanță, decisiv și în viața lui Frimu. De acum înainte își va închina toate forțele, întreaga sa energie creatoare luptei clasei muncitoare, a maselor populare împotriva asupririi sociale, pentru instaurarea orinduirii întemeiate pe dreptate, pe libertate, a orinduirii socialiste, așa cum avea să scrie cu îndreptățit temei C. Dobrogeanu-Gherea : „Atît mult s-a identificat Frimu cu miș- ea socialistă de la noi și ea cu că nu poți gîndi la unul, fără ca ainteâ ochiului sufletesc să nu a-_ _>ară cealaltă"...El se afirmă ca un promotor al curentului înaintat, muncitoresc din cadrul P.S.D.M.R., combătînd cu fermitate inconsecvențele politice și d.eologice ale unor lideri socialiști, stăruind asupra necesității întăririi organizatorice și politice a partidului. Iar atunci cînd grupul elementelor burghezo-liberale, care și-au zis ..generoși", au dezorganizat partidul, Frimu a rămas — după propria-i expresie — pe „vîrful înalt" al mișcării. Dînd o înaltă apreciere acestei poziții revoluționare consecvente, secretarul general a) partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, caracteriza astfel rolul de seamă jucat de Frimu și de alți conducători ai mișcării muncitorești în acele împrejurări : „Partea înaintată a proletariatului, militanții revoluționari ca loan C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Mihail Gh. Bujor, Alecu Constantinescu, Va- Bile Anagnoste au dus însă maj departe mișcarea muncitorească, reușind la începutul secolului al XX-lea să reorganizeze activitatea sindicală, iar apoi, în 1910, să refacă partidul socialist din România".Problemele acute care frămîntau mișcarea muncitorească din România la început de secol au mobilizat întreaga capacitate de revoluționar a lui I. C. Frimu, militant format, ho- tărît. priceput, cu spirit de răspundere, revoluționar care desfășoară o activitate fructuoasă pe multiple planuri. A activat la societatea „Munca" și in cercurile „România muncitoare" ; a inițiat și organizat acțiuni greviste ; s-a ridicat la întrunirile muncitorești pentru apărarea și afirmarea drepturilor clasei muncitoare, împotriva legiuirilor retrograde și a măsurilor represive reacționare ; a condamnat înăbușirea sîngeroasă a marii ridicări țărănești din 1907. în același timp, el s-a ocupat în mod și pasionat de dezvoltarea !~dicale, a militat de pe iate pentru elaborarea nizatorice, politice și 8 refacerii partidului oare.t, orator înflăcărat, țlentat, Frimu a luptat Ht pentru refacerea ,aseî muncitoare, văzînd chezășia realizării țelului coletariatului. Membru in a Uniunii Socialiste, em

brionul în jurul și prin transformarea căruia se va reconstitui în anul 1910 Partidul social-democrat, el militează în permanență în direcția grupării forțelor clasei muncitoare din punct de vedere politic.Activitatea desfășurată de-a lungul anilor, priceperea și experiența cîștigată, capacitatea și principialitatea sa îi atrag stima și respectul muncitorimii. Pentru meritele sale i se încredințează munci de răspundere : membru al Comitetului Executiv, secretar al P.S.D.R., in care calitate I. C. Frimu acționează pentru consolidarea rîndurilor partidului, pentru apărarea intereselor de clasă ale proletariatului. Acum se vădesc plenar cele mai alese trăsături ale personalității sale de autentic și unanim recunoscut conducător politic proletar, de militant înaintat, care și-a fundat întreaga activitate pe legătura strînsă, indisolubilă, cu muncitorimea și pe continua studiere și însușire a tezaurului învățăturii marxiste.Atunci cînd norii negri ai războiului se strîngeau amenințător pe cerul Europei, cînd politica expansionistă a marilor puteri punea în pericol însăși ființa națională a poporului nostru, avangarda conștientă a proletariatului român s-a pronunțat categoric împotriva războiului imperialist, situîndu-se în rîndul a- celor partide și grupări socialiste care, rămînînd credincioase principiilor internaționalismului proletar, s-au orientat în activitatea lor către forme de luptă active antirăzboinice. Poziția lui Frimu a fost pătrunsă de un profund spirit internaționalist și patriotic. Sînt relevante pentru atitudinea lui demnă, plină de mîndrie patriotică, cuvintele cu care a respins încercarea unor elemente de a atrage pe socialiștii români să sprijine forțele străine exponsioniste : „Noi nu sîntem o țară de robi, ci sîntem o țară de oameni liberi și nu vrem pentru nimic în lume să pierdem independența și neatîrnarea, pentru care strămoșii noștri au luptat veacuri de-a rîndul cu Imperiul otoman și alți asupritori ai neamului nostru".Viața de luptător a lui Ioan C. Frimu s-a realizat în chip înalt în a- nii de răscruce ai istoriei, 1917—1918, ani de creștere vertiginoasă a avin- tului revoluționar, generat de condițiile economice și politice grele în care se afla țara, de situația precară a muncitorilor, a maselor populare și crescut sub influența răscolitoare a Marii Revoluții Socialiste din Rusia. Cu toate greutățile aduse de război, Frimu a activat cu multă pricepere și elan pentru întărirea organizațiilor socialiste, care se refăceau și se dezvoltau, pentru mobilizarea și organizarea muncitorilor în acțiunile lor împotriva condițiilor grele de trai, pentru propagarea ideilor socialismului revoluționar.După cum se știe, acțiunile revendicative, de clasă, din ultima lună a anului 1918 au culminat cu marea demonstrație muncitorească din ziua de 13 decembrie, sîngeros reprimată de guvernul burghezo-moșieresc. Secerați de gloanțe, străpunși de baionete, loviți cu paturile armelor, muncitorii au dat un greu tribut, înroșind cu sîngele lor pietrele străzilor.In după-amiaza acelei zile eroice de 13 decembrie 1918, Frimu, aflîn- du-se la sediul socialist din strada Sf. Ionică, a fost bătut crunt, nemilos de către zbirii stăpînirii. Abia a mai avut putere să se tîrască acasă. La miezul nopții a fost arestat, o dată cu întregul Comitet Executiv al partidului, cu numeroși alți militanți socialiști. Apoi a fost schingiuit la prefectură și dus în temniță, supus unui regim care să-1 distrugă fizicește. Moral, s-a menținut mereu la înălțimea personalității sale. L-am văzut în închisoarea Văcărești cum, îndurînd bătăile, frigul, foamea, tifosul, a păstrat vie flacăra minții, noblețea inimii.Implicat în procesul care a urmat luptelor din 13 decembrie, a avut o ținută demnă, a apărat cu pasiune principiile și prevederile concrete ale programului partidului muncitoresc.Suferințele din închisoare, boala l-au răpus însă. S-a stins din viață în seara zilei de 6/19 februarie 1919. Vestea morții lui Frimu a impresionat mult pe muncitori, pe toți care l-au cunoscut. „Pentru noi — scria „Socialismul" — Frimu era simbolul străduinței muncii continue, duse decenii de-a rîndul spre binele și folosul clasei muncitoare din România de către partidul socialist".Crezul întregii vieți a lui Frimu a fost de a sluji, pînă la jertfă, proletariatul, poporul, de a contribui cu toate puterile sale de muncă, de gîn- dire, la înaintarea neîntreruptă a mișcării muncitorești cu țelurile ei așa de nobile, la întărirea și creșterea rolului partidului politic al clasei muncitoare, la promovarea spiritului și devotamentului revoluționar.Aniversăm azi centenarul nașterii lui I. C. Frimu, a spus în continuare vorbitorul, în condițiile în care clasa noastră muncitoare, după ce și-a creat forța politică conducătoare întruchipată de Partidul Comunist Român și a pășit pe trepte mereu mai înalte în dezvoltarea conștiinței și organizării sale, și-a îndeplinit în mod strălucit sarcina istorică de a se elibera pe sine și de a elibera, totodată, întreaga societate românească de sub jugul relațiilor înrobitoare de exploatare și asuprire. Putem afirma cu profundă satisfacție și legitimă 1 mîndrie că cele mai scumpe și mai vitale năzuințe ale maselor populare din epoca în care 
a trăit și a activat I. C. Frimu au 

fost realizate în practică cu deplin succes. Poporul român, devenit stă- pîn pe destinele sale, a asigurat victoria definitivă pe pămîntul patriei a celei mai înaintate orinduiri — societatea socialistă, muncește și făurește o viață nouă în țara sa liberă și suverană.România se înfățișează în zilele noastre ca un stat socialist înfloritor, cu o economie viguroasă, ce se dezvoltă rapid, cu o industrie puternică și o agricultură în plin proces de modernizare, cu o orînduire socială și politică profund democratică. Sensul fundamental al întregii activități ce se desfășoară în țara noastră, al operei de edificare a noii societăți este satisfacerea nevoilor de trai material și spiritual ale oamenilor muncii de la orașe și sate, ridicarea bunăstării poporului.Exercitîndu-și drepturile suverane, oamenii muncii, poporul nostru participă tot mai activ la conducerea treburilor țării, la elaborarea și aplicarea tuturor hotărîrilor care privesc mersul înainte al societății. Consultarea maselor, dialogul permanent cu poporul reprezintă o realitate vie a democrației noastre socialiste, o trăsătură esențială, constantă a activității partidului și statului.Stadiul atins în dezvoltarea economică și socială a țării, locul pe care ea îl deține acum în lume sînt o încununare a luptei duse de-a lungul secolelor de popor, constituie rezultatul muncii pline de abnegație, al priceperii și hărniciei muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, care își consacră energiile și capacitățile înfloririi continue a patriei noastre socialiste. A- lianța de nezdruncinat dintre muncitori și țărani, strînsa lor colaborare cu intelectualitatea, frăția tuturor oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități, unitatea social-politică de nezdruncinat a poporului constituie chezășia mer-' sului nostru înainte pe calea luminoasă a socialismului și comunismului. Tot ceea ce am clădit și făurit, tot ceea ce ne-a dus și ne duce spre culmile progresului și civilizației e- vidențiază pregnant că socialismul a inaugurat o epocă de renaștere națională în viața României, .de afirmare a forței' creatoare a națiunii noastre socialiste. ■Marile victorii ale poporului român, înfăptuirile sale revoluționare se datoresc activității neobosite a partidului comuniștilor, pentru care nu există nimic mai presus demt slujirea devotată a patriei, a cauzei clasei muncitoare, a cauzei socialismului. Oamenii muncii văd în Partidul Comunist Român exponentul cel mai fidel al intereselor lor, forța capabilă să-i conducă cu succes, să asigure progresul și prosperitatea patriei, triumful deplin al socialismului și comunismului pe pămîntul României. Politica partidului, care se indentifică cu aspirațiile maselor populare, exprimînd cerințele obiective ale progresului României, este urmată cu încredere și devotament de întreaga noastră națiune socialistă. Așa cum spunea cu adîncă îndreptățire tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta cuvîntare la deschiderea noului an universitar, viața demonstrează zi de zi că „partidul nostru știe să aplice legitățile generale la condițiile concrete ale României, adu- cîndu-și pe această cale contribuția nu numai la făurirea orinduirii noi în patria noastră, dar și la dezvoltarea și afirmarea ideilor marxism-leninis- mului în întreaga lume".însuflețiți de avînt patriotic, oamenii muncii acționează cu abnegație pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului, care a stabilit obiectivele și a jalonat căile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Poporul nostru are în fața sa o perspectivă clară, un amplu program de activitate constructivă, cuprins în prevederile planului cincinal și în liniile directoare de dezvoltare a țării în următoarele decenii.înfăptuind actualul plan cincinal, țara noastră va face un nou și important pas pe calea lichidării decalajelor economice moștenite din trecut și a ridicării la nivelul statelor dezvoltate atît în privința producției și a venitului național pe locuitor, cit și a condițiilor de viață ale populației. Noua etapă a dezvoltării țării noastre va marca, în același timp, continuarea susținută a procesului de perfecționare a conducerii planificate

ADUNĂRIVASLUI (corespondentul „Scînteii", Vasile Iancu). Ieri, la Vaslui a avut loc adunarea festivă consacrată aniversării a 100 de ani de la nașterea lui I. C. Frimu, militant strălucit pe tărîmul mișcării socialiste și muncitorești din țara noastră. La adunare au participat membri ai biroului comitetului județean de partid, reprezentanți ai organelor și organizațiilor de masă și obștești, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile orașului, cetățeni din Bîrzești, localitate unde a văzut lumina zilei I. C. Frimu la 4 octombrie 1871. Tovarășul Gheorghe Tănase, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Vaslui, a vorbit despre viața și activitatea desfășurată de I. C. Frimu în mișcarea socialistă și muncitorească din România.
★O adunare comemorativă consacrată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui L C. Frimu a avut loc 

a economiei și întregii vieți sociale, a relațiilor din societate, a activității statului și formelor de organizare a participării maselor populare la viața obștească.Realizarea obiectivelor noii etape in dezvoltarea societății noastre socialiste înseamnă în mod practic o adîncă transformare revoluționară a vieții poporului, transformare care reclamă cu necesitate progrese substanțiale pe planul conștiinței socialiste a tuturor oamenilor . muncii. Din această cerință obiectiv necesară a izvorît programul de îmbunătățire a activității politico-ideoj logice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor celor ce muncesc, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și însușit de Comitetul Executiv al Comitetului Central al partidului nostru. Re- levînd în fața partidului, a întregului popor, cu toată claritatea, necesitatea stringentă a îmbunătățirii întregii activități politico-educative și jalonînd cu limpezime căile principale în acest sens, secretarul general al partidului nostru a demonstrat încă o dată înaltele sale calități de conducător comunist, spiritul de responsabilitate de care este animat pentru mersul construcției socialiste, marea sa capacitate de a sesiza la timp problemele ce urmează a fi soluționate.Spiritul exigent în care partidul pune în fața membrilor săi, a întregului popor, problemele educației comuniste, ale dezvoltării conștiinței socialiste decurge în mod organic din obiectivele sale înalte și adînc umane, din caracterul său de partid revoluționar. Larga și rodnica dezbatere a acestor probleme în partid și în întreaga societate atestă de pe acum că înfăptuirea ansamblului de măsuri preconizate va da un puternic impuls întregii noastre dezvoltări sociale. Ea va contribui la întărirea unității poporului în jurul partidului și guvernului, la creșterea rolului partidului nostru de forță conducătoare a societății.Conducînd cu succes opera de construire a socialismului pe pămîntul României, întărind continuu forța orinduirii noastre, transpunînd în viață mărețele idealuri de libertate, bunăstare și fericire ale oamenilor muncii, Partidul Comunist Român desfășoară, totodată, o politică externă dinamică și activă, întemeiată pe realitățile lumii contemporane, pătrunsă de un înalt spirit de responsabilitate față de cauza generală a socialismului, a progresului social și păcii.în continuare, vorbitorul s-a referit la politica externă a partidului și statului nostru, subliniind că în activitatea sa internațională România acordă o atenție primordială întăririi prieteniei cu toate țările socialiste, dezvoltării cooperării pe multiplele planuri cu acestea, militînd cu consecvență pentru întărirea unității statelor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești din întreaga lume, a tuturor forțelor revoluționare, antiimperialiste și progresiste, pentru cauza socialismului și a păcii în lume. Vorbitorul a subliniat, în continuare, extinderea relațiilor țării noastre cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, participarea tot mai activă a României la schimbul mondial de valori materiale și spirituale, la promovarea unui climat favorabil soluționării pașnice a problemelor litigioase, contribuind astfel activ și statornic la instaurarea unei atmosfere de pace și securitate în lume.Partidul Comunist Român, întregul nostru popor, a spus în încheiere vorbitorul, cinstesc figurile luminoase ale eroilor clasei muncitoare, ale luptătorilor pentru cauza libertății și fericirii poporului. Evocînd lupta înaintașilor, cinstim forțele revoluționare, înaintate, ale națiunii noastre, care de-a lungul vremurilor s-au ridicat cu curaj în apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, pentru progres social, n-au precupețit nici o jertfă pentru a asigura României un loc demn în lume.Ne înclinăm frunțile în fața memoriei lui I. C. Frimu, cu sentimentul de satisfacție că idealurile pentru care a militat devin fapte vii. Omagiind personalitatea acestui înflăcărat revoluționar proletar, ne exprimăm adîncul respect pentru clasa noastră muncitoare, din rîndul căreia s-au ridicat asemenea luptători neîn- fricați pentru libertate și socialism.

ÎN TARĂși la Ploiești. Cu acest prilej, Ion Alecsandru, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Consiliului județean al sindicatelor-Prahova, a evocat personalitatea și activitatea revoluționară a lui I. C. Frimu, legăturile sale cu mișcarea muncitorească din Ploiești și Valea Prahovei.
★La Casa de cultură din orașul Miercurea Ciuc a avut loc o seară omagială I. C. Frimu. Despre viața și semnificația luptei desfășurate de acest militant de frunte al mișcării muncitorești a vorbit Szekeres Alexandru, secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.*In aceeași zi, Universitatea populară București a organizat o seară omagială. Despre viața și activitatea lui I. C. Frimu a-vorbit prof. dr. Ni- coiae Petreanu.

„Pentru noi, Frimu era simbolul străduinței muncii continue duse 
decenii de-a rindul, spre binele și folosul clasei muncitoare din România de
către partidul socialist".

Dezvoltarea mișcării muncitorești din România la sfirșitul secolului alXIX- lea și inceputul secolului alXX- lea este indisolubil legată de activitatea unor militanți, ridicați din rîndul clasei muncitoare, exponenți fideli ai intereselor și aspirațiilor ei, legați organic și profund cunoscători ai realităților românești, cu o clară viziune asupra dezvoltării sociale a țării, care și-au cîștigat merite nepieritoare prin contribuția lor la orientarea mișcării pe o linie revoluționară. Printre aceștia s-a aflat și I. C. Frimu, care timp de aproape trei decenii, prin activitatea practică, politică și organizatorică, ca și prin scrisul său, avea să se afirme ca unul din conducătorii cei mai de seamă ai vechii noastre mișcări muncitorești.Născut la 4 octombrie 1871 în comuna Bîrzești, județul Vaslui, dintr-o familie țărănească, a intrat de la virsta de 12 ani ca ucenic tîmplar. încă din anii adolescenței, petrecuți la Huși, Vaslui, Iași, ia contact cu mișcarea muncitorească, cu publicațiile socialiste, pe care le citește cu pasiune. La București, unde se angajează ca muncitor la o fabrică de mobilă după terminarea stagiului militar, se alătură trup și suflet luptei pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale muncitorilor, pentru dreptate socială.în acel timp, mișcarea muncitorească din țara noastră străbătea o etapă deosebit de importantă in evoluția sa, etapă în care, ca rezultat al dezvoltării organizațiilor muncitorești, al asimilării ideilor socialismului științific, a luat ființă în țara noastră primul partid politic al clasei muncitoare — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România (1893). Afirmîndu-se tot mai activ în viața sociai- politică a țării, situindu-se pe poziții înaintate în principalele probleme econo- . mice, politice, sociale, mișcarea muncitorească a avut de înfruntat, mai ales în ultimii ani ai veacului trecut, o serie de dificultăți, legate de stadiul dezvoltării sociale, izvorîte din lipsa de experiență și insuficienta maturizare ideologică, dificultăți care și-au pus amprenta asupra orientării 
sale tactice. Mișcarea noas
tră muncitorească a găsit 
însă forțele interne necesare pentru 
a învinge aceste dificultăți, a pro
pulsat din propriile ei rînduri condu
cători atașați trup și suflet idealu
rilor clasei muncitoare, capabili să 
o ducă inainie pe linia luptei revo
luționare.Participînd ca delegat Ia Congresele al V-Iea și al VI-lea ale P.S.D.M.R., I. C. Frimu s-a remarcat prin fermitatea cu care a militat pentru promovarea intereselor muncitorești, pentru situarea partidului pe o linie revoluționară. Cînd spre sfirșitul secolului o serie de elemente burghe- zo-liberale din conducerea partidului. au provocat dezorganizarea sa vremelnică, I. C. Frimu, alături de alți militanți revoluționari, animați de încredere nestrămutată în viitorul mișcării muncitorești, au luat în mîi- nile lor cauza refacerii mișcării și ridicării ei pe o treaptă superioară. Eliberarea de balastul elementelor mic-burgheze, așa-zise „generoase", a creat premisele unei mișcări muncitorești mai largi, combative, cu o mai hotărîtă orientare de clasă.Articolele sale pline de sevă sădeau din nou nădejdea în inimi : „Sîntem singuri ? Cînd la 
orașe e o muncitorime asupri
tă și nedreptățită, cînd țărăni
mea duce jugul ce! mai greu, jugul 
mizeriei și al ignoranței, al nedrep
tății și al asupririi, atunci să te în
trebi, oare, dacă ești singur ?“ („Lumea nouă, 27 februarie 1900“). Sau adresîndu-se muncitorilor cu prilejul sărbătorii de 1 Mai : „Chemați sîn- 
teți voi, ca luptind... să faceți ca din 
robia de astăzi să răsară o libertate 
egală pentru toți ; faceți ca sporul 
muncii voastre să fie tot al vostru ; 
luptați pentru a dărîma o stare de 
lucruri care vă Iasă pe voi pieritori 
de foame, cînd atîtea bogății vă or
besc vederea ; înlăturați tot cc-i ne
trebnic și josnic, luptați pentru ega
litatea în muncă și in foloasele ei. 
Ridicați sus steagul revendicărilor so
ciale, manifestînd în această zi" („Lumea nouă", 23 aprilie 1900).I. C. Frimu se numără printre conducătorii societății „Munca" și, din 1901, ai cercului socialist „România muncitoare" și ai gazetei cu același nume, ce polarizau speranțele, eforturile pentru reorganizarea partidului. în același timp, activează neabătut pentru ridicarea organizațiilor sindicale pe o nouă treaptă a dezvoltării lor, imprimînd mai hotărît în activitatea lor principiul luptei de clasă și al solidarității internaționale. Ca o recunoaștere a meritelor lui în dezvoltarea mișcării muncitorești, Frimu a fost ales, la conferința pe țară a sindicatelor și cercurilor socialiste din august 1906, membru al Comisiei generale a sindicatelor din România, iar o dată cu crearea, un an mai tîrziu, a Uniunii socialiste, membru al conducerii acesteia.La 31 ianuarie 1910 s-au deschis 
la București lucrările congresului

Ziarul „SOCIALISMUL" — 1919 care avea să hotărască refacerea partidului politic al proletariatului român. Luînd cuvîntul la începutul lucrărilor, I. C. Frimu sublinia că 
„mișcarea actuală socialistă este 
continuarea vechii mișcări sau mai 
bine-zis, a vechii idei socialiste". Ei a fost ales membru în Comitetul Executiv al Partidului Social-Democrat din România, ulterior îndeplinind și funcția de secretar al partidului. în această calitate, I. C. Frimu și-a consacrat toate forțele consolidării partidului, creșterii rolului său în organizarea acțiunilor de luptă ale proletariatului, ale maselor largi muncitoare. In timpul răscoalei din 1907, el și-a manifestat deschis solidaritatea cu lupta țărănimii răsculate și protestul vehement împotriva măsurilor represive ale claselor exploatatoare.Animat de ferme convingeri internaționaliste, proprii proletariatului român, I. C. Frimu a desfășurat o intensă activitate pentru stringerea 

legăturilor de solidaritate între mișcarea muncitorească din România și proletariatul din celelalte țări. El s-a numărat printre organizatorii transportului către Rusia al literaturii ilegale tipărită de emigranți ruși din apusul Europei. Neobosita activitate desfășurată în conducerea partidului socialist l-a făcut cunoscut și peste hotare, în mișcarea muncitorească internațională. în anul 1911, Lenin i-a adresat personal lui I. C. Frimu o scrisoare prin care îl ruga să se intereseze de soarta a doi emigranți revoluționari ruși aflați în România.Dezlănțuirea primului război mondial de către marile puteri imperialiste a ridicat noi probleme în fața mișcării sociale. Frimu, ca și alți militanți socialiști români, a adoptat în problema războiului o poziție pătrunsă de grijă și răspundere pentru soarta și viitorul țării. Războiul imperialist, spunea el, 
„pentru capitaliști e un nou prilej 
de afaceri și căpătuială, pentru 
muncitori înseamnă mizerie, foame 
și nenorociri", iar cu altă ocazie, cu un deosebit simț al clarviziunii, a- 
dăuga : „e foarte posibil ca războiul 
acesta să aducă Revoluția Socială 
care va croi drum societății socia
liste".După intrarea României în război și cotropirea unei părți însemnate din teritoriul țării de către trupele Puterilor Centrale, I. C. Frimu, împreună cu alți militanți socialiști, a inițiat crearea unui comitet ilegal de acțiune, care a organizat demonstrații de protest împotriva jafului practicat de ocupanți, a editat broșuri și manifeste. . în condițiile retragerii trupelor Puterilor Centrale din teritoriul cotropit, I. C. Frimu, deși slăbit și istovit, nu și-a cruțat eforturile în vederea organizării activității revoluționare a clasei muncitoare, a refacerii secțiunilor partidului și sindicatelor.După cum se știe, mișcarea revoluționară din România, ca și din alte țări, a cunoscut la sfirșitul războiului, un puternic avînt, muncitorimea pășind cu hotărîre pe drumul cuceririi, prin acțiuni deschise șl energice, a drepturilor ei vitale. în lanțul acestor acțiuni s-a înscris și marea demonstrație din 13 decembrie 1918, sîngeros reprimată de guvernanți.în timp ce zeci de muncitori cădeau sub gloanțele mitralierelor, în piața Teatrului Național, forțele de represiune au năvălit în sediul partidului socialist și al sindicatelor din strada Sf. Ionică, au bătut și torturat în mod sălbatic pe I. C. Frimu și pe alți fruntași socialiști. în cursul nopții, el a fost arestat și dus la Prefectura Poliției Capitalei, fiind supus din nou torturilor. „Soții noștri... se a- răta în plîngerea adrșsată Ministerului de Interne de Rozalia Frimu și de soțiile altor militanți închiși — 
au fost crincen bătuți, maltratați și 

schingiuiți în beciurile poliției, de 
către agenți și jandarmi. Au grave 
contuziuni pe față și pe corp. Și cu 
toate că de două zile sint răniți, nu 
li s-a dat pînă acum nici un ajutor 
medical". „11 văd pe bunul și blin
dai Frimu — își amintea un martor ocular despre o scenă din această perioadă — purtat pe brațe de agenți 
polițienești și tirit in cabinetul an- 
tropometric, pentru a fi măsurat ca 
toți delincvenții de rind, el, Frimu, 
acest sublim exemplar omenesc !"Deși în întreaga țară se desfășura o puternică mișcare pentru eliberarea militanților arestați, s-a hotărît trimiterea lor în fața justiției militare. Ordonanța definitivă îl acuza pe Frimu că „prin uneltiri culpabile, prin 
conferințe, ziare și manifeste, a ați- 
țat poporul să atenteze prin mijloa
ce răzvrătitoare la surparea formei 
de guvernămint", caracterizîndu-1 ca fiind „sufletul mișcării socialiste". Pentru Frimu, procesul n-a mai avut loc niciodată, căci în urma schingiuirilor la care a fost supus se îmbolnăvește grav la închisoarea Văcărești. Autoritățile polițienești în mod premeditat n-au îngăduit internarea lui in spital pentru aplicarea unui tratament medical corespunzător. Numai în ultimele clipe ale vieții, este transportat la spital. Moare în seara zilei de 6/19 februarie 1919. Funeraliile lui I.C. Frimu, care au avut loc în ziua de 9/22 februarie 1919, s-au transformat într-o grandioasă demonstrație a maselor muncitoare împotriva măsurilor represive ale guvernului burghezo-moșieresc, pentru drepturi și libertăți democratice.I.C. Frimu n-a mai a- pucat să trăiască anii în care marile înfruntări de clasă din acel timp au a- tins punctul culminant, cînd, pe baza experienței acumulate de mișcarea noastră muncitorească în focul bătăliilor de clasă, s-a desfășurat în rîndurile partidului socialist acel proces de clarificare ideologică, care a dus la transformarea partidului intr-un partid de tip nou, marxist-leninist, Partidul Comunist Român. Dar în dezvoltarea furtunoasă pe care a cunoscut-o socialismul, devenit dintr-o teorie o puternică mișcare de masă ce a cuprins întregul proletariat român, zguduind însăși temelia regimului burghezo-moșieresc, și-a găsit o vie întruchipare spiritul de combativitate revoluționară care l-a animat pe Frimu în tot timpul vieții sale și pe care l-a promovat cu consecvență. Prin activitatea sa teoretică și organizatorică, prin exemplul dat, ca și prin contribuția pe care a avut-o la formarea de doi militanți revoluționari, I.C. Frimu poate fi considerat ca unul dintre precursorii Partidului Comunist Român.Evocind figura lui I. C. Frimu, calitățile sale de organizator și conducător al luptei clasei noastre muncitoare, militantul socialist C. Dobrogeanu-Gherea scria, la moartea acestuia ; „Fritnu era un om inteligent, 

o minte clară și clar văzătoare. Avea, 
mult bun simț — o calitate a clasei 
căreia aparținea — avea' mult tact 
și ceea ce e mai important, avea, 
dezvoltat simțul realității... Frimul 
avea și altă calitate : Un spirit 
profund de răspundere, care izvorăș
te totdeauna din marele devotament 
și din iubirea curată pentru o cauză 
mare". Activitatea sa neobosită în slujba idealurilor proletariatului a fost elogiată și de personalități de diverse orientări ale vieții politice, științifice și culturale românești. Astfel, Gala Galaction nota : „Scump 
prieten, inimă fierbinte și suflet de 
apostol ! Ai voit să mîntuiești pe 
frații tăi, ai voit binele poporului... 
Te priveam totdeauna cu drag și ad
mirație. Iubeam avintul tău, vene
ram sfinta ta sinceritate și mă ple
cam adine, cum mă voi pleca in tot
deauna, înaintea crezului tău socia
list". Iar marele nostru istoric Nicolae Iorga îl aprecia ca „om stator
nic în vederile sale, camarad cre
dincios al celor care au luptat ală
turi de dînsul, om de treabă", care 
„merita stima adversarilor".La 100 de ani de la nașterea lui I. C. Frimu, idealurile cărora el și-a consacrat întreaga viață au devenit realitate în România socialistă. Partidul Comunist Român a condus poporul la lichidarea oricărei exploatări și asupriri a omului de către om, la triumful deplin al orinduirii noi, socialiste, iar astăzi călăuzește poporul în măreața operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.In contextul preocupărilor partidului pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, pentru formarea omului nou, constructor al socialismului, pentru ridicarea nivelului activității politico-educative corespunzător acestor cerințe, exemplul de dăruire și abnegație al unor străluciți militanți revoluționari, între care și I. C. Frimu, capătă o deosebită insemnătate, constituind pentru tineret, ca și pentru toți oamenii muncii, o pildă de devotament față de cauza clasei muncitoare, de jertfă și tărie morală, de înaltă pasiune revoluționară în lupta pentru triumful idealurilor ei, ale întregului popor muncitor.

Augustin DEAC
director adjunct al Institutului 
de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.
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întreaga activitate 
politico-etativă să fie pătrunsă 
de spirit muncitoresc, revoluționar!
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Capacitate de convingere, putere 
de influențare - cerințe primordiale 

ale muncii ideologiceDesfășurată într-o atmosferă de înaltă exigență partinică, de responsabilitate comunistă, plenara lărgită cu activul a Comitetului județean Dolj al P.C.R. a prilejuit o amplă și profundă analiză a sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în vederea aplicării programului de îmbunătățire a activității po- litico-ideologice, de educare marxist- leninistă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, adoptat de conducerea  ̂partidului pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Subliniind că programul de educație comunistă exprimă grija deosebită 
a secretarului general al partidului pentru dezvoltarea armonioasă a societății noastre socialiste, pentru perfecționarea tuturor laturilor vieții sociale, ampla informare prezentată de tovarășul Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean de partid Dolj, a scos în relief preocupările și experiența dobîndită în activitatea politico-ideologică și cultural- educativă, a supus dezbaterii plenarei principalele probleme care se ridică în fața organizației județene de partid în acest domeniu. Informarea a insistat asupra neajunsurilor existente în munca educativă, a jalonat căile și mijloacele capabile să impri
me un caracter mai dinamic, mai mobilizator acțiunilor consacrate dezvoltării conștiinței socialiste a comuniștilor, a maselor de oameni ai muncii, modalitățile creșterii rolului conducător al organizațiilor de partid în toate domeniile activității ideologice și cultural-educative.

Cu deosebire, informarea s-a oprit pe larg asupra cerinței creșterii rolului educativ și combativității adunărilor generale de partid, pentru ca ele să devină pretutindeni o puternică școală de pregătire și călire in spirit comunist , îmbunătățirii conținutului de ide» al învățămîntului de partid, subliniind că este necesar să se înlăture fenomenul de tehnicizare și profesionalizare care s-a manifestat adeseori în defavoarea laturii politico-educative a acestuia, să se 
acorde o pondere mai mare studierii și însușirii temeiurilor științifice, principiale, ale politicii partidului nostru, problematicii etice, temelor care vizează formarea profilului mo
ral al omului societății noastre. De asemenea, s-a relevat necesitatea perfecționării muncii de propagandă 
în rîndul maselor prin lărgirea sfe
rei ei de cuprindere și participarea 
la această acțiune a tuturor activiștilor de partid și de stat ; sarcina de 
a extinde și activiza formele muncii politice de masă, ca instrument de popularizare a experienței pozitive și de combatere a stărilor de lucruri negative, de a orienta mai consecvent activitatea cultural-artistică spre abordarea unei tematici actuale, cu multiple valențe educative, în stare să exercite o puternică înrîurire a- supra formării omului nou, construc
tor al socialismului.

O însemnată parte a informării a 
fost consacrată acțiunilor ce vor fi întreprinse de organizația județeană 
de partid pentru ridicarea la un nivel superior a muncii de educare comunistă a tinerei generații. în lumina sarcinii de mare responsabilitate trasată de secretarul general al partidului ca tinerii să fie educați și pregătiți pentru viață, pentru activitatea productivă, vorbitorul a relevat rolul organizațiilor de partid, școlii și al organizațiilor U.T.C. în înfăptuirea acestui obiectiv, subliniind necesitatea realizării unei legături organice între procesul Instructiv și cel educativ, sporirii contribuției tuturor factorilor la educarea tineretului în spiritul concepției despre lume și viață al clasei muncitoare, al dragostei și atașamentului față de partid și cauza socialismului.în încheierea informării, primul secretar al comitetului județean de partid, apreciind că deficiențele e- xistente în munca ideologică și po- litico-educativă se datoresc și unor lipsuri din activitatea comitetului județean de partid, a unor secții ale sale, a arătat- că dezbaterile care au avut loc în adunările și plenarele de partid, măsurile adoptate reprezintă chezășia ridicării la un nivel calitativ superior și creșterii eficienței întregii activități politico-educative, de dezvoltare' a conștiinței socialiste 
a oamenilor muncii.Participanții la discuții au relevat, 
în cuvîntul lor, deosebita însemnă
tate principială și practică a programului de educație comunistă a întregului popor, exprimîndu-și ho- tărirea de a-1 transpune neabătut în viață. Ei au abordat deschis atît împlinirile, cît și neîmplinirile, au insistat asupra modalităților prin care organele și organizațiile de partid trebuie să acționeze pentru a ridica întreaga activitate politico-educativă 
la nivelul cerințelor partidului.— în lumina exigențeloi- formulate în programul elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciez că mai avem multe de făcut pentru ridicarea conștiinței socialiste la nivelul înaltelor sarcini ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — a arătat tov. Ion Zăvă- 
leanu, prim-secretar al Comitetului municipal Craiova al P.C.R.. Au fost cazuri cînd ne-am declarat mulțumiți dacă am realizat planul de producție, dacă ne-am îndeplinit angajamentele, fără să ținem seama de condițiile în care le-am realizat și fără să analizăm mai profund ceea ce am făcut pe linia educării oamenilor, a creșterii conștiinței lor socialiste. Aceste neajunsuri și altele ne obligă la o revedere principială, structurală aș spune, a stilului și metodelor noastre de muncă, încît să asigurăm activității politico-ideologice și cultural-educative atributele realismului și eficienței.Multiplele aspecte implicate de perfecționarea muncii politico-ideologice, de creșterea rcțlului organizațiilor de partid în formarea omului nou, cu o conștiință înaintată, revoluționară, intransigent față de neajunsuri, au fost analizate de mai mulți participanți la dezbateri. Tov. Constantin Pîrvuică, secretar al Comitetului orășenesc Filiași al P.C.R., s-a referit la problema diversificării formelor învățămîntului de partid, a creșterii numărului cercurilor și cursurilor, a introducerii în tematica lor a mai multor teme de istorie a partidului, de educație mo- ral-cetățenească și ateist-științifică. 
Tov. Mihai Liciilescu, directorul ge

neral al Grupului de uzine pentru aparataj și mașini electrice Craiova, 
Nicolae Drăguleasa, secretar al Comitetului comunal de partid Bul- zești, au subliniat necesitatea de a se imprima activității politico-educative un caracter concret, eficient, de a o concentra în direcția mobilizării tuturor resurselor pentru îndeplinirea sarcinilor economice. Alți vorbitori, printre care tov. Dumitru 
Bordea, președintele consiliului județean al sindicatelor. Ion Șuncă, locțiitorul secretarului Comitetului orășenesc Băilești al P.C.R., sco- țînd în evidență unele neajunsuri în munca politică de masă, au arătat că aceasta nu a fost orientată in suficientă măsură spre cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, spre combaterea deprinderilor și concepțiilor retrograde. Ei au înfățișat plenarei măsurile pe care le aplică sau urmează să le aplice pentru a extinde și activiza formele și metodele cele mai eficiente ale muncii politice de masă.Subliniind necesitatea ca organele și organizațiile de partid să întreprindă acțiuni de o mai mare cuprindere și durată, să privească mai larg procesul educativ, în toată complexitatea și dinamica sa, tov. Ion 
Cetățeanu, secretar al comitetului județean de partid, a spus : Imprimarea unui ritm alert și a profunzimii necesare în această nobilă operă de educație comunistă depind de organizarea și coordonarea sistematică, științifică a întregii activități pe tărîrn spiritual, de folosirea adecvată, cu maximum je eficiență, a formelor de influențare care și-au dovedit pe de-
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plin eficiența. Este nevoie să punem un accent deosebit pe creșterea și perfecționarea pregătirii a însuși detașamentului de educatori, pe exercitarea unei îndrumări stăruitoare, a unui control permanent, care să dea imbolduri hotărîtoare întregii activități revoluționare a organizațiilor de partid.In cuvîntul său, tov. Dumîtru Di- 
nișor, președintele C.A.P. Goicea Mare, a insistat asupra necesității intensificării muncii politico-ideologice în rîndurile țăranilor cooperatori, în vederea educării lor în spiritul atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc al cooperativei, pentru formarea și ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii de la sate și, îndeosebi, a tineretului.Problematica complexă a educării tineretului în spiritul muncii, al înaltelor idealuri ale socialismului a fost larg dezbătută în cadrul plenarei. Abordînd rolul ce revine școlii, organizațiilor U.T.C. în formarea și educarea tinerei generații, tov. Maria 
Topală, directoarea Liceului economic din Craiova, Aurel Bold, inspector general la Inspectoratul județean de învățămînt, Adrian Cioboiu, prim- secretar al Comitetului județean Dolj al U. T. C., Ion Bodunescu au relevat obligațiile ce revin acestor factori în pregătirea tinerilor pentru viață, pentru munca productivă, pentru formarea și dezvoltarea unor tineri cu trăsături morale sănătoase, încrezători în forțele proprii, în capacitatea creatoare a clasei muncitoare, a poporului nostru, devotați trup și suflet cauzei partidului, cauzei înfloririi și propășirii multilaterale a patriei noastre socialiste. Vorbitorii au criticat concepția profund dăunătoare a unor profesori care consideră că menirea lor s-ar reduce doar la predarea lecției propriu-zise, iar munca de educație ar reveni numai directorului și profesorului de științe sociale. Ei au arătat că simpla însușire de către tineri a cunoștințelor de specialitate nu asigură de la sine formarea unei viziuni juste, științifice, asupra lumii și menirii omului în societate, că ele trebuie sintetizate pe solul fertil oferit de filozofia marxistă, de concepția clasei muncitoare despre lume și societate.Referindu-se la problemele intensificării activității cultural-artistice, tov. Florea Firan, președintele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, s-a oprit în intervenția sa asupra modalităților menite să înlăture discontinuitatea, caracterul de campanie al unor activități, formalismul și rutina care și-au pus amprenta pe unele manifestări, să sporească conținutul educativ al activităților culturale de masă.în încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul tovarășul MANEA 
MANESCU, care a subliniat că programul adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., din inițiativa și la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, reprezintă un strălucit îndreptar de acțiune pentru ridicarea la un înalt nivel a întregii activități educative din țara noastră. Cu marea sa capacitate de a sesiza la timp problemele esențiale ale progresului social, cu înaltul său spirit de responsabilitate pentru dezvoltarea ascendentă, pe toate planurile a României, secretarul general al partidului a jalonat cu claritate căile principale ale îmbunătățirii activității ideologice și politico-educative, a fundamentat magistral locul și importanța conștiinței socialiste în mersul hotărît înainte al societății noastre pe drumul socialismului sși comunismului.După ce a arătat că măsurile care fac obiectul vastei dezbateri în întregul partid nu constituie o acțiune de conjunctură, de campanie, ci izvorăsc din necesitățile obiective pe care le ridică etapa actuală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, vorbitorul a subliniat . că o operă de o asemenea amploare presupune participarea activă, conștientă, a fiecărui membru al societății, cere eforturi însemnate, abnegație și dăruire, spirit revoluționar și intransigență — calități ce trebuie formate și educate la toți oamenii muncii. Tocmai de aceea — a relevat vorbitorul — se impune ca activitatea ideologică și politico-educativă să contribuie cu și mai multă vigoare la formarea omului nou, e- ducat în spiritul militant, combativ al ideologiei clasei muncitoare, cu o 

conștiință înaltă, un nivel superior de pregătire politică, profesională și culturală, capabil să-și aducă din plin contribuția Ia progresul societății.în continuare, referindu-se la unele aspecte esențiale ale îmbunătățirii conținutului și formelor muncii ideologice și politico-educative, tovarășul Manea Mănescu s-a oprit pe larg în cuvîn- tarea sa asupra cerinței ca întreaga această muncă să fie puternic impregnată de spirit muncitoresc, revoluționar, caracteristic societății noastre în care clasa muncitoare este clasa conducătoare. Subliniind necesitatea ca virtuțile clasei noastre muncitoare — devotament neclintit față de partid și cauza socialismului, muncă plină de abnegație și eroism cotidian în îndeplinirea sarcinilor, combativitate față de orice fel de neajunsuri, grijă deosebită pentru unitatea rîndurilor partidului și apărarea cuceririlor revoluționare — să devină însușiri ale fiecărui cetățean al patriei, vorbitorul a arătat că acest obiectiv trebuie urmărit în mod consecvent prin adunările generale, prin învățămîntul de partid, prin toate formele muncii politice și cultural-educative de masă. Țelul fundamental al întregii activități politico-educative este de a transforma pe fiecare comunist, pe fiecare om al muncii, într-un militant activ pentru înfăptuirea politicii partidului, ceea ce presupune, ca o condiție esențială, asigurarea cunoașterii profunde și însușirea organică a politicii interne și internaționale a partidului nostru, a temeiurilor ei științifice.Apreciind că un factor important de care depinde eficiența muncii politico-educative îl constituie legarea ei strinsă de obiectivele construcției economice și sociale, de sarcinile care stau în fața oamenilor muncii în anii actualului cincinal, vorbitorul s-a referit pe larg la cîteva probleme de mare însemnătate principială și practică din domeniul economiei, care trebuie să ocupe un loc dintre cele mai importante în activitatea politică desfășurată de organele și organizațiile de partid, să fie clar și convingător explicate prin învățămîntul de partid, prin propaganda prin conferințe, prin formele variate ale muncii politice de masă.în partea din expunere consacrată ridicării la un nivel superior a întregii activități politice în rîndul tineretului, tovarășul Manea Mănescu, bazîndu-se pe o bogată argumentare faptică, a înfățișat pe larg sarcinile ce revin in acest sens organizațiilor de partid, școlii, organizațiilor de sindicat și de tineret. Vorbitorul a insistat asupra necesității ca, prin metode și forme adecvate, ele să cultive la tineri dragostea de muncă, simțul datoriei de a munci pentru progresul general al patriei, respectul față de trecutul eroic al poporului, dragostea față de gloriosul partid al '‘comuniștilor, față de clasa muncitoare, admirația față de marile realizări obținute sub conducerea partidului, hotărîrea de a lupta pentru apărarea și dezvoltarea acestor realizări. Totodată, subliniind că partidul nostru manifestă o grijă deosebită pentru perfecționarea învățămîntului, vorbitorul a arătat că pregătirea tineretului pentru o muncă socială utilă, productivă, înarmarea elevilor și studenților cu bogate cunoștințe profesionale, dar și cu temeinice cunoștințe politice și ideologice, cu o concepție științifică despre lume și viață, cu convingeri ferme comuniste constituie sarcini fundamentale pe care partidul le pune în fața învățămîntului.Relevînd că măsurile de perfecționare a activității ideologice și politico-educative reafirmă puternic rolul determinant al partidului în conducerea tuturor domeniilor vieții noastre sociale, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra cerinței sporirii rolului adunărilor generale de partid, pentru ca ele să devină realmente o școală a educației comuniste în care să se desfășoare puternic critica și autocritica, asupra creșterii rolului politic și a forței de înrîurire a exemplului personal al comunistului. Ocupîn- du-se apoi de problemele învățămîntului de partid, vorbitorul a arătat că atributul său esențial trebuie să devină capacitatea sa de stimulent al gîndirii politice, al formării deprinderilor de interpretare a realităților de pe pozițiile ideologice ale partidului nostru.Subliniind în continuare că îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative este și trebuie să fie o cauză a întregului partid, a tuturor activiștilor și comuniștilor, vorbitorul a arătat că este necesar ca membrii biroului și comitetului județean de partid, toți activiștii să se întîlnească în mod sistematic cu oamenii muncii, să explice acestora politica internă și externă a partidului, măsurile ce si iau în diferite domenii, să-i mobilizeze la înfăptuirea obiectivelor trasate de partid, a liniei sale generale.în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Manea Mănescu, apreciind că lucrările plenarei au adăugat noi propuneri și măsuri valoroase acelora izvorîte din dezbaterile adunărilor de partid, a exprimat convingerea că puternica organizație de partid din județul Dolj va acționa cu toate forțele și hotărîrea pentru a îmbunătăți multilateral activitatea ideologică, politico-educativă și culturală, spre a-și aduce din plin contribuția la înaintarea României pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, dovedind prin rezultatele muncii devotamentul față de politica partidului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român.După aprobarea planului de măsuri' supus dezbaterii plenarei, participanții au adoptat in unanimitate, și într-o atmosferă de puternic entuziasm, textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Asigurăm conducerea partidului că, îmbunătățind continuu și sporind eficiența activității politico-educative, vom mobiliza larg pe toți oamenii muncii din județul Dolj la înfăptuirea sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al X-lea al P.C.R., contribuind astfel la ridicarea României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației".

Mircea ANGELESCU 
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Timp de două luni, în adunările de partid care s-au succedat, cei 16 000 de comuniști din județul Covasna au dezbătut într-un spirit de înaltă exigență sarcinile ce le revin din măsurile adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activității de educație comunistă a membrilor de partid, a întregului popor. în ziua de 30 septembrie a.c., plenara lărgită a comitetului județean de partid a făcut bilanțul acestei ample discuții care a polarizat atenția tuturor locuitorilor județului. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.în informarea prezentată de tovarășul Kirăly Carol, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid Covasna, după ce s-a subliniat excepționala însemnătate a documentelor supuse dezbaterii. valoarea deosebită a ideilor și tezelor cuprinse in expunerea secretarului general al partidului la Consfătuirea cu activul din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative, a fost exprimată deplina adeziune a comuniștilor, a uteciștiior, a tuturor oamenilor muncii din județ, români și maghiari, la măsurile adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., la întreaga politică a partidului de edificare socialistă a României.După ce a arătat că adunările și plenarele lărgite ale organizațiilor de partid, de masă și obștești au constituit un prilej de' analiză multilaterală și aprofundată a activității politico-ideologice și cultural-educative, vorbitorul a reliefat pronunțatul caracter de lucru al dezbaterilor, faptul că în cele mai multe locuri ele 6-au desfășurat intr-o strînsă corelare cu realitățile de la fiecare loc de muncă, prin raportare la viață, la cerințele actualei etape de dezvoltare a societății noastre.în continuare, primul-secretar al comitetului județean de partid a scos în evidență o serie de deficiențe care s-au manifestat în activitatea unor organizații de partid, sindicale, de tineret, a unor instituții de Cultură și învățămînt, a presei locale, deficiențe care au dus la instaurarea in unele locuri a unei atmosfere lipsite de exigență față de îndatoririle ce revin oamenilor muncii. întreaga muncă politico-educativă, a spus vorbitorul, va trebui să fie îndreptată ferm spre mobilizarea maselor la realizarea sarcinilor trasate de partid. Poate fi apreciată pozitivă doar acea activitate politico-educativă care se va axa pe preocupările majore ale comuniștilor, ale oamenilor muncii din unitățile economice, industriale și agricole pentru realizarea planului de producție, pe întărirea disciplinei, utilizarea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, folosirea integrală a timpului de .lucru.Vorbind despre profunda grijă pe care partidul o poartă tinerei generații, vorbitorul a evidențiat rolul și sarcinile ce revin organizațiilor de partid pentru cultivarea în rîndurile tineretului a respectului și dragostei față de muncă, pentru formarea unor deprinderi și trăsături morale înaintate.In concluzia informării s-a subliniat că organele și organizațiile de partid, sindicale, de femei și U.T.C., ceilalți factori educaționali, toți membrii de partid au înalta datorie de a rțiilita neabătut pentru înfăptuirea 'programului de educație comunistă, pentru sporirea eficienței muncii politice și cultural-educative.în cuvîntul lor, tovarășii Mărton Al
bert, secretar al Comitetului orășenesc de partid Tg. Secuiesc, și Dali 

<\Săndor, redactor-șef al ziarului „Meii 'gyei Tiikor", secretarul consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, au reliefat că o latură esențială a muncii de educare comunistă constă în cultivarea spiritului internaționalist, al prieteniei și frăției dintre muncitorii, țăranii, intelectualii români, maghiari și de alte naționalități. Este o realitate incontestabilă că pe meleagurile județului Covasna, la fel ca și în cele- V lalte zone ale țării în care conviețuiesc cetățeni de diferite naționalități, oamenii muncii români și maghiari muncesc într-o unitate indestructibilă, luptă umăr la umăr pentru a da viață politicii marxist- leniniste a partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria comună, Republica Socialistă România. Sigur, am face o greșeală dacă am considera că nu mai avem nimic de făcut pe a- cest tărîrn. Consider că în condițiile actuale, a menționat secretarul consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, patriotismul și internaționalismul socialist capătă noi valențe și este de datoria tuturor organizațiilor de partid de a desfășura o activitate propagandistică laborioasă pentru a explica semnificația acestor concepte nu într-o manieră abstracta, atemporală, general- valabilă, ci raportată la condițiile actuale ale României.Vorbind despre preocupările orga- zațiilor de partid de a imprima o mai mare finalitate educativă activității ideologice, tovarășii Bod Elisabeta, muncitoare Ia fabrica de țigarete, secretara comitetului de partid, Csicsă 
Peter, secretarul comitetului de partid de la I.J C.M. Sfîntu-Gheorghe, ing. 
Kiss Dezideriu, locțiitorul secretarului comitetului de partid de la întreprinderea minieră Căpeni, au relevat că programul elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu jalonează obiectivele fundamentale ale muncii de e- ducare comunistă pentru o perioadă îndelungată. -Nu am răspunde cerințelor puse muncii politico-educative, au arătat vorbitorii menționați, dacă am considera măsurile adoptate de conducerea partidului ca avind un caracter trecător, de campanie. Problemele ideologice trebuie să rețină permanent atenția noastră, pentru că activitatea destinată făuririi premiselor spirituale ale societății socialiste multilateral dezvoltate este o parte intrinsecă, inseparabilă, a procesului de construire a noii orînduiri sociale, în plenară s-au înfățișat fapte din care a rezultat că acolo unde munca politico-educativă nu are un caracter permanent apar fisuri, prin care se pot infiltra concepții străine, influențe ale ideologiei burgheze.Mai mulți vorbitori, printre care tovarășii Aurel Hulpoi, propagandist, directorul școlii generale din Voinești. 
Sylvester Lajos, președintele comi

tetului județean pentru cultură și e- ducație socialistă, Bereczki Vilma, președinta comitetului județean al femeilor, Batternay Tiberiu, președintele consiliului județean al sindicatelor, au relevat că este necesar să se acționeze mai insistent pentru ca toate mijloacele propagandistice să fie utilizate cu pricepere în vederea creșterii puterii de penetrație a politicii partidului în rîndurile celor mai largi mase populare. Uneori, însă, se neglijează acest aspect, ceea ce diminuează eficiența propagandei. Faptele probează că mai sînt activiști care consideră că progresul economic determină de la sine schimbări în conștiința și comportamentul oamenilor. Tovarășii Sergiu Manolatos, secretarul Comitetului orășenesc în- torsura Buzăului, și Rab Ștefan, prim- secretar al comitetului județean al U.T.C., au arătat că uneori se face puțin apel la argumentul convingător, capabil să influențeze gîndirea și atitudinea oamenilor, să determine înlăturarea unor concepții retrograde. De aici predilecția unor comitete de partid și unor organizații U.T.C. de a aborda problemele într-o manieră administrativă. Consecințele neglijării activității destinate formării conștiinței înaintate se vădesc în faptul că acolo unde se manifestă a- semenea tendințe încep să prevaleze tendințele tehniciste, de transformare a organizațiilor de partid într-un fel de dispeceri.Slăbirea activității politico-educative a unor organizații de partid și de U.T.C. are urmări negative asupra comportamentului membrilor de partid și al tinerilor. Nu este o întîm- plare că acei membri de partid și
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uteciști care încalcă disciplina muncii sau normele socialiste de conviețuire se recrutează tocmai din rîndul celor care nu iau parte la viața de organizație, neglijează ridicarea nivelului lor politic și se eschivează de la înde- ; plinirea sarcinilor încredințate. Iată de ce s-a subliniat în plenară că or- . ganizațiile de partid au datoria nu să întreprindă acțiuni educative „globale", ci să pornească de la fenomenele ! concrete din unitatea respectivă, sta- ' bilind precis, nominal cine anume să j se ocupe și ce să aibă în vedere.Munca politică este eficientă atunci cînd fiecare comunist dovedește prin propriile sale fapte și prin propria sa ținută cum trebuie acționat în producție și pe tărîmul vieții obștești. A-, ceastă idee a fost puternic reliefată în luările de cuvînt ale tovarășilor 
Benedek Geza, directorul Spitalului cardiologie Covasna, Dukasz Anna, directoarea teatrului maghiar de stat. 
Radu Horea, directorul sanatoriului Vîlcele, Tanko Arpăd, președintele C.A.P. Ghidfalău. Numai atunci cînd fiecare comunist, înțelegind pe deplin îndatoririle care decurg din calitatea sa de membru al avangărzii revoluționare a clasei muncitoare, militează neobosit, în orice împrejurare, pentru promovarea principiilor ideologice și politice ale partidului, numai atunci organizația de partid respectivă se afirmă ca o forță combativă, în permanentă ofensivă împotriva a tot ceea ce reprezintă rămășițe sau influențe ale vechiului. Desigur, cu condiția ca organizația să utilizeze cele mai adecvate forme ale muncii politice, apte să concure la dezvoltarea unei opinii combative față de manifestările care contravin eticii socialiste. Este vorba .de asemenea modalități care pun pe oameni în mod operativ în fața propriilor lor fapte, dînd putința colectivului să se convingă pe „viu" cît de dăunătoare este o anumită poziție sau un anumit mod de a lucra.în același timp, au relevat vorbitorii, combativitatea presupune receptivitate, aderență la tot ce este nou, valoros și deschide drum progresului. Adeseori, unele organizații se dovedesc intolerante față de abateri, de manifestările străine — ceea ce este foarte bine — însă nu izbutesc să sesizeze noul, experiențele și inițiativele valoroase care trebuie sprijinite și extinse. Or, exigența partinică presupune, totodată, o mare receptivitate față de elementele noului, sprijinirea lor activă ca o condiție a perfecționării calitative a muncii de partid.Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul 
GHEORGHE PANĂ a relevat că ampla dezbatere ce are loc în întregul nostru partid în legătură cu problemele de o excepțională însemnătate ridicate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea activului de partid din domeniul ideologiei, al activității politice și cultural-educative, are o semnificație cu totul deosebită pentru viața partidului, a poporului nostru. Aceasta, întrucît programul inițiat de secretarul general al partidului are o mare importanță teoretică și practică. răspunde unor cerințe esențiale ale actualei etape, urmărind îmbunătățirea activității de educare mar- xist-leninistă a membrilor partidului, a tuturor oamenilor muncii. îmbră- țișînd toate domeniile muncii politico-ideologice, programul se înscrie organic în preocupările permanente, statornice, ale conducerii de partid de a transpune în practică hotărîrile celui de-al X-lea Congres al P.C.R. Tezele cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în propunerile de măsuri ale secretarului general, aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., ajută pe fiecare membru al partidului nostru să înțeleagă mai bine răspunderile sporite ce îi revin în opera de făurire a noii societăți, contribuie la dezvoltarea intransigenței revoluționare, la întărirea spiritului partinic, Ia creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate. înfăptuirea lor va accelera fără îndoială mersul înainte al societății noastre.Toți oamenii muncii, întregul popor, a subliniat vorbitorul, dau o înaltă apreciere modului în care au fost abordate de conducerea partidului problemele vieții noastre spirituale, ale perfecționării muncii ideologice și educative. Dată fiind marea 

valoare principială a acestor documente, se impune ca ele să fie studiate temeinic, cu spirit de răspundere de fiecare lucrător pe tărîmul ideologiei, de fiecare tovarăș, indiferent de colectivul în care activează.Prin măsurile inițiate, secretarul general al partidului nostru a demonstrat încă o dată marile sale virtuți de militant revoluționar, grija pentru buna desfășurare a construcției socialismului în patria noastră, excepționala sa putere de sesizare, de sinteză a fenomenelor specifice fiecărei etape de dezvoltare a vieții sociale.în continuare, vorbitorul a apreciat pozitiv desfășurarea discuțiilor în plenară, exigența și combativitatea partinică care au caracterizat dezbaterile. Mulți tovarăși au analizat cu atenție, adesea în spirit critic, și pe a- locuri autocritic, din multiple unghiuri de vedere, 'activitatea comuniștilor, a oamenilor muncii din județul Covasna, punînd în evidență multe lucruri bune realizate de organizația județeană de partid ; ei au adus în dezbatere — este drept nu cu destul curaj și suficientă hotă- rîre — unele dintre neajunsurile care dăinuie în munca politico-educativă. Informarea prezentată, precum și discuțiile au constituit un prilej de a reliefa lipsurile din activitatea de educare comunistă a locuitorilor județului. Am reținut cu toții o seamă de propuneri, sugestii, pentru a fi cuprinse în planul de măsuri care, aplicat cu fermitate, începind chiar de astăzi, va contribui, fără îndoială, Ia înlăturarea acestora. Din informarea prezentată, din cele ce au fost expuse de tovarășii care au luat cuvîntul, s-a desprins hotărîrea membrilor organizației județene de partid, a tuturor celorlalți locuitori ai județului de a-și consacra forțele, întreaga lor capacitate de muncă, realizării cît mai grabnice a acestui program. Desigur, aceasta impune o muncă responsabilă din partea tuturor, eforturi conjugate, pentru ca ceea ce s-a hotărît să fie riguros îndeplinit. Firește, nu poate fi vorba în nici un caz de o campanie ; aceste sarcini rămîn valabile pentru mulți ani, pentru o perioadă îndelungată.în dezbaterile plenarei s-a vorbit pe larg despre necesitatea sporirii rolului conducător al organizațiilor de partid în conducerea vieții' politico-ideologice. în acest cadru, o contribuție specială trebuie să aducă adunările generale de partid; este necesar ca ele să stimuleze spiritul critic și autocritic al comuniștilor. Fiecare membru de partid are dreptul și obligația de a critica, de a-și spune părerea în legătură cu diferitele fenomene, de a face propuneri; menite să contribuie la îmbunătăți-; rea activității. Trebuie să avem pre-H tutindeni comuniști combativi, care’ să nu manifeste îngăduință față de. stările de lucruri negative, față de mentalitățile retrograde. ■ .în continuare, vorbitorul a arătat că programul de educare comunistă a întregului popor evidențiază necesitatea ca fiecare membru al partidului să fie un om cu o înaltă conștiință partinică, un înflăcărat propagandist, capabil să dovedească convingător justețea politicii marxist- leniniste a partidului nostru, superio-' ritatea orînduirii noastre socialiste.- Pentru satisfacerea acestui imperativ este necesar să lărgim orizontul politic.' al membrilor de partid, să-i ajutăm să-și însușească ideologia partidului nostru, filozofia marxist-leninistă. Sînt îndreptățite observațiile critice . adresate unor activiști care manifestă / delăsare față de pregătirea lor ideo-7 logică, dm care cauză nu reușesc/ să-și îndeplinească în mod compe-! tent sarcinile încredințate. Activiștii,1 toți membrii partidului, vor spori cu atît mai mult forța de mobilizare a partidului cu cît vor elimina din propagandă manifestările de formalism și birocratism, repetarea stereotipă a unor teze abstracte, rupte de viață, neînțelese de oamenii muncii.O atenție deosebită acordă partidul educării comuniste a tineretului. Sub conducerea efectivă a organizațiilor de partid, organizațiile de tineret trebuie să intensifice și să multiplice acțiunile consacrate popularizării tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, ale partidului nostru, să sădească în conștiința tineretului dragostea și respectul față de muncă, față de creatorii bunurilor materiale. în acest sens, este de mare utilitate să se înfățișeze convingător tineretului ce a însemnat România în timpul burgheziei — în antiteză cu societatea noastră socialistă, cu tot ceea ce reprezintă ea astăzi, cu binefacerile aduse în viața oamenilor muncii. O grijă mai mare se cere îndreptată spre ridicarea rolului școlii în formarea și educarea tinerei generații.în încheiere, tovarășul Gheorghe Pană s-a referit la indisolubila unitate frățească ce s-a închegat între oamenii muncii români și maghiari din județul Covasna. Trebuie să întărim necontenit această unitate care dă forță partidului, poporului, societății noastre, să combatem ferm orice manifestare de naționalism, șovinism, căci ea este dăunătoare deopotrivă tuturor celor care trăim și muncim pe acest pămînt, în patria comună pe care toți laolaltă o iubim cu înflăcărare. Vorbitorul a exprimat convingerea conducerii partidului că toți comuniștii și ceilalți locuitori ai județului Covasna vor face tot ce le stă în putință pentru a se achita întocmai de îndatoririle ce le revin în îndeplinirea prevederilor programului de educare comunistă a întregului popor.După adoptarea planului de măsuri privind îmbunătățirea activității de educație comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, plenara lărgită a adresat COMITE
TULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă din care extragem : „Sin- tetizînd concluziile amplei dezbateri, a măsurilor de o înaltă ținută principială elaborate de conducerea partidului, plenara lărgită a comitetului județean de partid a exprimat unanima aprobare și adeziune la aprecierile, tezele și indicațiile cuprinse în aceste documente, hotărîrea întregii organizații de a nu precupeți nici un efort pentru îndeplinirea lor exemplară, s-a angajat — în numele tuturor comuniștilor - să slujească cu credință politica generală a partidului și statului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României".

Paul RADOVAN

Spațiile 

noi 

pentru 

depozitarea 

porumbului
(Urmare din pag. I)tuală se datorează atît lipsei de spațiu, cît și nelivrării unei cantități de peste 11 000 tone grîu, ca urmare a lipsei vagoanelor. Graficul întocmit de noi cu C.F.R.-ul nu este respectat. Pe 15 septembrie, de pildă, trebuia să ni se pună la dispoziție 16 vagoane, dar am primit la încărcare doar 6 ; pe 16 septembrie, din 16 vagoane solicitate nu am primit nici unul. Aproape în fiecare zi primim doar cîteva vagoane din cele 37 cîte trebuiau să ni se asigure pe zi. Apoi, timp de 10 zile, fabrica „Argus" din Constanța a refuzat floarea-soarelui".Cunoștea oare centrala de valorificare a cerealelor din București această situație? Din cele relatate de directorul întreprinderii de valorificare a cerealelor din Tulcea reiese că da. Nu mai departe, doar cu o săptămînă în urmă, a plecat de aici tovarășul Apostol Fleșaru, directorul general al centralei, care a stat la Tulcea aproape o săptămînă. Tot aci s-a aflat în permanență tov. Traian Sîrbu, inspector general din centrală.Ținîndu-se seama de volumul mare de produse care urmează să fie primite și depozitate de bazele de recepție este necesar să se asigure spații de depozitare corespunzătoare pentru a se evita orice risipă, pentru a se preîntîmpina pierderile prin degradare. Tn acest scop, pe lingă buna gospodărire a spațiilor existente trebuie să se facă amenajări locale, astfel ca porumbul să fie ferit de intemperii. Or, așa cum s-a văzut, la unele baze se constată gituiri în re- cepționarea produselor. Ce se face în vederea înlăturării acestor neajunsuri ? Tov. Apostol Fleșaru, directorul centralei de valorificare • cerealelor, ne-a informat că au fost luate măsuri în vederea construirii pătulelor din panouri și amenajării, în continuare, de platforme betonate unde urmează să fie înmagazinat porumbul în condiții corespunzătoare. Pentru aceasta, deși tîrziu, s-au asigurat fondurile necesare. Este nevoie să se facă amenajările respective cît mai repede; Cit privește greutățile pe care Te-a ■ întîmpinat jiTcfâ-., țul Tulcea se datoresc și faptu.ui că întreprinderea județeană de valorificare a cerealelor nu a depus din timp programările de transport și, ca urmare, nu i s-au putut asigura vagoanele necesare. Problemele încep să fie rezolvate. Astfel, de la bazele de recepție din județul Tulcea vor fi v mutate unele cantități de grîu în silozurile din portul Constanța, iar floarea-soarelui va fi livrată fabricii „13 Decembrie" din București. Pe lingă măsurile pe care le întreprinde în această direcție centrala pentru valorificarea cerealelor, este nevoie de un sprijin mai mare din partea Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.întrucît campania de recoltare a porumbului se intensifică cu fiecare zi, este necesar ca peste tot să fie luate măsuri urgente, astfel ca primirea produselor la bazele de recepție să se facă în mod ritmic, Iară aglomerarea mijloacelor de transport, să se asigure o depozitare corespunzătoare a produselor în vederea evitării oricăror pierderi. întreprinderile județene pentru valorificarea cerealelor trebuie să urmărească și să rezolve operativ toate problemele care se ridică în legătură cu preluarea produselor la bazele de recepție, să asigure încheierea în timpul cel mai scurt a livrării și în- magazinării lor. îndeosebi se impune amenajarea rapidă a pătulelor din panouri și a platformelor betonate. în acest scop, unitățile care confecționează panourile respective să le livreze cît mai repede.
La U. M. Cugir

MAȘINA DE CUSUT 
NUMĂRUL 1000000

ALBA IULIA. — (Corespon
dentul „Scinteii", Șt. Dinifă) : Mașinile de cusut produse de Uzina mecanică din Cugir sînt apreciate de cumpărători pentru calitatea și aspectul lor. Se remarcă. îndeosebi, mașina de cusut de uz casnic „Ileana", care se produce în două variante : cu masă normală și tip mobilă. Uzina mecanică din Cugir fabrică, de asemenea, și mașina de cusut tip „Iris" care, prin calitățile ei, se bucură de aprecieri favorabile pe piața externă.Semnificativ pentru renumele cîștigat de uzină în acest domeniu este producerea în acest an a mașinii de cusut de uz casnic numărul 1 000 000. O cifră jubiliară care definește efortul meritoriu al Uzinei mecanice din Cugir pentru a satisface cerințele populației privind înzestrarea gospodăriilor cu obiecte de uz casnic.
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Principialitate și responsabilitate 
in orientarea întregii 
activități educative

Fiecare comunist, un militant 
activ pentru creșterea 
conștiinței maselor

Cantinele

pentru 

salariați
în puternica zonă industrială din sudul Ploieștiului, în sala de festivități a celei mai vechi rafinării din localitate, a avut loc, zilele trecute, plenara lărgită a Comitetului județean Prahova al P.C.R. cu activul, consacrată dezbaterii programului adoptat de conducerea partidului, pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, în vederea perfecționării muncii politico- ideoiogice și cultural-educative. La plenară a participat tovarășul Petre 

Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul muncii.Sintetizînd concluziile dezbaterilor care au avut loc în plenarele comitetelor de partid municipal, orășenești și comunale, în adunările generale ale organizațiilor de bază, de sindicat și U.T.C., tovarășul Ilie Cîșu, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., a prezentat o amplă informare, în care a subliniat principialitatea și înalta responsabilitate partinică cu care au fost discutate problemele activității politico-ideologice și cultural-educative, adeziunea unanimă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ față de măsurile adoptate în acest scop de conducerea partidului. Vorbitorul a subliniat că în județul Prahova se pune cu deosebită acuitate problema ridicării muncii politico-ideologice la nivelul importantelor realizări obținute pe tărîm economic. în unele unități, unde se obțin rezultate economice bune se mai întîlnesc fenomene negative privind disciplina în producție, folosirea mașinilor și utilajelor, risipă de materii prime și materiale. Ș-au manifestat, uneori, chiar în rîndul unor activiști ai comitetului județean de partid, tendințe de automulțumire, îndeosebi pe baza succeselor economice incontestabile, subapreciindu-se importanța muncii politice și ideologice.Subliniind necesitatea desfășurării unei susținute activități pentru întărirea, în continuare, a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, vorbitorul a insistat asupra necesității creșterii rolului adunărilor generale, ca factor important de educație comunistă, de înarmare politică și ideologică a tuturor membrilor de partid. Una din principalele sarcini care vor sta în atenția comitetului județean de partid constă în atragerea tuturor cadrelor de conducere din întreprinderi și instituții, directori, ingineri șefi, maiștri etc., la activitatea de educație socialistă a maselor. în același timp, s-a subliniat necesitatea perfecționării învățămîntului de partid, printr-o mai bună organizare a cercurilor și cursurilor, selecționarea și pregătirea temeinică a propagandiștilor, înlăturarea manifestărilor de formalism ca o condiție a unui învățămînt dinamic,, eficient, pîrghiS principală de înarmare ideologica'^ omunișților.în continuare, informarea a insistat asupra unor probleme stringente ale îmbunătățirii muncii cultural- educative de masă, formulînd critici la adresa unor instituții de cultură și artă din județ, care își alcătuiesc repertorii neinteresante, needucative. Totodată, referindu-se la faptul că în numeroase unități economice din județ media de vîrstă este de 25 de ani, vorbitorul a subliniat necesitatea sporirii rolului organizațiilor de partid și de U.T.C., al școlii și al familiei în educarea tineretului. „Considerăm — a spus în încheiere vorbitorul — că avem aici. Ia noi, în Prahova, forțe suficiente, un minunat activ de partid, de stat, al organizațiilor de masă și obștești, pentru a face ca și în acest domeniu de bază al muncii noastre, să obținem rezultate cel puțin la nivelul realizărilor din economie, să crească continuu rolul conducător al tuturor organelor și organizațiilor de partid". .-'Dezbaterile care au urmat s-au caracterizat printr-un climat exigent și de înaltă responsabilitate ; participarea activă la discuții a unui număr mare de tovarăși a prilejuit 
o analiză exigentă a activității organizațiilor de partid, de masă, de stat și obștești în domeniul ideologic și politic-educativ, plenara adoptînd un amplu și judicios plan de măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității în acest domeniu.Subliniind rolul activității politico-ideologice al organizațiilor de partid uzinale. în formarea unor oameni cu înalte trăsături morale, tovarășul Gheorghe Boșovei, secretar al Comitetului municipal de partid Ploiești, și tehnicianul Mihai Chira, secretarul comitetului de partid de Ia Rafinăria Brazi, au insistat asupra tendinței unor cadre din economie de a neglija munca permanentă pentru ridicarea pregătirii lor politico-ideologice. Unii specialiști consideră că dacă au studii superioare nu mai este cazul să participe la cursuri sau cercuri politice. Dar este știut — și tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat cum nu se poate mai bine această idee — că un specialist, un cadru de conducere din uzină trebuie neapărat să fie un om politic clarvăzător, ca să poată acționa la locul lui de muncă cu o înaltă conștiință partinică. în același timp, greșit s-a procedat în unele întreprinderi unde munca politică în scopul îmbunătățirii activității de producție a fost înlocuită cu măsuri administrative, ca, de pildă, la uzina „Cablul românesc", practică pe drept cuvînt criticată de plenară.— Eficacitatea practică a convorbirilor politice cu oamenii în secții, ateliere, a consultării acestora de către organizația de partid asupra unor probleme-cheie ale vieții uzinei este ilustrată de faptul că omul muncește cu mai mult elan cînd vede că i se cere părerea, că se ține seama de cuvintul lui, cînd ajunge să înțeleagă în mod aprofundat că el, producătorul, este nemijlocit și beneficiarul bunurilor - materiale realizate — a spus președintele comitetului sindicatului de la Uzina de anvelope Florești, Ion Stoicescu.Tovarășul Constantin Marinov, secretar al Comitetului județean de partid Prahova, a evidențiat faptul că adunările generale de partid s-au dovedit a fi adevărate școli de educație comunistă. Cu condiția — a spus el — ca adunările să fie bine 

pregătite și să pună în dezbatere problemele vitale ale unității respective. Or, nu întotdeauna se în- tîmplă astfel. Formalismul în munca de partid se cere eradicat, întă- rindu-se prin toate mijloacele forța de mobilizare a organizațiilor de partid, capacitatea lor de promovare a tot ceea ce este nou și înaintat.Introducerea în producție a celor mai noi cuceriri ale tehnicii și științei contemporane, promovarea progresului tehnic și, în acest context, dezvoltarea impetuoasă a cercetării autohtone, care își găsește un larg teren de afirmare în Prahova industrială, au făcut obiectul unor vii dezbateri privind dezvoltarea conștiinței politice a tuturor celor care lucrează în institutele de cercetări și proiectări, în laboratoarele uzinale, la centrul teritorial de calcul electronic sau la institutul de petrol.— Faptele arată că unii specialiști ai noștri, spunea tovarășul Bujor Ol- 
teanu, directorul Institutului de cercetări. proiectări și instalații petroliere — Ploiești, trebuie să manifeste mai multă stăruință pentru aplicarea practică a rezultatelor cercetărilor proprii, din țara noastră, să dea dovadă de mai multă inițiativă în această privință. Aș spune, de mai mult patriotism concret, pentru că unii din ei cunosc mai bine o serie de noutăți tehnice din alte țări, decît realizările românești din alte institute similare, din industria noastră petrolieră și constructoare de mașini. Conștiința de comunist, în cazul nostru, se verifică prin gradul investiției de inteligență, prin e-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Prahova

ficiența muncii de cercetare aplicată pentru a răspunde chemării tovarășului Nicolae Ceaușescu de a reduce importurile la strictul necesar.Relevînd infuzia de tinerețe în majoritatea uzinelor, combinatelor, schelelor și rafinăriilor prahovene, numeroși vorbitori, printre care tovarășii ion Alexandru, președintele consiliului județean al sindicatelor. 
Mihai Marin, inspector general al inspectoratului școlar județean, Con
stantin Rapcea, directorul Liceului din Sinaia, au făcut propuneri concrete privind inițierea unor acțiuni coordonate ale tuturor factorilor cu atribuții în domeniul educării comuniste a tineretului.— Cu prilejul dezbaterilor pe marginea expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, analizîndu-ne activitatea în spirit critic și autocritic — a spus 
Coriolan Voinea, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C. — am tras concluzia că trebuie să înlăturăm neîntîrziat din activitatea noastră stilul funcționăresc, atmosfera „călduță", de ocolire a unor neajunsuri și greutăți, să imprimăm întregii . noastre organizații de tineret entuziasmul și însuflețirea caracteristice vîrstei sale, dragostea de muncă pentru înflorirea patriei socialiste, să-i facem pe toți tinerii oameni de nădejde, cu trăsături morale la înălți-■ mea epocii socialismului și comunis- v mulul.Tovarășa Olimpia Solomoneseu, președinta comitetului județean al femeilor, arăta că în vederea îmbunătățirii activității de educare a femeilor de la orașe și sate, mai ales 1 a celor tinere, trebuie să se inițieze acțiuni comune cu organizațiile de sindicat și de tineret, acțiuni permanente cu caracter diferențiat și cu un bogat conținut educativ. în aceeași ordine de idei, tovarășii Cornel 
Smoleanu, directorul clubului din schela Băicoi, Mihai Vulpescu, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, Corne- 
liu Șerban, șef de secție la ziarul local, s-au referit la necesitatea imprimării unui pronunțat caracter educativ tuturor manifestărilor cul- tural-artistice.Modalitățile de perfecționare a învățămîntului de partid au constituit obiectul unei analize profunde din partea a numeroși vorbitori, printre care tovarășii Vasile Popa, secretar al Comitetului orășenesc de partid Plopeni, Gheorghe Pascu, directorul Trustului de construcții industriale Prahova.Referindu-se la diferite aspecte ale muncii politice de educare a țărănimii cooperatiste, tovarășii Draga 
Valchini, secretara comitetului de partid de la I.A.S. Valea Călugărească, Gheorghe Radu, președintele 
U.J.C.A.P., Gheorghe Stanciu, secretarul comitetului comunal de partid Baba Ana, au arătat că organizațiile de partid de la sate trebuie să supună cu mai multă operativitate dezbaterii în adunările generale problemele referitoare la dezvoltarea noii atitudini față de muncă și față de avutul obștesc.într-o amplă cuvîntare rostită în încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul PETRE lupu a subliniat că dezbaterile ce se desfășoară în prezent în întregul partid, practic în rîndurile întregului nostru popor, în legătură cu programul de măsuri propus de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activității politico- ideologice și cultural-educative au o importanță deosebită în istoria și viața Partidului Comunist Român, în calitate de membru al partidului și ca activist de partid, pot să afirm că este cea mai largă dezbatere a problemelor activității politico-ideologice în partidul nostru, din cite am cunoscut pînă acum.în consens cu orientarea manifestată în întregul partid, s-au desfășurat și dezbaterile din organizația de partid a județului Prahova. Atit referatul prezentat de tovarășul prim-secretar, Ilie Cîșu, care a făcut o analiză multilaterală și o prezentare concretă a problemelor, ca și dezbaterile fără teoretizări inutile, dar cu un pronunțat ca

racter critic și autocritic, mai ales în redarea efectelor, a neajunsurilor care s-au manifestat în domeniul activității politico-ideologice și cultural-educative, constituie o chezășie că se vor obține rezultate tot mai bune și în acest domeniu.Referindu-se la modul în care au fost abordate în cadrul plenarei problemele muncii cultural-educative, vorbitorul a formulat o serie de critici, îndeosebi la adresa președintelui comitetului județean de cultură și educație socialistă care, în cuvintul său, ar fi trebuit să facă o analiză mai temeinică a unor fenomene negative petrecute în domeniul respectiv. Ținînd seama și de noua calitate a acestui comitet, ca organ de partid și de stat, este nevoie să se asigure analiza științifică a fenomenelor sociale și, în baza lor, să se stabilească, sub conducerea comitetului județean de partid, măsuri judicioase privind orientarea, organizarea și controlul înfăptuirii sarcinilor în domeniul activității cultural-artis- tice.Conducător al maselor, Partidul Comunist Român se străduiește să ridice conștiința maselor la nivelul conștiinței sale. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, în luminoasa șl cuprin- zătoarea sa expunere, a arătat foarte clar — și nu pentru prima dată — ce raport trebuie să existe între cointeresarea materială și cointeresarea morală în societatea noastră. Izvorînd din calitatea dublă de producători și proprietari nemijlociți, cointeresarea morală presupune un apel la conștiința oamenilor, la stimularea preocupării de a da cît mai mult societății. Măsurile de îmbunătățire a activității în domeniul politico-ideologic și cultural-educativ sînt impuse de viața însăși, ele deschid noi orizonturi spre analizarea științifică, marxist-leninistă a realităților societății contemporane românești și internaționale și spre formularea concluziilor teoretice corespunzătoare. Problemele activității politico-ideologice — a spus vorbitorul — sînt probleme ale întregului partid. Totodată, a conduce această activitate este o sarcină nu de sezon, nu de campanie, ci una permanentă.Dind o înaltă apreciere realizărilor obținute de oamenii, muncii din județul Prahova, tovarășul Petre Lupu a arătat că acest județ nu a dat totuși, atît cît ar fi putut să dea economiei țării, unele cauze constînd și în lipsurile existente pe planul muncii politico-ideologice. Printre sarcinile e- sențiale care trebuie să stea în fața comuniștilor prahoveni este, în primul rînd, aceea privitoare la ridicarea la un nivel superior a vieții interne de partid. Adunarea generală trebuie să-și capete locul cuvenit în activitatea fiecărei organizații de bază și să devină cu adevărat forul de dezbatere a pronlemelor esențiale și de . educație comunistă. Trebuie să învățăm să .conducem în mod științific întreaga activitate. Trebuie. acționat în direcția îmbunătățirii stilului muncii de partid, a perfecționării, pe baze științifice, a întregii activități politice. In cadrul învățămîntului de partid, marxism-leninismul să fie studiat și însușit în mod viu, așa cum este conceput și aplicat de partid. Pentru comuniștii români, aceasta înseamnă a-și însuși politica marxist- leninistă științifică a partidului nostru, a promova unitatea dialectică a patriotismului și internaționalismului, întrucît nu există patriotism socialist fără internaționalism și nici internaționalism fără patriotism. Trebuie combătută cu cea mai mare fermitate orice manifestare de cosmopolitism, ca fenomen deosebit de periculos. O atenție sporită să fie acordată pregătirii cadrelor de conducere, în așa fel incit să fie nu numai buni specialiști, ci și oameni politici clarvăzători, să aibă grefate în conștiința lor convingeri politice comuniste, să se afirme ca militanți neobosiți pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor profesionale și politice.Ocupîndu-se de problema îmbunătățirii muncii de educație comunistă a tineretului, tovarășul Petre Lupu a atras atenția asupra necesității de a se găsi formele și metodele cele măi potrivite, recomandînd să fie folosită, în primul rînd, metoda convingerii, să' se acționeze cu răbdare și tact, pentru ca tineretul să fie înarmat cu concepția științifică despre lume și viață, să fie educat prin muncă și pentru muncă. Omul fără muncă nu e om. Realmente, omul trăiește prin muncă, societatea trăiește prin muncă. în acest context, vorbitorul a amintit de preocuparea pentru educarea femeilor salariate, casnice și a celor de la sate, a milioanelor de mame chemate să-și a- ducă o contribuție tot mai însemnată la formarea și educarea tineretului, și nu numai a tineretului. ,Vorbind despre exemplul personal al comuniștilor, ca unul din cele mai însemnate mijloace de educație și argumente de convingere, tovarășul Petre Lupu a subliniat necesitatea promovării modestiei comuniste, ai sporirii combativității revoluționare,;, a permanentei ofensive în prevenirea și înlăturarea oricărui fenomen negativ, împotriva indiferenței și împăciuitorismului față de orice lipsuri^ în încheiere, tovarășul Petre Lupu ' 
a arătat că succesul în munca politi- co-ideologică este și va fi determinat de întărirea continuă a rolului conducător al partidului în toate domeniile de activitate, exprimîndu-și încrederea că organizația județeană de partid Prahova va acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea continuă 
a activității politico-ideologice.într-o atmosferă de puternic entuziasm, plenara a adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se arată printre altele : „Ne angajăm solemn în fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita pentru creșterea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor cetățenilor din județul nostru, că vom mobiliza întregul potențial de care dispunem pentru înfăptuirea politicii interne și internaționale a Partidului Comunist Român, închinată prosperității Republicii Socialiste România și fericirii poporului român".

Petre POPA 
Constantin CAPRARU

Plenara lărgită a Comitetului județean de partid Bistrița-Năsăud? consacrată dezbaterii programului de măsuri privind îmbunătățirea activității de educare ideologică și politică a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptat de conducerea partidului, la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a e- vidențiat cu pregnanță spiritul de Înaltă responsabilitate, de maturitate politică și exigență partinică al întregii organizații județene, ho- tărîrea sa fermă de a milita pentru formarea omului nou, făuritor al societății socialiste multilateral dezvoltate. La lucrările plenarei a participat tovarășul Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul aprovizionării tehnico-ma- teriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.Substanțiala informare, prezentată 
de tovarășul Crișan Adalbert, prim- secretar al comitetului județean de partid, făcînd o cuprinzătoare sinteză a dezbaterilor ce au avut loc în adunările organizațiilor de partid și obștești, a analizat activitatea desfășurată în județ pentru realizarea integrală a obiectivelor stabilite de conducerea partidului în domeniul muncii politico-educative. într-un climat de combativitate și exigență au fost scoase în relief atît experiența pozitivă, cît și modalitățile concrete de înlăturare a lipsurilor, principalele direcții de orientare în viitor a muncii ideologice și politico-educative, încît aceasta să se situeze în centrul întregii activități de partid.Recentele documente adoptate de conducerea partidului au generat în rîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din județ o atmosferă de intensă efervescență politică — s-a subliniat în informare — și au constituit un puternic imbold pentru perfecționarea activității în toate sectoarele muncii politico- educative. Astfel, au fost inițiate și se află in curs de înfăptuire un șir de acțiuni importante, îndreptate spre creșterea rolului adunărilor generale în educarea comunistă a membrilor de partid, spre transformarea lor — printr-o mai judicioasă orientare tematică și imprimarea unui înalt spirit de principialitate și combativitate revoluționară — în adevărate școli de educație comunistă ; mărirea eficienței învățămîntului de partid, prin abordarea și aprofundarea problemelor primordiale privind dezvoltarea teoriei și practicii construcției socialiste, ca și prin atragerea, în rîndul propagandiștilor, a membrilor organelor conducătoare de partid la toate nivelurile, a cadrelor de conducere din economie și cultură ; îmbunătățirea predării științelor sociale în unitățile de învă- țămînt ; creșterea aportului școlii, al instituțiilor de artă și cultură, al presei locale la combaterea oricăror influențe ale ideologiei burgheze, la educarea ateist-științifică a populației.Un loc important a fost rezervat măsurilor privind educarea tineretului în spiritul concepției marxist- leniniste despre lume și societate, al tradițiilor revoluționare ale clasei muncitoare, în spiritul dragostei față de patrie și partid, al muncii devotate, prfeionate pentru continua înflorire a României socialiste. în mod deosebit s-a scos în evidență faptul că realizarea amplului program inițiat de secretarul general al partidului pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor va contribui la întărirea în și mai mare măsură a unității și frăției indisolubile dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.— Programul elaborat de secretarul general al partidului, document de importanță excepțională, care a întrunit adeziunea întregului partid, 
a întregului popor, izvorăște din liniile directoare ale congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului, spunea în plenară tov. Andrei Wein- 
gărtner, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Bistrița, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate germană. Ansamblul de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. are o finalitate practică, clar definită : întărirea controlului de partid în orientarea vieții politico- ideologice, sporirea rolului conducător al clasei muncitoare în societate, propagarea largă în mase a ideologiei și politicii marxist-leniniste a partidului, eradicarea influențelor nocive ale rămășițelor ideologiei burgheze, ale mentalităților retrograde.Criticînd, apoi, activitatea rutinieră, lipsită de inițiativă, a casei orășenești de cultură, ca și a unor biblioteci, vorbitorul a subliniat că îndeplinirea sarcinilor trasate de partid în domeniul cultural-educativ impune îmbunătățirea stilului de muncă al instituțiilor culturale, creșterea exigenței comitetului orășenesc de partid și a consiliului popular în conducerea vieții spirituale a orașului. La îndeplinirea programului de educare comunistă — a subliniat atît acest vorbitor, cît și tov. Portik Adal
bert, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară — vor contribui, în strînsă unitate, toți oamenii muncii din județ, indiferent de naționalitate, care, umăr la umăr, în strînsă unitate și frăție — expresie a politicii naționale a partidului — înfăptuiesc neabătut politica partidului pusă în slujba înfloririi patriei socialiste.Referindu-se la faptul că îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative — parte componentă inseparabilă a operei de edificare a noii orînduiri — presupune ridicarea acesteia la nivelul rezultatelor obținute în celelalte domenii ale construcției socialiste, numeroși vorbitori, între care tovarășii Pompei Ștefănescu, președintele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, Ti- 
beriu Telceanu, redactor-șef al ziarului „Ecoul", Virgil Lorințiu, președintele consiliului sindical județean. ing. Gheorghe Mihalca, directorul întreprinderii județene de construcții-montaj, Ilie Horincar, președintele C.A.P. Șintereag, au insistat asupra sarcinilor ce revin organizațiilor de partid, organizațiilor de masă, instituțiilor culturale în desfășurarea unei bogate munci e- ducative consacrate dezvoltării conștiinței socialiste. Iar conștiința socialistă trebuie să-și exercite cu mai multă putere rolul de forță propulsoare a progresului, să se re

flecte în mod direct în faptele de muncă, în valorificarea gîndirii tehnice și științifice proprii, în realizarea la un înalt nivel a politicii partidului în toate domeniile.Cum, pe ce cale se poate asigura ridicarea nivelului calitativ al muncii politico-ideologice și cultural-educative ? Incercînd să răspundă a- cestei întrebări, tovarășii Izachi! Gichi, secretarul comitetului de partid de la U.I.L. Uva Mică, și Vasile Mureșan, secretar al Comitetului orășenesc de partid Năsăud, primarul orașului, s-au referit, în cuvintul lor, la necesitatea de a transforma adunările generale de partid în principal cadru de educare comunistă, criticînd, în acest sens, tendințele de formalism din unele adunări de partid, slaba combativitate și exigență partinică a unor comuniști, ceea ce duce la persistența anumitor neajunsuri, printre care absențe nemotivate, nefolosirea integrală a timpului de lucru, lipsă de grijă față de apărarea și dezvoltarea avutului obștesc. Asemenea fenomene sînt consecința unei munci politico-educative duse „la modul general", prin forme și mijloace care nu reușesc să ajungă întotdeauna la mintea și inima oamenilor.In acest context, vorbitorii au formulat exigențe cu privire la perfecționarea învățămîntului de partid, în sensul racordării sale mult mai puternice, mult mai operative și. prin aceasta, mai eficiente, la noile realități economice și politice din țara noastră. Concomitent cu măsurile pentru asigurarea unui cadru organizatoric cît mai propice învățămîn-
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 
de partid Bistrița-Năsăud

tului de partid, un accent deosebit trebuie pus pe îmbunătățirea conținutului acestuia. Invățămîn- tul de partid — al cărui țel îl constituie propagarea în mase a politicii partidului, cunoașterea principiilor politicii sale interne și internaționale, cultivarea valorilor eticii socialiste — trebuie, de aceea, să se desfășoare în strînsă legătură cu cerințele concrete de la fiecare loc de muncă, să cultive spiritul revoluționar, exigent, neîmpăcarea cu lipsurile.Pornind de la ideea că documentele privind îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative sînt una din cele mai grăitoare dovezi ale consecvenței cu care conducerea partidului contribuie la îmbogățirea învățăturii marxist-leni- niste prin modul creator în care o aplică la cerințele fiecărei etape de dezvoltare a țării, tov. Vasile Ilovan, secretar cu problemele de propagandă la comitetul județean de partid, a supus unei exigente analize critice și autocritice unele laturi importante ale activității desfășurate în județ în direcția explicării aprofundate a noilor fenomene și procese din viața socială, a formării conștiinței socialiste. El a insistat asupra răspunderilor ce-i revin, ca, de altfel, întregului birou județean, pentru conținutul uneori sărac al unor acțiuni educative, tributare formalismului, pentru insuficienta forță de convingere a propagandei ateist-științifice desfășurate în anumite localități din județ, caracterul sporadic al adunărilor de partid _pe teme ideologice, pentru lipsa de fermitate in îndrumarea instituțiilor de artă și cultură din județ. Intre altele, vorbitorul a evidențiat necesitatea .ca recomandările secției de propagandă a Comitetului Central în legătură cu învățămîntul de partid să fie făcute în timp util, iar în legătură cu întocmirea programelor să fie consultate mai îndeaproape comitetele județene de partid, să se elaboreze o metodică a predării în școli a științelor sociale, să se ia măsuri pentru îmbunătățirea conținutului revistei „îndrumătorul cultural".înalta responsabilitate pentru formarea tinerei generații a răzbătut, în cadrul lucrărilor plenarei, în cuvintele tovarășilor David Gălățcan, directorul liceului „Andrei Mureșanu" din Bistrița. Leon Hogiu, inspector general al inspectoratului școlar județean, și Miorița Naghi, președinta comitetului județean al femeilor. Sintetizînd preocupările în acest sens, tov. 
Vaier Cîmpean, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., a relevat că munca politico-educativă în rîndul tineretului presupune folosirea unui evantai larg de mijloace specifice, eliminarea manifestărilor de superficialitate și formalism caracteristice unor acțiuni educative, intensificarea activității de informare politico-culturală, întărirea, mai ales la sate, a vieții interne de organizație. Tineretului îi sînt create astăzi condiții pentru desfășurarea unei bogate activități spirituale, care trebuie pusă cu toată hotărîrea în slujba combaterii a tot ceea ce este retrograd, a fenomenelor de evaziune morală, de pasivitate și indiferentism, în slujba formării unor cadre capabile, stăpîne pe profesiunea lor, cu un profil moral sănătos.Conștiința înaintată, o poziție ideologică fermă, combativitatea revoluționară sînt tot atîtea condiții pentru promovarea, în toate sectoarele vieții sociale, a normelor echității și dreptății sociale. Subliniind această idee, tovarășii Aurel Ursache, președintele U.J.C.A.P. Bistrița, și Jean 
Gavrilă, directorul direcției comerciale județene, au arătat că munca politico-ideologică și cultural-educa- tivă trebuie să contribuie cu mai multă eficiență la stîrpirea oricăror fenomene de parazitism, tendințe de căpătuială — și au insistat asupra necesității creșterii rolului exemplului personal al comuniștilor în educarea tineretului.In încheierea dezbaterilor plenarei a luat cuvintul tovarășul MIHAI 
MARINESCU care, într-o amplă expunere, a subliniat că înalta principialitate, spiritul de exigență și responsabilitate partinică cu care parti- cipanții la discuții au analizat activitatea politico-ideologică și cultural- 

educativă, în lumina recentelor documente de partid, reflectă înțelegerea matură de către comuniștii din județ a sarcinilor ce revin organizației județene de partid pentru ridicarea la un nivel superior a întregii munci destinate plămădirii omului nou, făuritor al societății socialiste multilateral dezvoltate.După ce a făcut o amplă trecere în revistă a importantelor succese obținute în anii puterii populare — pe plan economic, politic, social-cultural, ceea ce a situat România în rîndul țărilor cu ritmurile cele mai dinamice de dezvoltare — vorbitorul a subliniat că aceste rezultate au fost posibile datorită faptului că în fruntea clasei muncitoare, a poporului se află partidul comunist, care-și întemeiază întreaga activitate pe principiile marxist-leniniste, pe legile generale ale dezvoltării sociale, care-și elaborează politica în strînsă concordanță cu condițiile și cerințele concrete ale societății noastre. Pe acest temei, pornind de la faptul că intre dezvoltarea bazei tehnico-materiale și dezvoltarea conștiinței maselor există o strînsă interdependență, partidul include, în cadrul programului complex al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ea parte componentă inseparabilă, formarea omului nou, un om multilateral pregătit, cu o concepție avansată despre lume și societate, educat în spiritul patriotismului și internaționalismului proletar, cu o înaltă ținută morală. De aici decurge sarcina fiecărui membru de partid, a fiecărui om al muncii de a depune toate eforturile pentru înfăptuirea programului de îmbunătățire a activității politico-ideologice și cultural-educative care va duce la ridicarea nivelului conștiinței socialiste a poporului, la creșterea rolului acesteia în mobilizarea maselor la traducerea în viață 
a politicii partidului.Referindu-se, în continuare, la adevărul axiomatic, confirmat de viață, că întărirea continuă a rolului conducător al partidului în societate este strîns legată de dezvoltarea nivelului politico-ideologic al fiecărui comunist, de creșterea capacității sale de militant revoluționar, luptător pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, vorbitorul a insistat asupra sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în desfășurarea unei bogate munci de educație comunistă, menită a stimula dezvoltarea conștiinței, a spori rolul și influența exemplului personal al comunistului, a sublinia poziția sa înaintată in societate. In acest sens, tovarășul Mihai Marinescu a scos cu deosebire în evidență îndatoririle ce revin, în lumina expunerii secretarului general al partidului, comuniștilor învestiți cu răspunderi în conducerea economiei, faptul că orice conducător trebuie să fie in primul rind un activist politic, un militant revoluționar, care să contribuie la vasta operă de dezvoltare a conștiinței socialiste a colectivului, iar, printr-o conducere politică, să asigure înfăptuirea liniei partidului. Din acest punct de vedere, vorbitorul a criticat modul îngust, tehnicist în care unele cadre de conducere își îndeplinesc îndatoririle, dovedind insuficienta înțelegere a responsabilității sociale a funcției lor.Un capitol substanțial al expunerii s-a referit la sarcinile ce revin dr-. ganizațiilor de partid, U.T.C., școlii, familiei, întregii societăți, în lumina programului adoptat de conducerea partidului, pentru educarea și formarea tinerei generații în spiritul idealurilor socialismului și comunismului, al dragostei față de partid. și patrie. al hărniciei, demnității, relevîndu-se datoria organizațiilor de partid, a organizațiilor de masă, a instituțiilor educative ca prin activitatea lor să combată lenea, nepăsarea, parazitismul, influențele burgheze, mentalitățile retrograde, să cultive dragostea de muncă, respectul pentru valorile orînduiriinoastre, cinstea și corectitudinea, formarea tineretului reprezentînd oproblemă a însuși viitorului societății noastre. Tinerii sînt bunul nostru cel mai. de preț și nici un efort nu poate fi considerat prea mare cînd este vorba de a-i pregăti și forma în spiritul înaltei conștiințe socialiste.Zugrăvind tabloul însuflețitor al dezvoltării in viitor a județului Bistrița-Năsăud în cadrul puternicului proces de dezvoltare a țării, tovarășul Mihai Marinescu a subliniat că 

A înfăptuirea prevederilor celui de-al 
I . X-Iea Congres al partidului, fău- rirea societății socialiste multilateral dezvoltate presupun, din partea tuturor organizațiilor de partid, ridicarea nivelului calitativ al activității politico-ideologice, cultivarea în rîndul maselor largi a unei atitudini înaintate față de muncă, a intransi- 

1 genței față de fenomenele negative, \ a unei, poziții militante, propulsoare a progtesului.în încheiere, vorbitorul a relevat că documentele de excepțională valoare teoretică și practică, inițiate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, demonstrează o dată mai mult înaltele calități de conducător și comunist ale secretarului general al partidului, spiritul său de profundă responsabilitate față de mersul mereu ascendent al construcției socialiste, marea sa capacitate de a înțelege fenomenele complexe contemporane, de a găsi cele mai bune căi pentru a pune în va- z; loare bogatul tezaur de energii mail teriale și spirituale ale poporului., După aprobarea amplului plan de masări supus dezbaterii — îmbogățit în urma propunerilor formulate ij în plenară — participanții au adresat COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, o, telegramă, în care se spune, printre altele: „Ne angajăm să muncim cu dăruire și perseverență, cu fermitate și exigență comunistă pentru ridicarea la un nivel superior a educației partinice a activului nostru, a tuturor comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii. Asigurăm și cu acest prilej conducerea superioară de partid, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți comuniștii din județul Bistrița- Năsăud nu vor precupeți nici un efort pentru mobilizarea muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, a tuturor locuitorilor spre a-și aduce contribuția la transpunerea în viață a mărețelor sarcini ce le avem de înfăptuit în actuala etapă de dezvoltare 
a României socialiste".

Maria BABOIAN

(Urmare din ptțg'. I)comerciale de către ing. I. Iorga, directorul fabricii „Dîmbovița" și Ma
rin Nafton, președintele comitetului sindical, se refuza să se predea cantina solicitîndu-le derogare... de la lege pe motiv că nu poate fi scoasă (cantina) din incintă.„Nu vrem să ne transforme cei de la comerț cantina în bodegă. Am dat și în scris la direcția comercială că nu o dăm. (Constantin Vidoi, președintele comitetului sindical de la „Antrefrig").Aceste răspunsuri anapoda dovedesc că sindicatele, conducerile întreprinderilor respective nu au trecut cu toată seriozitatea și responsabilitatea pe care o au la aplicarea măsurilor ce derivă din lege. Criteriul fundamental care a stat la baza elaborării legii este găsirea unei noi formule organizatorice, care să permită satisfacerea mai bună a cerințelor salariaților. In noua organizare, cantina este concepută nu ca un local de alimentație publică ca atare ; activitatea acesteia ca restaurant este subordonată — conform legii — unui scop bine definit : creșterii calității preparatelor culinare, diversificării serviciilor oferite. Exemplele oferite de cantinele reorganizate dovedesc că lucrurile s-au îmbunătățit și, dimpotrivă, la cele încă nepreluate nu s-a schimbat nimic. Cu alte cuvinte, conform spiritului și literei legii, cantinele trebuie, printr-o mai bună organizare, să fie cît mai folositoare, să-și perfecționeze serviciile, să îmbunătățească calitatea preparatelor, să asigure un preț convenabil. Iată de ce această lege este o dovadă semnificativă a grijii față de om, față de nevoile cetățenilor, ale salariaților. De la această înțelegere trebuie să se plece. Orice alte considerente nu sint decît simple speculații, menite să justifice ceea ce nu se poate justifica : inerția !De pildă, în județul Constanța, n-a fost organizată, pe principii noi, în conformitate cu legea, nici o cantină, deși, după cum reiese dintr-o informare trimisă ministerului, imediat după apariția legii, de către directorul direcției comerciale județene, Paraschiv Banciu, un număr de 6 cantine urmau să fie cuprinse în această acțiune. Deci, nu mai era altceva de făcut decît să se treacă la treabă în spiritul legii. De ce nu S;a procedat așa 1 Am cerut lămuriri la consiliul popular municipal, la cel județean, la direcția comercială. Surpriză 1 — părerea generală este acum cu totul alta, o nouă mentalitate și-a făcut loc : „cantinele nu pot fi preluate". Cedind în fața „argumentelor" prezentate de conducătorii unităților economice, acum se consideră exact contrariul, dar... numai pe jumătate: 
„Dacă totuși ni le dau, uoi le pre
luăm — ne spun comercianții.In timp ce unii dintre conducătorii unităților economice pe lîngă care funcționează cantinele, ne-au declarat: „dacă ni le iau, noi le predăm". In loc să recunoască realitatea și să treacă la aplicarea le- v gii se poartă discuții sterile. A- 'ceastă dispută procedurală, căutarea unor pretexte și justificări formale au drept rezultat — după cum se va vedea — perpetuarea proastei gospodăriri. Am vizitat împreună cu N. Calafuz, șeful inspecției comerciale județene, trei dintre cantine. La cantina „Navrom" împreună cu însoțitorul nostru, constatăm: calitatea preparatelor este sub orice critică ; meniul este invariabil: ce s-a preparat acum două zile pentru seara se prepară acum pentru prînz și invers ; punînd pe cîntar 40 porții de pește aflăm că gramajul le-a fost diminuat (pe socoteala salariaților) cu 50 Ia sută ! (Aceeași constatare o facem și Ia cantina fabricii „Integrata", la porțiile de carne.) Ne aflăm în fața unor metehne mai vechi, manifestate în cadrul anumitor cantine. Existența lor dovedește încă o dată că absența unei asistențe tehnice de specialitate, a îndrumării și controlului din partea unor organe competente, se răsfrînge în mod negativ asupra calității deservirii salariaților.Șovăiala și tărăgănarea organizării pe baze noi a cantinelor demonstrează că în multe locuri nu s-a înțeles un lucru esențial : 
nu este vorba „de a se da" comer
țului o cantină sau alta. Cei care cred astfel dovedesc o înțelegere îngustă, mărginită, a lucrurilor. 
Cantina nu este a comerțului, ci a salariaților. De aceea, noua formă de organizare are în vedere participarea salariaților la conducerea activității acesteia. Nu „li se ia" cantina, nu e vorba de dat și de luat, ci de aplicarea prevederilor legii care asigură o conducere și o organizare superioară. Trecerea cantinelor în subordinea organelor comerciale nu înseamnă nicidecum degajarea comitetelor de direcție și a celor sindicale de orice responsabilitate. Aici trebuie să pună umărul și conducătorii întreprinderilor economice, și ai sindicatelor, pentru a sprijini eforturile comerțului de îmbunătățire a nivelului deservirii prin cantine.Consiliile populare sînt obligate să intervină energic ; ele sînt primele chemate să vegheze la aplicarea legii pentru a asigura pretutindeni organizarea cantinelor la un nivel superior. Importanța problemei — inutil s-o mai demonstrăm — numeroasele opinii exprimate cu ocazia dezbaterii proiectului de lege, care evidențiau avantajele noii forme de organizare a cantinelor, sînt suficiente argumente pentru a-i convinge chiar si pe cei mai îndărătnici, că se situează pe o poziție șubredă, în totală neconcordanță cu realitatea, cu cerințele ei, că sînt obligați să facă totul pentru a intra în legalitate.
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FAPTUL; 
DIVERS' 
între j
accident si 
scurt-circuit încărcat cu fire de lină, un | autotractor al autobazei de mărfuri din Baia Mare circula re- I glementar pe șoseaua ce duce de I la Dej la Baia Mare. In dreptul ■ satului Coplean, șoferul a obser- I vat că, din față, venea cu vi- I teză excesivă autoturismul de | teren A-40251, condus de Petru Herlo, care intenționa să facă o I depășire nereglementară. Pentru I a evita o ciocnire directă cu a- cesta, șoferul de pe autotractor a I virat brusc Ia dreapta și a dat I peste un stîlp electric. Stîlpul • s-a rupt, firele au căzut pe auto- * tractor și s-a produs un scurt- I circuit. în cîteva minute, incen- | diul izbucnit de aici a prefăcut în scrum cea mai mare parte din I încărcătură. Valoarea firelor de I lînă arse se ridică la peste 160 000 • lei.
La datorieSoldat sanitar la o subunitate ’ militară de construcții feroviare ■ de pe linia Petroșani-Tg. Jiu, I Ion Faifăr a observat, într-una I din zile, o femeie in stare foar- * ta gravă lingă linia ferată. Mai I avea puțin pînă să nască. De- I parte de o localitate cu spital, 1 viața femeii și a copilului erau 1 în primejdie. Trebuia să se ac- I ționeze fără întîrziere. Cu apro- | barea comandantului, pacienta . 

a fost transportată la infirmeria I subunității unde, deși nu exis- I ta personal de specialitate, i s-a . acordat asistența sanitară, fe- I meia dînd naștere unui băiat în I greutate de 3,4 kg. Abia după a- ' ceea, cu o mașină aparținînd u- I nității, femeia a fost transporta- I tă la spitalul din Sadu pentru a I primi îngrijirile necesare. Greul ■ fusese însă trecut. Și aceasta, I datorită ostașului sanitar, care | văzind că viața unui om este în pericol n-a ezitat să acționeze. I 
în spiritul i

ÎNTÎLNIRE LA C. C. AL P. C. R.Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, s-a întîlnit luni după- amiază cu tovarășul Georges Mauvois, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului
Comunist din Martinica, care și-a petrecut concediul de odihnă în țara noastră.A participat tovarășul Ștefan Andrei, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Intîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, tovărășească.

0 delegație economică guvernamentală 
din Costa Rica a sosit in CapitalăLuni dimineața a sosit în Capitală o delegație economică guvernamentală din Republica Costa Rica, condusă de Gonzalo Facio, ministrul relațiilor externe al acestei -țări.Din delegație fac parte Claudio Al- pizar, ministrul finanțelor, consilieri și experți.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Flo- rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de alte persoane oficiale.Membrii delegației economice guvernamentale din Costa Rica, con

dusă de Gonzalo Facio, ministrul relațiilor externe, și-au început convorbirile pe care le vor purta, în zilele următoare, cu reprezentanți ai vieții de stat și economice din țara noastră. Luni după-amiază, oaspeții costaricani au avut întrevederi cu Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, loan Avram, ministrul’ industriei construcțiilor de mașini, și Nicolae Nicolae, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior. Cu acest prilej au fost abordate probleme referitoare la dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre cele două țări. (Agerpres)
Colocviu național consacrat semicentenarului

Institutului de speologie „Emil Racoviță"CLUJ (corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan).Manifestările prilejuite de sărbătorirea semicentenarului Institutului de speologie „Emil Racoviță", organizate de Academia Republicii Socialiste România și Ministerul îri- vățămîntului, desfășurate sub înaltul patronaj al președintelui Consiliului de Miniștri, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, au continuat luni la Cluj, unde savantul român a pus bazele acestui institut, primul cu un asemenea profil științific din lume. La Biblioteca universitară au început luni 4 octombrie lucrările colocviului național de speologie, la care participă, pe lîngă specialiști români, și oaspeți de peste hotare.în deschiderea acestei manifestări, participants au fost salutați de către tovarășul Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P. C. R., președintele consiliului

popular județean, de acad. Emil Pop, președintele secției de științe biologice a Academiei Republicii Socialiste România, prof univ. Ștefan Pascu, rectorul Universității „Babeș- Bolyai", și dr. Dan Coman din partea speologilor clujeni. Salutul oaspeților străini a fost adus de biologul Paul Brien (Belgia). S-au desfășurat apoi ședințele de lucru pe secții. Comunicările susținute au evidențiat meritele deosebite ale lui Emil Racoviță în fundamentarea bio- speologiei moderne și au făcut cunoscute rezultatele unor noi cercetări din domeniul speologiei. Cu același prilej a fost deschisă o expoziție înfățișînd aspecte din viața și opera renumitului savant român, precum și realizările obținute de speologii din Cluj. Lucrările colocviului se vor încheia marți cu o excursie științifică la carstul Scărișoara din Munții Apuseni.
Lucrările colocviului româno-fraucez 

de geografie

legii
La Tribunalul municipiului ' 

București, secția a Il-a penală, I 
s-a judecat procesul privind, pe I 
Mihail Stroe, autorul crimelor I 
săvirșite in strada D.rubeta nr. 2G- . 
din-Capitală. In ziua de 18 ia- I 
nuarie 1971, el a asasinat în lo- | 
cuința lor pe bătrînii Alexandrii și Eufrosina Popescu, a jefuit I 
locuința și, pentru a șterge ur- 1 
mele infracțiunii, a dat apoi foc • 
imobilului — fapt relatat la vre- i 
mea cuvenită în cadrul rubricii I 
noastre Avînd în vedere gravi- | 
tatea deosebită a faptelor co
mise, precum și împrejurările în I care s-au produs, instanța a pro- j 
nunțat sentința de condamnare 1 
la moarte a inculpatului. O ho- I 
tărlre dreaptă, în spiritul legii. I

Must dulce — | 
sancțiuni 
aspre

Luni dimineața au început în Capitală lucrările celui de-al patrulea Colocviu româno-francez de geografie, organizat de Ministerul Invăță- mîntului și Academia Republicii Socialiste România.în cuvintul de deschidere, prof. dr. docent Grațian Cioflica, decanul Facultății, de geologie-gepgrafie a, U.țți-, versității din București, a subliniat actualitatea și însemnătatea -temei, supuse spre dezbatere : „Fenomenele fizico-geografice ale piemonturilor din România și Franța". Vorbitorul a relevat, de asemenea, bunele relații statornicite între oamenii de știință din cele două țări.Prof. Tiberiu Morariu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, președintele Comitetului național român al Uniunii Geografice Internaționale, a

urat participanților succes în desfășurarea lucrărilor.In numele specialiștilor francezi, prof. T. Taillefer, de la Universitatea din Toulouse, a salutat organizarea, la București, a noii ediții a colocviului, exprimîndu-și convingerea că a- ceastă manifestare va contribui la dezvpltgrea. colaborării științifice ,re- ciproce... ..... ... ' :...."La festivitatea- de deschidere au fost de' față membri ai Ambasadei Franței la București.După festivitatea inaugurală a început prezentarea comunicărilor de specialitate, înscrise în programul reuniunii.Tot cu prilejul colocviului, care durează o săptămînă, vor fi organizate vizite de studiu în mai multe localități din țară. (Agerpres)
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Lotul olimpic de fotbal și-a început 
pregătirile pentru meciul cu Danemarca

Sosirea unei delegații militare 
a Republicii AustriaLuni la amiază a sosit în Capitală o delegație militară a Republicii Austria, condusă de ministrul federal al Apărării Naționale, Karl F. Liitgendorf, care, la invitația generalului de armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, face o vizită oficială în țara noastră.La sosire, pe aeroportul internațional Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Austria, au venit în întîmpinare general de armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate și șef al Marelui Stat Major, adjuncți ai ministrului, generali ■ și ofițeri superiori.Erau de față Eduard Tschop. ambasadorul Austriei la București, și membri ai ambasadei, atașați militari ai unor misiuni diplomatice a- creditați la București.Au fost intonate imnurile de stat ale Republicii Austria și Republicii Socialiste România, după care generalul de armată Ion Ioniță și Karl F. Liitgendorf au trecut în revistă garda de onoare.Membrilor delegației austriece le-au fost prezentați atașații militari și personalitățile române prezente pe aeroport.Oaspeții și persoanele oficiale venite în întîmpinare au primit apoi defilarea gărzii de onoare.Un grup de pionieri a oferit oaspeților buchete de flori.

★In aceeași zi, delegația militară austriacă a făcut o vizită protocolară Ia Ministerul Forțelor Armate, unde

a fost primită de general de armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate.Au participat general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, precum și adjuncți ai ministrului.A fost prezent ambasadorul Eduard Tschop.Convorbirile care au avut loc cu acest prilej s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
★După-amiază, delegația militară austriacă a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei.In continuare, oaspeții au făcut o vizită prin Capitală.
★Seara, ministrul forțelor armate, general de armată Ion Ioniță, a oferit o recepție în onoarea delegației militare a Republicii Austria, condusă de ministrul federal al apărării naționale, Karl F. Liitgendorf.Au participat Mihai Marinescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate și șef al Marelui Stat Major, adjuncții ministrului forțelor armate, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din M.A.E., ziariști.Au fost prezenți, de asemenea, ambasadorul Austriei la București, membri ai ambasadei, precum și atașați militari ai unor misiuni diplomatice.In timpul recepției, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, ministrul forțelor armate, generalul de armată Ion Ioniță, și ministrul federal al apărării naționale, Karl 

F. Liitgendorf, au rostit toasturi.(Agerpres)
Cronica zilei

La „Spicul de aur"

Toamnă. Sezonul mustului. De | aceea, multe unități de alimen- I tație publică și-au schimbat I temporar profilul. Printre ele, și ■ restaurantul „Năvodari" (Bd. I 1848 nr. 16) din Capitală. Ade- | menit de firmă, un cetățean a încercat să bea o ulcică cu must. I 
A renunțat însă, oferind-o spre I „degustare" inspecției comercia- * le a municipiului. Avea și de ce. 1 „Mustul" aducea mai curînd la I gust cu o combinație de borș, | chinină și leșie. Intrînd în aler- , tă, organele inspecției comerciale I au constatat că încă 600 de litri I de astfel de „licoare" urmau să fie vîndute cetățenilor drept... I must veritabil. Evident, de in- I dată s-a dispus sistarea vînză- I rii. Sperăm insă că lucrurile nu ■ se vor opri aici. Din ancheta I făcută s-a stabilit că, în dimi- | neața aceleiași zile, merceologul Emil Crihan, de la I.A.P.L. „Cio- I cîrlia", vizitase unitatea luind, I cităm „cunoștință de calitatea ■ îndoielnică (? !) a mustului", pie- I cînd apoi fără a lua însă nici o I măsură. Cum se vede, însăși a- | titudinea I.A.P.L.-ului în cauză . este cam „tulbure". Credem că I direcția comercială a municipiu- I lui va analiza cazul cum se cu- 1 vine și va dicta, fiind vorba de I must, sancțiuni,., aspre.
„Milițianul" | 
era... cioban |Nicu Sandu este cioban și de- . seori își păștea oile în zona Po- I ienii Brașovului. Intr-una din. I zile, i-a venit ideea să-și moder- • nizeze și el clasica bîtă de cio- I ban. Cum ? Foarte simplu. I-a a- I plicat pe măciulie o bucată de I material reflectorizant, luat de la ■ marcajele drumului Brașov— I Poiana Brașovului, și s-a hotărît | să facă pe agentul de circulație. In plină noapte, de la marginea I șoselei, întindea bita cu capătul I luminos și mașinile se opreau ■ una după alta, în timp ce Nicu ■ Sandu se mistuia în noapte. Pînă I într-o seară, cînd, spre ghinio- | nul lui, a oprit o mașină a mili- . țlei. Drept „recompensă", cioba- I nul Nicu Sandu a fost pus să I plătească marcajele de pe care dispăruseră semnele luminoase.

Rubrică redactată de :
Gheorghe DAVID . 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii".

Ieri la prîn-z și-au început pregătirile fotbaliștii selecționați să susțină intîlnirea cu reprezentativa Danemarcei, din 10 octombrie, întîl- nire care contează pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal. După cum se știe, pentru meciul de pe Iddrots-Park din Copenhaga — de duminica viitoare — s-a apelat și la o parte dintre jucătorii lotului reprezentativ — Răducanu, Dinu, Dumitru, Dumi-trache, Radu Nun- weiller, Lucescu, Dembrovschi, Ior- dănescu etc. Astfel alcătuit, lotul
CAMPIONATE DE FOTBAL
CEHOSLOVACIA (etapa a 10-a) : Dukla Fraga — Banik Ostrava 2—0 ; Tatran Preșov — A. C. Nitra 0—3 ; V.S.S. Kosice — Sparta Praga1— 0 ; Zbrojovka Bmo — Jednota Trencin 2—2 ; Inter Bratislava — T. Z. Trjinec 1—1 ; Union Teplice— Lokomotiv Kosice 0—0 ; SlaviaPraga — Slovan Bratislava 1—3 ; Z.V.L. Jilina — Spartak Trnava 0—0. iClasament : 1. V.S.S. Kosice — 17 puncte ; 2. Slovan Bratislava — 16 puncte ; 3. Dukla Praga — 14 puncte etc.
OLANDA (etapa a 8-a) ; Formația Feyenoord Rotterdam, viitoarea adversară a echipei Dinamo București în „Cupa campionilor europeni", a terminat la egalitate : 0—0 în deplasare cu F. C. Utrecht. Alte rezultate : Telstar — M.V.V. Maastricht 1—0 ; Volendam — Go Ahead Deventer 0—0 ; F. C. den Bosch — D.W.S. Amsterdam 0—0 ; F. C. Twente — P.S.V. Eindhoven2— 0 ; F. C. den Haga — N.A.C Breda 2—1 ; Sparta Rotterdam — F. C. Groningen 3—3 ; Vitesse — Excelsior Rotterdam 1—0 ; Ajax Amsterdam — N.E.C. Nijmegen 1—0.In clasament conduce Feyenoord cu 15 puncte, urmată de Ajax — 13 puncte, Sparta și F. C. Twente— cite 11 puncte etc.
SPANIA (etapa a 5-a) : Echipa 

F. C. BARCELONA, viitoarea ad
versară a formației Steaua, București în „Cupa Cupelor", a Jucat pe teren propriu cu Atletico Madrid cu care a terminat la egalitate : 0—0. Alte rezultate : Cordoba — Malaga 0—0 ; Burgos — Real Socie-, dad 3—1 ; Sevilla — Espanol Barcelona 1—0 ; Coruna — Las Palmas 1—0 ; Granada — Gijon 1—0 ; Valencia — Betis 2—0 ; Atletico Bilbao — Celta Vigo 4—0 ; Real Madrid — Sabadell 2—0.Clasament : 1. Real Madrid — 9 puncte ; 2. Valencia — 8 puncte ; 3. Malaga — 7 puncte ; ...13. F. C. Barcelona — 3 puncte (golaveraj 4—6).

olimpic iși v-a desfășura ultimele preparative sub conducerea antrenorilor Valentin Stănescu și Cornel Drăgușin, asistați de Angelo Nicu- lescu.

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
SARLOS ISTVAN, REDACTOR- 

ȘEF AL ZIARULUI 
„NEPSZABADSAG"Marți dimineața a părăsit Capitala tovarășul Sariăs Istvăn, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Nepszabadsăg", care la invitația ziarului „Scînteia", a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost condus de tovarășul Alexandru Ionescu, redactor-șef al ziarului „Scînteia", și alți colaboratori ai redacției. A fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București.

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL AUSTRALIEILuni dimineața a sosit în Capitală Robert Henry Robertson, noul ambasador al Australiei în Republica Socialistă România.

★La invitația Uniunii siderurgiștilor din Iugoslavia, ministrul 'industriei, metalurgice, Nicolae Agachi, însoțit . de un grup de specialiști, a plecat la Belgrad în vederea examinării unor noi posibilități de extindere a colaborării în domeniul siderurgic dintre cele două țări.Printre persoanele oficiale aflate la plecare, pe peronul Gării de Nord, se afla Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.
★Luni dimineața a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Industriei Materialelor de Construcții din U.R.S.S., condusă de N. Voro- bievski, adjunct al ministrului, care va participa la lucrările primei ședințe a grupei mixte de lucru ro- mâno-sovietice pentru această ramură.La sosire, pe aeroportul Otopen’, oaspeții au fost salutați de Valeriu Cristescu, adjunct al ministrului industriei materialelor de construcții, și de alte persoane oficiale.’
★Membrii delegației economice guvernamentale din Republica Mali, condusă de Robert N’Daw, ministrul dezvoltării industriale, au avut, în

cursul zilei de luni, întrevederi cu Nicolae Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, și Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei. Cu acest prilej, au fost discutate posibilități privind evoluția schimburilor comerciale și a cooperării economice bilaterale.
★La invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, luni după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Confederației Generale a Muncii din Franța (C.CtT.), condusă de Marcel Caille, secretar al C.G.T. La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întîmpinați de Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști sindicali.
★Prof. dr. Jacinto Do Prado Coelho, de la Facultatea de litere a Universității din Lisabona, membru al Academiei de Științe Portugheze, care ne vizitează țara la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, a conferențiat 'luni, la Institutul de istorie și -teorie’• literară„George C.ălines'cu", despre - -- prdzăr‘dd'- fidțiiffiâ'1 în Portugalia iii ’• secolul al XIX-lea. La conferință au participat cadre universitare, cercetători științifici și alți specialiști.
★Reuniunea Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internaționale, organizată la București, și-a continuat luni lucrările pe comitete de specialitate. Președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uie Alexe, a transmis participanților la lucrările Comitetului cooperativelor de producție și artizanat un călduros salut din partea lucrătorilor din unitățile de specialitate din țara noastră. La rindul său, Bella Cseresnyes, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a transmis salutul pescarilor cooperatori din țara noastră, adresat participanților la lucrările subcomitetului pescarilor din cadrul A.C.I. Luni au început, de asemenea, dezbaterile și alte comitete ale A.C.I., printre care comitetul dezvoltării cooperatiste, subcomitetul agricol și executivul comitetului agricol., (Agerpres)

Dacă aș fi întrebat — la capătul unei recente călătorii în Republica Populară Ungară — ce mi se pare dominant în prezent în preocupările celor ce lucrează in economia maghiară, aș remarca, în mod deosebit ideea creșterii eficienței întregii activități economice. A produce cu costuri scăzute un volum tot mai mare de mărfuri de calitate superioară, cerute de piața internă și de cea externă, a obține beneficii din ce în ce mai ridicate — mi se pare a constitui obiectivul central al colectivelor din întreprinderile maghiare.Această orientare este pregnant vizibilă și în unitățile agricole. Datele statistice sînt elocvente în acest sens. In anul 1969, producția agricolă a fost cu 40 la sută mai mare decît cea dinainte de război — deși suprafața arabilă nu a crescut. în 1969, producția de grîu obținută Ia un hectar a fost de 27,1 chintale, adică aproape dublu față de cea din anul 1938. La porumb, creșterea a fost și mai spectaculoasă : de la 18,7 chintale la hectar în 1938, la 38 chintale la hectar în 1969. „Sporirea însemnată a producției agricole, preciza dr. Feher Karoly, șef de secție în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost favorizată de a- plicarea unor metode intensive de lucru, proprii agriculturii socialiste. Nu este lipsit de interes să arătăm că în 1970 la fiecare hectar s-a administrat o cantitate de îngrășăminte chimice de... 60 ori mai mare decît cea dinainte de război! Suprafața irigată a crescut în această perioadă de la 10 000 ha la peste 221 000 hectare. în fine,

pe ogoarele țării lucrează azi 67 000 tractoare — de zece ori mai multe decît in 1938".în vizita făcută la cooperativa agricolă „Spicul de aur", aflată la numai cîțiva kilometri de Budapesta, din discuțiile avute cu conducerea acestei unități agricole, cu membrii cooperatori, am desprins aceeași preocupare pentru a produce mai mult, mai

al cooperativei ? în a- nul 1970, s-a ridicat la 5,5 milioane forinți. Din această sumă se fac investiții — numai în acest an cooperativa a achiziționat mașini agricole în valoare de 1,8 milioane forinți —, parcul propriu al cooperativei ajungînd la șase tractoare trei autocamioane, m neroase
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• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid șl guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 în 
continuare.
• Romanticii : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 10,30; 20,45.
• Șansa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Steaua de tinichea : SALA PA
LATULUI — 17,30 (seria de bilete
— 3840); 20,15 (seria de bilete — 
3841), LUCEAFĂRUL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21, BUCUREȘTI — 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13,30; 
17; 20,30, MELODIA — 9; 12,15; 16; 
19,30, FAVORIT — 9,15; 12.30; 16;
19.30. CAPITOL — 9; 11,30; 14,15.
• Gala filmului : Timpul berzclor 
(R. D. Germană) : CAPITOL — 20.
• Marele premiu : PATRIA — 9,30; 
13; 16,30; 20.O Așteptarea : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
a Frații : LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Cromwell : VOLGA — 9,30; 12,30; 
15,30; 18,45, AURORA — 9,30; 12,30; 
16: 19,30, TOMIS — 9,30; 12,30; 10;
19.30.
• Asediul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Simon Bolivar ; BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
a Cermen : BUCEGI — 15,45; 18; 
20,15.
• Start la moștenire : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.0 După vulpe : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.0 Tabla viselor : VITAN — 15,30; 
17,45; 20.0 Agonie șî extaz (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9,30; 
12; 14.30; 17; 19.30.0 Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.0 Hello, Dolly ! : EXCELSIOR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30. FLAMURA — 
9; 13,30; 16: 19,30.0 Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,30—20.15 în continuare.0 Tick, Tick, Tick : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.0 Zestrea domniței Ralu ; Săptă-

nuna nebunilor : UNIREA — 15,30;
19.0 Omul orchestră : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.0 Boxerul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.0 Articolul 420 : GIULEȘTI — 10; 
16; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,15; 15,45; 
19,15.0 încrederea : PACEA — 16; 18;
20.
• Un loc pentru îndrăgostiți: 
VIITORUL — 16; 18; 20.0 Floarea soarelui : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15, LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.0 Sunetul muzicii : DOINA — 
11,30; 16; 19,30.0 Eu sînt Jerom : CRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.0 Cortul roșu : MOȘILOR — 15; 
17,30; 20,15.0 Facerea lumii : MUNCA — 16; 
18; 20.0 O floare șl doi grădinari : RA
HOVA — 10; 16; 19,30.0 Brigada Diverse în alertă : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.

teatre
0 Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.0 Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Surorile Boga 
— 20.0 Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nlnigra și Aligru 
— 17; (sala din str. Academiei) : 
Bandiții din Kardemomme — 15. 0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.0 Teatrul evreiesc de stat: înțe
lepții din Helem — 19,30.

rară e Mihnea Gheorghiu — 
„Scrisori din imediata apro
piere". Prezintă Nicolae Dra- 
goș • I. D. Bălan — „Cuvin
tele au cuvîntul". Prezintă 
Al. Piru.

18.15 Toate pînzele sus ! Emisiune 
pentru pionieri.

J8.45 Jean Pierre Jumez (Franța) 
interpretează la chitară pa
gini celebre din muzica ma
rilor compozitori.

19,00 Itinerar plastic românesc. 
Comentează criticul de artă 
Mircea Deac.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 De la Timiș — la Făget. Pro

gram susținut de ansamblul 
artistic „Banatul" din Timi
șoara.

20,45 Seară de teatru : „Fiul can
tonierului" de Vasile Chiriță. 
Premiul II la concursul de 
scenarii TV. Regia : Domnița 
Munteanu. Interpretează : 
Costel Constantin, Violeta 
Andrei, Nic. Gr. Bălănescu, 
Eugenia Bosînceanu, Mihai 
Mereuță, Coca Enescu. Sceno
grafia : Doina Levință ; regia 
de montaj : Marga Niță.

21.15 înaintea finalei „Cupei Da
vis", Ion Țiriac și Ilie Năsta- 
se se destăinuie.

21,35 Avanpremieră.
31.40 Secretul diamantului. O co

medie interpretată de cim
panzei.

22,05 Balet pe ■ muzică de Claude 
Debussy.

22,25 Oameni și fapte.
22.40 Șlagăre și interpreți de pre

tutindeni.
22,55 Telejurnalul de noapte.

t V
PROGRAMUL I

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune literară. Cronica lite

PROGRAMUL II

20.15 Concert popular. în program: 
Uvertura „Egmont" de 
Beethoven ; Preludiu la uni
son din Suita I pentru or
chestră de George Enescu, în 
interpretarea Orchestrei Na
ționale a Radioteleviziuniî 
franceze ; Concertul pentru 
harpă și orchestră de Haen- 
del (solist Nicanor Zabaletta).

20.50 Desene animate.
21,00 Universitaria. Student în 

anul I.
21.15 Blocnotes de Eugen Mândrie. 
21,30 Buletin de știri.
21,35 Cărți și idei. Structura socia

lă a României socialiste.
22,05 Film serial „Oameni în luptă" 

(III).
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bine, mai ieftin. înființată în urmă cu 11 ani, la început cooperativa nu și-a stabilit un profil clar de producție, și rezultatele nu au fost dintre cele mai bune, în ultimii ani însă, manifestînd o sensibilitate sporită la cererile pieței, cooperativa a devenit o unitate din cele mai rentabile. Folosind din plin a- vantajele oferite de caracteristicile terenului, cooperatorii cultivă cartofi timpurii pe jumătate din suprafața de care dispun. Apoi, după recoltarea acestora, se cultivă roșii, dovlecei, porumb,. 35 ha sînt afectate căpșunilor, iar 65 ha sînt plantate cu vișini și peri, întreaga producție a cooperativei este contractată cu întreprinderi comerciale buda- pestane, la prețuri ferme, astfel că, indiferent de nivelul prețurilor pieței, venitul cooperativei este asigurat.Care este venitul net

ma premiilor. la fondul social , mează 1,3 milioane i rinți. în fine, fondul de asigurare îi revii o altă parte impoi- tantă.Ne-am interesat cum se asigură necesarul de forță de muncă al unității. Președintele cooperativei, Weidin- ger Sebestyen, ne-a răspuns :— Cooperatorii noștri realizează venituri al căror nivel elimină orice problemă legată de asigurarea numărului de muncitori agricoli. Veniturile cooperatorilor noștri vor crește și mai mult în cincinalul 1971—1975, perioadă în care ne-am propus obținerea unor recolte superioare.Potrivit directivelor Congresului al X-lea al P.M.S.U., în perioada 1971—1975, producția agricolă a țării vă marca o creștere anuală de 2,9 la sută. De remarcat este faptul că producția sectorului zootehnic va spori mai rapid, într-un ritm a- nual de 3,2 la sută. Sînt cifre care demonstrează gradul de dezvoltare ridicat al unei ramuri de activitate în plin avînt.
Dan MATEESCU

Popas la Myieqe
Scăpată din strînsoa- 

rea munților, fîșia de 
cimpie, devine, pe mă
sură cene aprapiein da 
Fier, tot mai largă. 
T)upă‘ numai icîțiva ki
lometri ne aflăm in 
mijlocul unor lanuri 
nesfîrșite, care se în
tind cît cuprinzi cu o- 
chiul. Aceasta este 
cimpia Myzeqe — grî- 
narul Albaniei.

Districtul Fier... — o 
zonă albaneză în plin 
avint economic. In 1960, 
regiunea ocupa locul al 
6-lea ca pondere în e- 
conomia țării. In 1970, 
ea s-a situat pe locul al 
3-lea, dînd 10 la sută 
din producția globală, 
industrială și agricolă 
a întregii Albanii. Pon
derea economică a dis
trictului urmează să 
crească în viitorul a- 
propiat, prin intensifi
carea exploatării unei 
alte bogății de care dis
pune Myzeqe — petro
lul. In această zonă, se 
află concentrată cea 
mai mare parte a. in
dustriei petroliere din 
Albania — întreprin
deri de extracție a, pe
trolului, precum și o 
rafinărie care prelu
crează anual 500 000 
tone de diferite produ
se din țiței.

Fierul este un oraș 
apărut pe harta Alba
niei în urmă cu numai 
un secol. Pînă in 1944, 
localitatea era cunos
cută mai ales ca. piață 
de desfacere a cereale
lor din cimpia Myzeqe. 
In anii puterii popu
lare, orașul a cunoscut 
o dezvoltare impetuoa
să, numărul locuitori
lor săi aiunaind de la 
4 000 la 30 000. Capitală 
a districtului cu același 
nume, orașul se nu
mără printre centrele 
industriale ale țării cu 
cele mai mari perspec
tive.

— Înainte de elibe
rare, în tot districtul 
nostru nu exista nici 
măcar o fabrică — ne 
spune Thoma Jano, re
dactorul șef al ziarului 
local de partid din 
Fier. In prezent, în 
district funcționează 43 
de întreprinderi indus
triale, în care lucrează 
circa 27 000 de oameni. 
Printre cele mai mari 
obiective — a adăugat 
Interlocutorul nostru —

aș aminti uzina meca- uzina de îngre 
nică, filatura de bum- azotoase din t 
bac, fabrica de cără- furi de cea d 
mizi, termocentrală de reușește să 
100 000 j kW-'u(cea măi intr-o mare m 

rințele agricul 
baneze

mare din Albania), u- 
zitia de îngrășăminte 
azotoase.

Aflăm că majoritatea 
acestor obiective in
dustriale au fost con
struite de muncitorii și 
tehnicienii albanezi în
tr-un timp record. Ast
fel, uzina de îngrășă
minte azotoase a fost 
înălțată in numai 18 
luni. Theodhofu. Papa- 
jorgji, inginerul șef al 
uzinei, ne-a vorbit cu

însemnări de 
călătorie din 
R. P. Albania

multă însuflețire des
pre felul în care au 
muncit, zi și noapte, 
constructorii, ca și des
pre activitatea de as
tăzi a colectivului de 
muncă de aici. „Înce
putul a fost mai greu 
— ne relatează el. Uti
lajele moderne, gra
dul înalt de automati
zare a proceselor teh
nologice au ridicat in 
fața celor 600 de sala- 
riați probleme deosebit 
de dificile. In scurt 
timp însă, ne-am însu
șit tehnica nouă și 
am reușit să aducem 
noi înșine o serie de 
îmbunătățiri tehnologi
ce. Pină la. sfîrșitul ac
tualului plan cincinal 
ne propunem să depă
șim capacitatea de pro
ducție proiectată — 
110 000 tone de îngrășă
minte azotoase anual".

Pentru atingerea a- 
cestui obiectiv, uzina 
s-a transformat într-o 
adevărată școală. Ingi
nerul șef ne informea
ză că peste 300 de 
muncitori urmează 
cursuri de calificare la 
locul de producție. A- 
nual, școala medie teh
nică de pe lîngă uzină 
este absolvită de 35—40 
de tineri, iar alți 20 de 
oameni urmează cursu
rile filialei politehni
cii. Încă de pe acum,

nte 
ră-

-

prin p. 
de bună calitate, 
concentrație de 
34 la sută azot.

De calitatea îhgrășă- 
mîntului produs la uzi
na din Fier aveam să 
ne convingem peste 
puțină vreme, poposind 
în cîteva unități agri
cole ale districtului. 
Căci, orice s-ar spune, 
în Albania Fier în
seamnă Myzeqe, iar 
Myzeqe înseamnă agri
cultură — cereale, o- 
rez, cartofi, bumbac. In 
cele 22 de cooperative 
agricole și trei ferme 
de stat din district pro
ducția agricolă s-a du
blat în acest an, în 
comparație cu / dmtV 
1970. La obținerea aces
tui rezultat au contri
buit, în egală măsură, 
mecanizarea muncilor 
agricole, irigarea unor 
mari suprafețe de te
ren, precum și folosi
rea, pe o scară tot mai 
largă, a îngrășăminte
lor chimice. In medie, 
pe ogoarele grinarului 
Albaniei sînt folosite în 
orezent circa 500 kg în
grășăminte chimice la 
hectar.

In zilele vizitei noas
tre în R. P. Albania 
am avut prilejul să ci
tim în presa țării prie
tene o serie de știri 
care vorbeau despre 
modul in care oamenii 
muncii din districtul 
Fier au îndeplinit pla
nul pe primul semestru 
al anului în curs. Pro
ducția industrială glo
bală, de pildă, a înre
gistrat o creștere de 6 
la sută față de perioa
da corespunzătoare a 
anului trecut, planul 
lucrărilor de construc
ție a fost depășit cu 
10,4 la sută, iar agri
cultura districtului a 
livrat către stat 18 600 
tone de grîu, îndepli- 
nindu-și in acest fel in 
întregime obligațiile 
contractuale. Succese 
care vin să consolideze 
realizările de pînă a- 
cum ale harnicilor lo
cuitori de pe meleagu
rile Myzeqe-ei.

Eugen IONESCU

cu 
peste

Cîștiguri suplimentare acordate 
depunătorilor de obligațiuni C.E.C.Cu prilejul „Săptămînii economiei" — acțiune care se desfășoară în perioada 25—31 octombrie 1971 — Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda depunătorilor care economisesc pe obligațiuni C.E.C. noi avantaje.Astfel, la tragerea la sorți a obligațiunilor C.E.C. din 31 octombrie a.c. se vor acorda în

plus, în afara cîștigurilor obișnuite, 10 cîștiguri a cîte 10 000 lei fiecare, 20 cîștiguri a cite 5 000 lei fiecare și 100 cîștiguri a cîte 2 000 lei fiecare.în primele zece zile ale fiecărei luni, obligațiunile C.E.C. se procură la valoarea lor nominală de la oricare unitate a Casei de Economii și Consemnațiuni și unitate poștală din țară.



viața internațională
Puternice atacuri ale patrioților 

pe fronturile din Indochina

Deschiderea lucrărilor Conferinței 
anuale a Partidului laburist

RAK £

Vizita ministrului
ONFERINȚA NAȚIONALĂ A P. C. DIN CHILE 

si a Încheiat lucrările
■JSAIGON 4 Frontului de Vietnamul de. sud au declanșat noi atacuri împoțriva pozițiilor ameri- cano-saigor' relatează tembriț O,/ șate Z>7%7

(Agerpres). — Unitățile Eliberare Națională din
*. Agenția Eliberarea n perioada 14—20 sep- rma atacurilor declan- ți cu rachete și mor-

tiere asupra bazei militare de la Tai Ninh, 250 de soldați inamici au fost scoși din luptă. Patrioții au angajat lupte și în Delta fluviului Mekong, atacînd mai multe puncte fortificate saigoneze. Pierderile inamicului în această zonă se ridică la 2 000 de militari.

ȘI SECURITĂȚII

ĂLCARE
SUVERANITĂȚII

★PNOM PENH 4 (Agerpres). — A- genția khmeră de informații relatează că în noaptea de 25 spre 26 septembrie forțele de eliberare din Cambodgia au declanșat puternice a- tacuri asupra pozițiilor fortificate ale trupelor saigoneze. In urma luptelor angajate în provincia Kom- pongsop, patrioții au scos din luptă 110 mașini militare și au distrus și avariat 20 de tancuri și blindate inamice.

LONDRA 4. Corespondentul nostru, N. Plopeanu, transmite : Luni au început la Brighton celei de-a 70-a Conferințe Partidului laburist, de la așteaptă răspuns la multe care frămîntă in prezent printre care și proiectata a țării la C.E.E.Prezentînd proiectul de al Comitetului Executiv Denis Healey, purtătorul de cuvînt laburist pentru problemele externe, a cerut conferinței „să se opună intrării în Piața comună în termenii negociați de conservatori". Proiectul de rezoluție menționează că guvernul nu are mandat pentru această acțiune.Majoritatea vorbitorilor au subliniat că aderarea la Piața comună va avea efecte nefavorabile pentru Anglia, mai ales că țara este con

lucrările anuale a care se probleme Anglia, aderarerezoluție Național,

comerțului exterior
al României

R. D. VIETNAM Din greșeală...
• DECLARAȚIA „COMISIEI 

DE ANCHETARE A CRIME
LOR DE RĂZBOI ALE IMPE
RIALIȘTILOR AMERICANI 
ÎN VIETNAM"

Demonstrații de protest 
împotriva alianței militare

HANOI 4 (Agerpres). — „Comisia de anchetare a crimelor de război ale imperialiștilor americani în Vietnam" a dat publicității o declarație în legătură cu raidurile întreprinse la 21 septembrie de aviația S.U.A. asupra unor zone populate din R.D. Vietnam. Această nouă provocare, afirmă declarația, constituie o încălcare a suveranității și securității R.D.V., o nerespectare a angajamentelor guvernului Statelor Unite privind încetarea totală și necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam.

SAIGON 4 (Agerpres). — Un 
avion aparfinind forțelor aerie
ne americane a bombardat din 
greșeală o unitate saigoneză dis
locată în apropierea orașului 
Krek, în imediata vecinătate a 
frontierei cambodgiene, a anun
țat un purtător de cuvînt al Co
mandamentului american. Un 
soldat și-a pierdut viața, iar alți 
12 au fost răniți.

japono - americane

Octombrie este luna tradițională a mișcărilor antirăzboinice din Statele Unite. Anul acesta, partizanii luptei pentru pace pregătesc mari demonstrații de masă Ia Washington și in alte orașe împotriva politicii Administrației în Asia de sud-est. între 22 și 26 octombrie, în capitala ^Statelor Unite va fi declan- ofensiva de toamnă" pen- cetarca războiului

WASHINGTON 4 (Agerpres). — Se
natorul republican Clifford Case a 
anunțat că va introduce in Senat un 
amendament la legea pentru alocații 
militare in care va cere ca numărul 
oficialităților americane de la Pnom 
Penh să nu depășească 150 de per
soane. Arătînd că „implicarea ameri
cană in Cambodgia este deja extrem 
de serioasă", Case a dezvăluit că Pen
tagonul intenționează să trimită aici, 
intr-un viitor apropiat, un nou grup 
de militari cu misiuni speciale. „Re
gimul de la Pnom Penh — a arătat 
el — este aproape complet depen
dent de asistența militară și econo
mică furnizată de Statele Unite, iar 
sprijinul aerian al S.U.A. este masiv. 
Orice sporire a numărului america
nilor in Cambodgia poate adinei, în 
mod ireparabil, implicarea S.U.A. 
în această tară".

TOKIO 4 (Agerpres). — Un miting de masă în sprijinul retrocedării Okinawei, fără baze nucleare și rachete, pentru lichidarea alianței militare cu S.U.A. și pentru încetarea imediată a agresiunii americane în Indochina, a avut loc duminică în zona bazei militare aeriene americane „Yokota" de la periferia orașului Tokio. Cei peste 20 000 de participanți la miting au adoptat o rezoluție în care se pronunță împotriva acordului intervenit recent între guvernele Japoniei și S.U.A. cu privire la retrocedarea către Japonia a Okinawei.în întreaga Japonie s-au desfășurat duminică numeroase acțiuni ale forțelor democratice în semn de protest față de alianța militară ja- ponb-americană.

fruntată în prezent cu numeroase dificultăți, printre care creșterea șomajului pînă la aproape un milion, sporirea prețurilor, reducerea sistematică a nivelului de trai al celor ce muncesc, instabilitatea economică, inflația. De asemenea, mai mulți delegați au menționat pericolul de îngrădire a suveranității țării ca urmare a alăturării Angliei la blocul „celor șase".Delegatul Patrik Garven a tat că se opune ideii aderăriiprincipiu, nu numai pentru faptul că actualele condiții negociate sînt nefavorabile. Piața comună, a spus el, înseamnă întărirea monopolurilor și exploatarea mal intensă a maselor muncitoare.James Callaghan a făcut apel la unitatea partidului taților laburiști să împotriva aderării, 28 octombrie, dezbate această punsul la Piața vorbitorul, este lărgirea colaborării și cooperării cu toate țările, pe baze reciproț-avantajoase.în finalul dezbaterilor, a adoptat, cu o mare(5 073 000 voturi pentru și 1 032 000 voturi împotrivă), proiectul de rezoluție avansat de Comitetul Executiv Național, care se opune intrării Angliei în Piața comună in condițiile negociate de acțualul guvern conservator.

și a cerut depu- cu toții la va Răs- a spus
voteze atunci cînd, Parlamentul problemă, 
comună,

Conferința majoritate

BAGDAD 4 (Agerpres). — în continuarea vizitei ce o întreprinde în Irak, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, Cornel Burtică, a avut întrevederi cu ministrul irakian al industriei, Taha Jazrawi, ministrul economiei, Murta- da AI-Hadithi, ministrul petrolului și minelor, Saadoum Hamadi, și cu președintele Federației camerelor de comerț irakiene, Shaban Jasem Rajab.In cadrul discuțiilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, au fost abordate probleme de interes comun privind dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări.
★Pavilionul României la Tîrgul internațional de la Bagdad a fost vizitat de ministrul economiei, reprezentanți ai cercurilor economice irakiene și un numeros public. Produsele românești au trezit un viu interes vizitatorilor, care au apreciat calitatea exponatelor prezentate de către întreprinderile românești de comerț exterior.

Comunicat polono-cehoslovacVARȘOVIA 4 (Agerpres). — La încheierea întilnirii dintre conducătorii de partid și de stat ai R.P. Polone, în frunte cu Edward Gierek, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P. și ai R.S. Cehoslovace, în frunte cu Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a fost dat publicității un comunicat în care se arată că, cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri în probleme legate de dezvoltarea colaborării dintre par-

tidele și guvernele celor două țări. A fost relevată dezvoltarea cu succes a colaborării economice și teh- nico-științifice și au fost apreciate rezultatele coordonării planurilor economice pe anii 1971—1975 și ale acordului comercial de lungă durată încheiat pe această bază. în cursul întîlnirii au fost abordate, totodată, 
o serie de probleme de interes comun ale vieții internaționale.

SANTIAGO DE CHILE 4. - Corespondentul nostru, E. Pop, transmite : La Santiago s-au încheiat lucrările Conferinței naționale a Partidului Comunist din Chile. La lucrări au participat 614 delegați, precum și invitați ai altor organizații politice din țară. Cuvîntul de închidere a fost rostit de Victor Diaz, secretar generai adjunct alDocumentul partidului.final al conferinței,

„Apel către toți chilienii", relevă poziția și sarcinile partidului în momentul politic actual — demascarea și dejucarea planurilor reacțiunii, cîștigarea bătăliei producției, întărirea continuă a unității populare și creșterea bunăstării sociale. Apelul sprijină măsurile economice antiim- perialiste adoptate de guvernul Unității populare.
Peru pe calea transformărilor

progresiste
DISCURSUL PREȘEDINTELUI J. V. ALVARADO CU PRILEJUL 

ÎMPLINIRII A TREI ANI DE LA PRELUAREA PUTERII

LIMA 4 (Agerpres). — Intr-un discurs rostit la întrunirea din orașul 
Arequipa, prilejuită de împlinirea a trei ani de la preluarea puterii, pre
ședintele Perului, Juan Velasco Alvarado, a reafirmat hotărîrea guvernului 
său de a acționa „pentru realizarea completă a obiectivelor vizind restruc
turarea socială și economică a tării".Evocînd evenimentele de la 3 octombrie 1968, cînd a fost înlăturat Fernando Belaunde, fostul șef al statului, Alvarado a declarat că acestea au însemnat începutul unui proces de transformări progresiste în întreaga țară, menționînd, între altele, exproprierea companiei petroliere nord-americane „International Petroleum", măsurile privind exploatarea zăcămintelor miniere, impulsionarea aplicării reformei agrare. Re- ferindu-se la politica externă a guvernului declarat litică de iată pe _ _hotărîrea de a întreține relații cu toate țările lumii, fără nici o excepție". în acest sens, el a menționat că guvernul peruan studiază \în prezent

său, președintele peruan a că „Peru promovează o po- independență reală, înteme- principiile dreptului și pe

posibilitatea restabilirii relațiilor cu Cuba. După cum se știe, Peru a stabilit, la începutul acestui an, relațiile diplomatice cu R. P. Chineză.Șeful statului peruan a atras, apoi, atenția asupra faptului că „elementele conservatoare s-au unit împotriva guvernului", dar a precizat că „au fost luate măsuri pentru apărarea drepturilor poporului".în mod simbolic, președintele Alvarado a semnat, în prezența parti- cipanților. la adunare, proiectul de măsuri pentru exploatarea de către stat a zăcămintelor cuprifere de la „Cerro Verde".
Prefacerile radicale

agențiile de presă transmit
din Chile se bucură
de sprijinul deplin

Simulacrul alegerilor din Vietnamul de sud a fost însoțit de incidente vio
lente. în fotografie: poliția din Da Nang opereazâ arestâri în rîndurile 

manifestanfilor care s-au opus farsei electorale

Constituirea unui consi 
lin prefectural pentru res 
țăMIirea relațiilor diplo
mutice japono-chineze a avut loc la Ibaraki (Japonia). După cum relevă agenția China Nouă, la adunarea de constituire a consiliului, la care au participat numeroși reprezentanți ai opiniei publice japoneze, a fost adoptată o declarație în care se afirmă sprijinul față de restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze în Organizația Națiunilor Unite.

Alexei Kosîghin, pre- ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a sosit luni la Alger într-o vizită oficială, informează agenția T.A’.S.S;.......
Președintele R.S.F.I., Iosip Broz Tito, comandantul suprem al forțelor armate ale Iugoslaviei, a primit luni la Brioni pe ministrul apărării naționale al Franței, Michel Debre, cu care a avut o convorbire prietenească — informează agenția Taniug.

este însoțit de ministrul afacerilor externe și de alte persoane oficiale.
Convorbire G. Kohrt-U. 

Miiller. Cea de-a 11-a convorbire dintre reprezentantul guvernului R. D. Germane, Giinter Kohrt, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, și reprezentantul Senatului vest-berlinez, Ulrich Miiller, director senatorial, a avut loc la 4 octombrie, în capitala R.D.G. au stabilit o nouă întîlnire ziua de 8 octombrie.

privind comerțul sovieto-australian cu Nikolai Patolicev, ministrul merțului exterior al U.R.S.S. co-
al

Părțile pentru

Ministrul apărării 
Marii Britanii, lordul Carrington, a sosit la Nicosia, într-o vizită de două zile, pentru a inspecta bazele militare britanice din Cipru.

O DECLARAȚIE A CENTRA
LEI UNICE A OAMENILOR 
MUNCII DIN CHILE

R treia întîlnire a repre
zentanților societăților de 
Cruce Roșie din R.P.D. Co
reeană și din Coreea de 
sud urmeaza sa ail3a i°c ^a 6 °c~ tombrie — informează agenția A.C.T.C. Agenția precizează că, ținînd seama de dorința întregului popor coreean ca aceste convorbiri preliminare să se încheie cît mai grabnic, pentru a se putea începe convorbirile propriu-zise, reprezentanții Crucii Roșii din R.P.D. Coreeană au propus pentru întîlnire data de 4 brie, însă această propunere respinsă de reprezentanții Roșii din Coreea de sud.

Președintele Camerei de 
comerț a României, Victor Ionescu, care se află într-o vizită la Kuala Lumpur, a fost primit de ministrul industriei și comerțului ma- layezian, Mohamed Khir Johari. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor economice dintre România și Mala- yezia. La primire a participat ambasadorul României în Malayezia, Marin Alexie.

Constituirea unei aso
ciații comerciale perma
nente a Angliei și R.P.D. 
Coreene a ^ost anuntata la Londra, informează agenția A.C.T.G. A- sociația, la care participă diferite organizații. firme și companii comerciale, va contribui la extinderea și dezvoltarea comerțului intre cele două țări, apreciază agenția menționată.

în cadrul lucrărilor de 
la Saarbriicken ale congresului Uniunii Creștin-Democrate, - principala formațiune politică do. opoziție din R.F. a Germaniei, fostul cancelar Kurt Georg Kiesinger a fost ales în funcția de președinte de onoare al partidului, anunță agenția D.P.A.

octom- a fost Crucii
împăratul Haile Selassie 

J al Etiopiei a plecat luni după- amiază într-o vizită oficială în Republica Populară Chineză, transmit din Addis Abeba agențiile Reuter și France Presse. . Suveranul etiopian'
Deși alegerile prezidențiale din S.U.A. au loc abia în toamna anului viitor, deși „startul" oficial nu a fost dat încă, practic asistăm încă de pe acum la pregătiri și acțiuni concrete ale campaniei electorale, cea mai timpurie din istoria Statelor Unite. ?Nu este un secret pentru nimeni că dincolo de tradiționalele delimitări politice, exprimate prin existența celor două principale partide politice — democrat și republican — se cristalizează, tot mai mult, apariția a două curente, conservator și liberal, ai căror membri aparțin ambelor partide. încercările făcute de elementele liberale, atît democrați cît și republicani, de a determina efectuarea unor schimbări pentru a se crea mobilitatea necesară găsirii u- nor soluții realiste problemelor multiple și diverse, interne și internaționale, cu care este confruntată azi America, se lovesc de zidul opoziției adepților tradiționalismului. Ca urmare a respingerii a tot ce se numește reformă și a decepției alegătorilor față de partidele vechi, „ambele pierd în mod evident simpatia multora dintre adepții lor" („Los Angeles Times").Revoltați împotriva continuării războiului din Vietnam, deziluzionați de. lipsa de progres în lichidarea discriminării rasiale, de încercările de 

a scoate economia din complexul tendințelor de stagnare și inflație pe calea înghețării salariilor și escaladării șomajului, de creșterea îngrijorătoare a criminalității, milioane de americani, . în majoritatea lor tineri, tind . spre crearea unei a treia forțe politice, care să acționeze pentru eliminarea profundelor racile ale vieții sociale americane. Potrivit unui sondaj al opiniei publice întreprins de agenția „Harris Survey", 23 ia sută din corpul electoral american (ceea ce înseamnă circa 23 de milioane de votanți) se consideră „independenți" din punct de vedere al afilierii politice. întrebați care sînt motivele pentru care s-au îndepăr- tât de cele două partide tradiționale, cei mai mulți au răspuns : democrații au început războiul din Vietnam 
cu sprijinul direct al republicanilor, apoi republicanii l-au escaladat cu sprijinul democraților, iar acum ambele partide îl continuă, deși de-

clară că fac aceasta pentru a-i pune capăt.O serie de oameni politici cu vederi liberale, atît din rîndurile partidului democrat cit și din cele ale republicanilor, încearcă în prezent să dea o formă organizatorică acestui curent al independenților. Astfel, ex- senatorul democrat Eugen McCarthy, pretendent la candidatura pentru

nu vor desemna pentru alegerile din 1972 candidați care să se angajeze ferm să pună capăt războiului din Vietnam, să revizuiască politica țării și să reorienteze prioritățile politice, ale S.U.A., atunci vom crea un nou partid cu o nouă politică". El a subliniat faptul că formarea unui al treilea partid politic care să reprezinte tendință democratice, chiar de stîn-

Delimitări pe scena
politică americană

in perspectiva
alegerilor prezidențiale

postul de președinte la trecutele a- legeri, și-a anunțat intenția de a forma o nouă grupare politică — Partidul independent — și de a candida din nou la alegerile pentru Casa Albă. Dacă intențiile lui McCarthy au produs jubilare în tabăra republicanilor, care au văzut în a- ceasta posibilitatea slăbirii pozițiilor principalilor lor rivali, în schimb, conducerea partidului democrat l-a acuzat pe fostul senator de „iresponsabilitate și scizionism", pe motivul că răpește o mare parte a capitalului electoral democrat tocmai în timpul campaniei electorale, ajutîndu-i în acest fel pe republicani. McCarthy a respins acuzațiile, calificîndu-le drept neîntemeiate și a arătat că „în cazul în care cele două mari partide

ga, „devine pe zi ce trece o necesitate tot mai evidentă".Bucuria republicanilor a fost de scurtă durată, pentru că și în cadrul propriului lor partid s-a ivit o situație similară. Este vorba de crearea grupării „Cauza comună" (Common Cause), al cărei lider, John Gardner, a fost ministru în guvernul Johnson, de unde și-a dat demisia pentru a-și manifesta dezacordul cu politica oficială față de Vietnam ; ulterior el s-a alăturat republicanilor, dar și politica acestora i-a produs o puternică dezamăgire. Popularitatea de care se bucură noua grupare reflectă preocuparea unor largi categorii de americani față de principala problemă a platformei politice a noii organizații : retragerea

totală a trupelor americane din Vietnam, pînă la 31 decembrie 1971. Platforma grupării prevede totodată măsuri concrete pentru rezolvarea principalelor probleme care grevează viața politică internă a țării : sărăcia, discriminarea rasială, haosul urbanistic, cheltuielile militare.Este adevărat, cele două grupări nu dispun de marile fonduri necesare organizării unor vaste mașinării e- lectorale, așa cum posedă republicanii și democrații. Dar însăși apariția lor și faptul că elementele conservatoare din ambele partide urmăresc cu îngrijorare evoluția acestui curent sînt simptomatice pentru evoluțiile de pe scena politică americană.La rîndul lor, conservatorii cei mai învederați se pregătesc să-și strîngă și ei rîndurile. Guvernatorul rasist al statului Alabama, George Wallace, care a participat și la trecutele alegeri prezidențiale, a început să vîn- ture ideea formării unui partid al extremei drepte, deschis atît republicanilor cît și democraților (în special din statele sudice) cu părerile cele mai conservatoare — care se regăsesc în jurul aceleiași platforme antipopulare a militarismului, rasismului și represiunilor față de exponents ideilor liberale.Delimitarea mai netă decit oricînd pînă acum, între liberali și conservatori, pe care o exprimă intrarea în scenă a acestor noi grupări, anunță o campanie electorală agitată. Faptul că pînă în prezent circa 12 personalități democratice și republicane și-au anunțat, într-un fel sau altul, aspirația la candidatura pentru alegerile prezidențiale din 1972 este, potrivit multor observatori politici, un indiciu al existenței unor profunde confruntări între tendințele politice din cadrul ambelor partide.Ca urmare a acestei situații complexe, campania electorală — neoficială încă — s-a activizat substanțial, mitingurile, ședințele, turneele se succed cu repeziciune, fiecare candidat încercîna astfel să acumuleze capital electoral în perspectiva fazei alegerilor preliminare, care vor începe în februarie.

Mișcarea de pretest din
Canada îmPotriva hotărîrii Statelor Unite de a efectua experiențe nucleare subterane pe Insula Am- ■ citka ia amploare. Un grup de parlamentari canadieni, în care sînt , reprezentate toate principalele partide politice, a hotărît să întreprindă ■ o vizită la Washington pentru a protesta pe lingă guvernul american împotriva urmărilor periculoase pe care le-ar avea pentru Canada exploziile nucleare proiectate. Pe de altă parte, la Montreal, cîteva sute de studenți de la universitățile și colegiile din acest oraș au organizat o demonstrație de strada ce duce spre

Directorul general al
UNESCO, Ren6' Maheu, a deschis luni la Paris Conferința interguver- namentală pentru stabilirea unui’ sistem mondial de informare științifică.

în capitala R.S. Cehoslo
vace celei pentru pace. Au participat delegați observatoriConsiliului Mondial al Păcii și a mișcărilor de eliberare națională din țările Asiei și Africii. Din țara noastră a fost prezentă o delegație condusă de mitropolitul Nicolae Cor- neanu al Banatului.

s-au desfășurat lucrările de-a 4-a Conferințe creștine ' . ■ 260 dedin 50 de țări, precum și din partea UNESCO, a

C. ALEXANDROAIE
New York

protest pe auto- Statele Unite.
Consultări sovieto-aus- 

traliOHO. Peter Nixon, ministrul flotei comerciale al Australiei,, a examinat, la Moscova, cu Boris Bugaev, ministrul aviației civile al Uniunii Sovietice, probleme privind comunicațiile aeriene dintre cele două țări. în aceeași zi, Peter Nixon a discutat probleme
și transporturilor

La invitația Seimului 
polonez, 'uni a sosit la Var?°via o delegație parlamentară din Finlanda condusă de președintele Seimului, președintele Partidului Social-Democrat, Rafael Paasio. într-o declarație făcută pe aeroportul din Varșovia, Rafael Paasio a menționat că vizita în R.P. Polonă va contribui la întărirea relațiilor de prietenie dintre parlamentele și popoarele celor două țări

în capitala R. P. Bulgaria s-a închis cea de-a patra expoziție-tîrg internațională de carte, avînd ca deviză „Cartea în slujba păcii și progresului". Actuala ediție a expoziției-tîrg a atras participarea a peste 450 de edituri din 23 de țări. România a expus în acest an, prin întreprinderea de comerț exterior „LIBRI", peste 750 de titluri, reprezentînd producția de carte a 22 de edituri din București, Cluj și Iași. Vizitate, în perioada celor 9 zile ale expoziției-tîrg, de conducătorii de partid și de stat bulgari și de o numeroasă asistență, standurile românești s-au bucurat de frumoase aprecieri, atît pentru varietatea titlurilor expuse, cît și pentru interesantele modalități de prezentare. în fotografie : un aspect al standurilor românești'
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București, Piața „ScînteU”, Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oîlcllle poștale și dlluzorll din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa ScîntelL

SANTIAGO DE CHILE 4 (Agerpres). — Centrala unică a oamenilor muncii din Chile. (C.U.T.) a dat publicității o declarație în sprijinul decretului promulgat de președintele Allende cu privire la recuperarea sumei de 774 milioane dolari (repre- zentind „cuantumul unor venituri excesive" realizate de companiile a- mericane din exploatarea cuprului chilian) din indemnizațiile ce urmau să fie plătite ca despăgubiri acestor companii pentru proprietățile naționalizate. Decretul, subliniază declarația, reflectă interesele clasei muncitoare din Chile și aspirațiile cele mai profunde ale poporului, constituind o expresie a dorinței de a restitui țării bogățiile ei naturale, în declarație este exprimată convingerea că prefacerile radicale din țară se vor bucura întotdeauna de sprijinul deplin al clasei muncitoare.
Turneul

Ansamblului artistic

„Doina11

al armatei romane

in R.P.D. Coreeană
PHENIAN 4 (Agerpres). — In 

cadrul turneului pe care îl întreprinde in Republica Populară 
Democrată Coreeană, Ansamblul 
artistic „Doina", al armatei 
noastre, a prezentat spectacole 
în orașele Hamhîn și Wonsan, 
fiind primit cu prietenie și caldă 
ospitalitate.

De asemenea, artiștii militari 
români au oferit un spectacol 
de gală in sala Teatrului Mare 
din Phenian. Au participat Pak 
Sen Cer, membru al Comitetului 
Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, al doilea 
vicepreședinte al Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, ge
neral de armată O Jiu U, mem
bru al Comitetului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Marelui Stat Major al Ar
matei populare coreene, Kan 
Rian Uk, vicepreședinte al Pre
zidiului Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, Pak 
lang Sin, ministrul culturii, Ri 
Man Săk, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-loco- 
tenent Ri long Mu, prim-loc- 
țiitor al șefului Direcției Supe
rioare Politice a Armatei, ge
nerali și ofițeri ai armatei 
populare coreene, personalități 
culturale și artistice. Au fost 
prezenți, de asemenea, atașați 
militari acreditați la Phenian.

A luat parte Aurel Mălnășan, 
ambasadorul tării noastre in 
R.P.D. Coreeană.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, fiind răsplătit 
cu vii aplauze. La cererea pu
blicului, multe numere din pro
gram au fost repetate. Persona
lități prezente la spectacol au 
avut cuvinte de caldă apreciere 
la adresa programului și a mă
iestriei artistice a ansamblului.

Spectacolul a fost in întregime 
televizat.
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