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Plenarele lărgite 

ale Comitetelor 
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Bihor, Argeș, 

Ialomița și Sălaj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe membrii delegației guvernamentale din Republica Costa Rica
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reprezintă, pe județe,Situația însdmînțârii grîuîui în

în- eraunumai suprafețele care și pregătite la sfirșitul
cooperativele agricole 

centul realizărilor
la 6 octombrie. (Cifrele 
față de prevederi)
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ÎNCHEIEREA INSAMINȚARILOR!
Grăbirea semănatului și încheierea acestei lucrări in limitele timpului optim reprezintă una din cele mai importante sarcini la ordinea zilei în agricultură. La consfătuirea pe țară a griului, pe baza cercetărilor întreprinse în stațiunile experimentale și a rezultatelor obținute în producție de unitățile agricole fruntașe, s-a prevăzut ca in județele nordice și în zonele submontane semănatul griului să Înceapă la 15—20 septembrie, în restul țării — la 25 septembrie, încheierea acestei lucrări urmînd a se face în maximum 15 zile. Condițiile climatice din această toamnă impun ca semănatul să se facă mai repede, să se respecte timpul optim, condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte mari în a- nul viitor. Orice intîrziere este deosebit de păgubitoare, deoarece în condițiile de umiditate ridicată și tempferatură scăzută, specifice a- cestui anotimp, nu se pot asigura pînă la venirea frigului dezvoltarea normală și înfrățirea corespunzătoare a plantelor. Griul' intrat firav In iarnă, cu puține frunze, va afecta negativ viitoarea recoltă. De aceea grăbirea semănatului trebuie să preocupe deopotrivă organele de partid și de stat, conducerile de unități agricole, pe toți specialiștii.Din ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor rezultă că pînă ieri, 6 octombrie, a fost Insămînțată o suprafață de peste 900 000 ha cu grîu, secară și orz. Față de timpul Înaintat in cate ne găsim, este1 o suprafață • mică. Semănatul griului, de exemplu, s-a făcut pe numai 25 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva în întreprinderile agricole de stat și pe numai 28 la sută în cooperativele agricole de producție. Așa cum rezultă și din harta alăturată, se-
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mănatul griului este întîrziat deosebi în județele Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Cluj din zona a III-a ; Caraș-Severin, Ar- Dîmbovița din zona a Il-a ; Arad, Teleorman, dingeș, Timiș, zona I. din
La această dată, pe baza celor stabilite la consfătuirea pe țară a griului, la consfătuirile județene, precum și în ședințele cu activul din agricultură, ar fi trebuit să se fi însămînțat cea mai mare parte din suprafața destinată griului.

Chiararate . . „ , . .tăminii trecute, dacă ar fi fost iri- sămînțate la ora actuală, realiză-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, a primit 
miercuri după-amiază pe Gonzalo 
Facio, ministrul relațiilor externe, 
și pe Claudio Alpizar, ministrul 
finanțelor, membri ai delegației e- 
conomice guvernamentale din Re
publica Costa Rica, care ne vizi
tează țara.

La primire au luat parte : Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
George Macovescu, prim-adjunct al

ministrului afacerilor externe, td 
Nicolae Nicolae, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia au fost 
abordate probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
și cooperare economică dintre 
România și Costa Rica, precum și 
unele aspecte ale situației interna
ționale actuale.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

Odorul...
— Familia, această celu\ă de bază a societății, nu 

generează numai cantitate umană ci îi conferă acestei 
cantități însușirile morale pe care le impun normele con
viețuirii sociale — spunea, într-o adunare de partid, 
muncitorul Radu Alexandru, de la uzinele „23 August" 
din Capitală. Dacă știm să fim harnici, serioși, exigenți 
In treburile noastre profesionale, aceleași obligații le 
avem și față de familie, față de răspunderile ce le 
presupun creșterea și educarea copiilor noștri.

...Doar cu două zile in urmă, atelierul în care lucra a 
trebuit să se lipsească de „serviciile" unui 
tinăr — fiul unor tovarăși din chiar colectivul 
uzinei. De-a lungul multor ani de muncă, pă
rinții și-au făcut in uzină datoria cu stăruință, cu 
maximă conștiinciozitate, ba încă au insuflat și altora 
de lîngă ei spiritul cinstei, al răspunderii în muncă, 
in societate. Dar au uitat să facă acest lucru față de 
propriul lor copil. Iți spuneau mereu : „Lasă-l că e 
mic și n-are minte, o să meargă la școală și-o să-l 
învețe acolo cum să se poarte". Și cum nici 
școala nu l-a ajutat prea mult pe băiat — poate 
tocmai fiindcă eforturile școlii n-au fost susținute și

în întimpinarea Zilei petrolistului
Colectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din industria extractivă de petrol și gaze întîmpină și in acest an „Ziua petrolistului" cu noi succese în muncă. Planul pe 9 luni a fost depășit la toți indicatorii, obținîndu-se o producție globală suplimentară de 37,4 milioane lei ți

beneficii peste plan in valoare de 86 milioane lei. Pînă la sfirșitul trimestrului III, petroliștii au livrat economiei naționale, peste prevederi, însemnate cantități de gaze de sondă și au mărit vitezele de foraj cu 10 la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut.

DEVA (corespondentul „Scln- teii“, S. Ionescu). Recent a fost încheiat și bilanțul rezultatelor obținute pe primele trei trimestre ce au trecut din acest an de oamenii muncii din industria județului Hunedoara. Efortul colectiv își găsește concretizarea practică în realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe ansamblul industriei județului cu peste 162 milioane lei la producția globală și cu aproape 197 milioane lei la producția-marfă vîndută și încasată. De remarcat că aceste sporuri s-au realizat in cea mai mare parte pe seama creșterii productivității muncii.Cele mai valoroase rezultate au fost obținute de unitățile siderurgice, care au produs suplimentar 16 300 t fontă, 27 493 t oțel Martin și electric, 9 253 t laminate finite. La rîndul lor, minerii din Valea Jiului au dat peste plan 84 000 t cărbune net. S-au mai obținut, peste prevederile planului,, minereu de fier— 550 t, prefabricate din beton |— 10 000 mc, placaje din marmură — 5120 mp. Obținînd a- 1 ceste rezultate, siderurgiștii și .minerii' și-au îndeplinit și depășit angajamentul anual Ia ioțel și laminate finite pline și respectiv la extracția de cărbu- 1 ne net. i
BACAU (corespondentul „Seinii teii", Gh. Baltă). Unitățile indus- ’ triale ale județului Bacău au realizat sarcinile de plan pe i cele 9 luni ale anului, dînd in * plus o ptodiicție-marfă de 118 

4 milioane lei. Aceasta înseamnă că angajamentul anual asumat 
ț în întrecerea socialistă a fost 
i îndeplinit pînă acum în propor- 
J ție de 91 la sută. S-au produs, 
l peste prevederile planului, 956 
i tone cauciuc sintetic, aproapei tone cauciuc sintetic, aproape 
Vi 200 tone sodă caustică, 588 tone 
i antidăunători, 43 700 mp țesă- * turi din lină și bumbac, 5 700 mc 
l cherestea, confecții în valoare i de 15,2 milioane lei și încălță- 
1 minte în valoare de aproape 4 milioane lei. De asemenea, nivelul productivității muncii pe 1 salariat a fost depășit față de I angajamentul anual. Cele mai bune rezultate în întrecere le-au ' înregistrat colectivele de muncă de la Grupul industrial de petrochimie Borzești, Fabrica de postav din Buhuși. Combinatul de exploatare și industrializare a lemnului și Fabrica de confecții din Bacău.
I 
I

Cultura 
scriitorului

de efectul educativ al familiei — părinții și-au spus : 
„Lasă-l că e încă tinăr și necopt, o să meargă la uzină 
și-or să-l dea pe brazdă cei de acolo". Astfel, uzina a 
primit în colectivul ei un tinăr dedat la beții, la scan
daluri, la jocuri de noroc și care nu știa și nu voia să 
știe multe despre obligația de a munci, despre normele 
de comportament intr-un colectiv de muncă, in so
cietate. Toate eforturile colectivului de a-l „da pe 
brazdă" au eșuat. Rind pe rind, exigența, apelul la o 
înțelegere matură a lucrurilor, blindețea ca și spi
ritul necruțător s-au izbit de un zid impenetrabil al 
persistenței într-o viață de plăceri ieftine.

Acțiunile colectivului au fost zădărnicite — și acesta 
este aspectul cel mai întristător — de aceeași dragoste 
excesivă a părinților față de „odorul" lor. De cite 
ori se hotăra o măsură mai fermă împotriva apucătu
rilor acestui tinăr. mama venea la uzină cu lacrimi în ochi și se ruga să-i fie tratat odorul cu mai multă 
blindețe, să nu fie cumva bruscat, să nu fie făcut 
să „sufere", că e tinăr și n-are minte... Pină și bunica 
a venit la uzină să înduioșeze, să avocățească in spri
jinul deprinderilor inadmisibile ale nepotului. Tatăl, 
care toată viata a fost un muncitor cu simțul măsurii 
și al răspunderilor, care a crescut citeva generații de 
muncitori destoinici, „și-a pierdut și el capul" in fata 
fiului și venea in atelierul in care lucra băiatul să 
intervină pentru „îngăduință", împotriva propriilor 
principii pe care le aplica față de alții. Acest om, 
care, in munca sa de o viață, n-a rebutat nici o 
piesă, a produs totuși un rebut, mult mai grav, mult 
mai de neînțeles.

— Nu este de ajuns — mai spunea muncitorul Radu 
Alexandru — să aducem salariul acasă și să dăm 
bună ziua sau bună seara copiilor noștri. Fiind aici, în uzină, creatori de bunuri materiale, trebuie să fim 
creatori și acasă. în familie : creatori de conștiințe.

Intr-adevăr, oricîte merite profesionale ar acu
mula un părinte, el nu și-a îndeplinit nici pe 
jumătate datoria față de societate dacă n-a făcut din 
urmașii săi oameni care să-i continue opera, să 
obțină, poate, rezultate mai bune decit ale lui. Deși nu 
era o adunare închinată problemelor diurne ale pro
ducției, comuniștii care discutau, în uzină, aceste 
lucruri se ocupau, in fond, tot de problemele uzinei, în înțelesul perspectivei, al responsabilității față de vii
toarele generații de oameni ai muncii, al creației, ai 
societății socialiste.

Mihai CARANFIL

PICĂTURĂ DE CERNEALA

NOI REGLEMENTĂRI ALE LEGII CONTROLULUI AVERILOR

Pe ce căi ați dobîndit
aceste bunuri ?“

A circulat multă vreme prejudecata artistului genuin prin excelență, frust, în sensul complet al cu- vîntului, liber de orice determinare culturală, ca păsările cerului. Era, dacă nu mă înșel, de sorginte rous- seau-istă, devenind o atitudine romantică foarte rezistentă pînă astăzi. Poetul devenea în acest fel „sălbaticul bun", apropiat de lucrurile lumii, curat, trăind în dimineața înrourată a simțurilor nepătate. Exista, cu siguranță, un sîmbure de adevăr în această concepție. Artistul este înainte de toate un intuitiv, sensibilitatea lui îl conduce direct la esențe și • forța geniului pare adeseori că eludează datele culturii și ale științei umane. Dar este tot atit de adevărat că modul greu definibil în care se distilează geniul nu ne poate împiedica să vedem mulțimea datelor de la care pornește, amploarea investigațiilor care îl preced de obicei, într-o epocă, și pregătesc apariția Iui. Ploaia binefăcătoare și fecundă este opera tuturor rlurilor și oceanelor, ea s-a adunat în nouri de pe foile gingașe ale tuturor frunzelor și de pe petalele înmiresmate ale tuturor florilor. In eforturile generațiilor dinaintea lui Eminescu se presimte apariția autorului Luceafărului. Precursorii săi au scris versuri „eminesciene" și între ei îl găsim pe Cirlova, citat ca atare și în manualele școlare, pe Heliade, pe Bolintineanu și pe alții. Scriitorul mare nu se naște ca Venus, zeița frumuseții, din spuma mării, și nici nu este scos ca Minerva, din capul lui Jupiter, cu lance și armură, gata înveșmîntată In straie de război. El este produsul culturii și al condițiilor sociale, morale și politice ale timpului său.De altfel, resortul cel mai Intim al creației vine din cultură. Impulsul de a produce, voința de creație culturală este de neînchipuit in afara mediului spiritual, in afara convingerii că nu ești primul și nici ultimul, că nu ești singur și că efortul tău nu este van, că el folosește un limbaj care este al sufletului și’ al minții omenești. Trebuie să ai convingerea că omul are nevoie de lucrul minții tale, că arta este pentru ci o formă de viață superioară la care il obligă însăși natura sa de ființă superioară. Pentru a crea este nevoie să știi ce au făcut cei dinaintea ta și să-ți imaginezi ce vor face cei de după tine. Aș îndrăzni să afirm că această meditație esențială asupra vieții în timp a artei îl inspiră pe poet cel puțin tot atît de mult ca și circumstanțele și împrejurările cele mai intime ale existenței sale personale. Cum ar putea cineva să se gîndească la sublimarea unei tragedii într-o operă, cum ar putea să nu 1 se pară inutilă o asemenea întreprindere, dacă nu ar ști că este nevoie de așa ceva, că oamenii își contemplă viața lor însăși în viața altora, retrăită de atîtea ori în chip de operă ? Cum ar putea cineva să-și iasă din șine și să-și cînte iubirile ascunse, atașamentele sociale, dacă nu am murmura cu toții sonetele lui Petrarca, dacă nu am blestema dușmanii politici cu Dante ? Vitalitatea actului de creație artistică se Întărește prin istorie, conștiința continuității fenomenelor de cultură face posibilă existența însăși a ope

puncte de vedere

rei de artă. Poate fl conceput un poet care nu citește poezie ?Totul este Istorie, lată un adevăr din ce in ce mai comun pentru știința modernă. Cu toate acestea, pînă de curînd părea că există un domeniu lipsit de istorie : sufletul omenesc. A existat întotdeauna conștiința diferențelor intre grupuri umane și sociale, între epoci istorice. Variațiile de psihologie umană și colectivă au fost studiate întotdeauna cu interes, însă mai mult descriptiv, pe linie orizontală. Există astăzi o știință, psihologia istorică, preocupată mai ales de studiul pe verticală al fenomenelor sufletești, urmărind dezvoltarea lor în timp, ca rezultat ăl modificărilor culturale ale mediului. Structura însăși a sufletului omenesc se schimbă în sens istoric, spun psihologii. Societatea nu influențează numai .convingerile individului sau ale claselor sociale, ci mecanismele cele mai intime, modul cum se constituie gindirea, percepția, memoria, imaginația, caracterul dominant al unor emoții asupra altora. Dacă pînă și sufletul omului trăiește istoricește, înseamnă că adevărata libertate presupune cunoașterea îndelungată și profundă. Știind cum se constituie procesele cele mai subtile ale simțirii noastre, putem să le dirijăm în sensul pe care nl-1 cere convingerea noastră- despre bine și frumos, putem să ne smulgem din determinarea imediată. Putem să cultivăm în om trăsături armonioase, apropiindu-1 tot mai mult de idealul său. O viziune nouă se impune în procesul de geneză al operei artistice. Poetul va fi tot mai conștient de posibilitățile sale, arta și știința se vor apropia tot mai mult. Una din cele mal false prejudecăți susținute cu obstinație de o parte a criticii este tocmai autonomia absolută a acestor două domenii. Cum mai stăm atunci cu artistul boem, creînd doar prin propria simțire ? Să ne gindim la posibilitățile imense pe care le va crea lingvistica matematică — de pildă. Este cu siguranță adevărat că ’toate cuceririle științei, toată cultura artistică și științifică vor fi inutile în lipsa vocației, dar nu mai puțin real mi se pare faptul că și vocația fără cultură solidă și foarte variată, fără o înțelegere a lumii în termenii conștiinței științifice actuale nu va mai crea nimic serios de aici înainte, cum de altfel nu a creat niciodată, S-a spus că Shakespeare nu era uii om prea învățat, pentru că a situat o mare în Boemia și a mai făcut nu știu ce erori asemănătoare. Este o speculație de semidoct aceasta, fiindcă interesul pentru știință și înțelegerea artistului este de altă natură decît acelea ale savantului însuși. S-a uitat însă pasiunea lui Shakespeare pentru medicină, fascinația exercitată asupra lui de secretele biologiei umane, cunoașterea Intimă a celor mai noi și mai revoluționare descoperiri ale timpului său în acest sens. Este cazul să spunem convingerea noastră cea mai adîncă : unul din semnele cele mal clare ale înzestrării, ale vocației artistice este
Aurel Dragoș MUNTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)
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De regulă, lucrurile se petrec astfel : într-o bună zi, peisajul din fața locuinței lui X este schimbat : lîngă trotuar e parcată o mașină. O săptămînă, două, trei — cel mult citeva luni — decorul rămîne același. Apoi individul își reia activitatea ; cumpără într-un ritm din ce în ce mai alert: 
o combină muzicală, mobila stil, covoare scumpe... Brusc, atunci cînd tuturor li se părea că în locuință nu ar mai fi loc nici măcar pentru un ac, la poartă își fac apariția cî- teva camioane: X și-a cumpărat un apartament cu 4 camere și se mută...Nimic deosebit pînă aici; în fiecare an, mii, zeci de mii de oameni își cumpără apartamente, frigidere, automobile. întrebarea este însă alta : în cît timp se fac aceste „investiții" și cît reprezintă ele față de veniturile celor în cauză ?Colorată de mai multe sau de mai puține detalii, istoria de mai sus — redată, evident, schematic — o a- flăm cuprinsă in mai fiecare dintre dosarele aflate pe rol la Comisiile de cercetare a provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîn- dite în mod licit. Firește, se pune întrebarea : de unde atîția bani ? Răspunsul este unul singur : din exploatarea în folos personal a funcției încredințate de societate, din încălcarea normelor care guvernează 
viața noastră socială.

Pentru stăvilirea acestor tendințe, în iunie 1968 a fost adoptată Legea care împuternicește societatea noastră să controleze căile pe care se realizează veniturile unor persoane. In cursul celor trei ani de a- plicare, ea a contribuit la lămurirea multor situații de genul celor pe rare le discutăm.La 15 septembrie a.c., Consiliul de Stat a adoptat un Decret care îmbunătățește prevederile Legii 18/ 1968. Cităm, din expunerea de motive a Decretului, cî- teva prevederi :„ — Extinderea controlului și asupra celuilalt soț, în ce privește bunurile comune, în cazul in care controlul se face și asupra acestei categorii de bunuri ;— interdicția ca persoana cercetată să facă proba cu martori împotriva propriei sale recunoașteri sau pentru stabilirea altui preț de- cit cel prevâzuc— interdicția na cercetată să cu înscris sub privată pentru stabilirea altui preț decit cel prevăzut în actul autentic ;— obligația pentru comisia de cercetare sau instanța de judecată ca, a- tunci cind se urmărește a se face dovada provenienței bunurilor prin împrumuturi, donații, vînzări-cum- părări sau alte asemenea acte, să se examineze și'-1 posibilitățile materiale ale persoanelor de Ia care celI supus controlului pretinde

in act ; ca persoa- facă ptoba semnătură

I

că a primit sume de bani 
sau bunuri.Potrivit noii reglementări, persoanele obligate prin hotărîre judecătorească definitivă la plata impozitului de 80 la sută nu vor putea ocupa niciodată funcții de gestionar sau de control financiar, indiferent de data hotărîrii".Ținînd seama de această realitate, de necesitatea a- părării și întăririi avutului obștesc, conducătorii întreprinderilor și instituțiilor de stat, șefii organizațiilor cooperatiste sau obștești, toți factorii cu munci de răspundere au — trasată prin lege — sarcina sesizării organelor de cercetare ori de cite ori un individ — salariat sau membru al unității lor — duce un mod de viață in discordanță cu posibilitățile sale de cișlig. Și totuși, în ciuda acestor dispoziții ferme ale legii, unii conducători, ai organizațiilor socialiste de stat sau obștești se complac în- tr-o vinovată pasivitate, nu sesizează nici în cele mai flagrante cazuri Comisia de cercetare. De ce ? Să examinăm citeva cazuri, incer- cînd să aflăm răspunsul.Avem în față dosarul nr. 118 al Comisiei de cercetare de pe lingă Tribunalul Capitalei. Cercetații — soții Luisa și Simeon Istrati, din București, str. Geniului nr. 24 — nu au putut justifica suma de 116 415 lei cheltu- iți peste veniturile provenite din muncă. El este șofer la I.T.B.-Getax, ea vîn- zătoare la cofetăria „Lu-

ceafărul" (aparțlnînd de Trustul local de cofetărie și răcoritoare nr. 2). Sesizarea nu a făcut-o însă nici I.T.B.-ul, nici T.L.C.R.- ul — în speță, conducătorii direcți ai locurilor de muncă unde își desfășoară activitatea cei doi. Ea aparține Administrației financiare.Ce anume a determinat pasivitatea celor două unități? Soții Istrati puneau cumva banii la ciorap, nu știa nimeni nimic despre modul de viață pe care îl duc ? Nicidecum !— Nu-mi place să mă a- mestec în viața altora — ne-a declarat Dumitru Amu, responsabilul unității unde lucrează Luisa Istrati...Ciudată discreție ! Veniturile care nu provin din muncă au întotdeauna o sursă sigură : bacșișul, su- praprețul, sustragerea. A- dică, sint obținute pe seama societății — și nici de- cum din „surse intime", personale, unde amestecul ar fi o „indiscreție" 1 Iar conducătorul unității, dacă nu a asemenea cum este buie să-și car acum, sprezecelea ceas — să sesizeze organelor în drept consecințele !Cu ocazia prezentei anchete am pus, printre altele, următoarele două întrebări : 1) Ati popularizat dispozițiile Legii 18?; 2) Ați sesizat comisia de cercetare ? Și în toate am pri-
Tltus ANDREI

prevenit la timp abateri — normal — facă datoria în cel de-al
așa tre- mă- doi-

(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului ERICH HONECKER
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania
Tovarășului WALTER ULBRICHT

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane
Tovarășului WILLI STOPH

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

BERLIN
Dragi tovarăși,
Cu ocazia celei de-a XXII-a aniversări a întemeierii Republicii De

mocrate Germane, în numele poporului român și al nostru personal 
vă adresăm dumneavoastră și tuturor cetățenilor țării dv. un salut cor
dial și cele mai calde felicitări.

Oamenii muncii din Republica Democrată Germană — primul stat 
german al muncitorilor și țăranilor — au.obținut sub conducerea Parti
dului Socialist Unit din Germania realizări remarcabile în dezvoltarea 
industriei și agriculturii, științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai.

Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste Româ
nia se pronunță cu consecvență pentru recunoașterea de către toate 
statele a Republicii Democrate Germane, primirea acesteia în O.N.U. și 
participarea ei nestingherită la soluționarea problemelor internaționale 
•în spiritul păcii și securității.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Demo
crată Germană se vor dezvolta cu succes pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor 
celor două țări, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste inter
naționale, al cauzei păcii în Europa și în întreaga lume.

Cu ocazia sărbătorii naționale vă urăm dumneavoastră, stimați to
varăși, tuturor cetățenilor Republicii Democrate Germane noi succese 
în opera de înflorire multilaterală a patriei dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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Zilele acestea a avut loc la Oradea 
plenara lărgită a Comitetului județean Bihor al P.C.R., care a analizat 
în lumina amplului program de educație oomunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptat de conducerea partidului, pe baza propunerilor elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușeseu, activitatea desfășurată în acest domeniu-de către organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești locale. In urma discuțiilor purtate a fost adoptat un cuprinzător plan de măsuri ce își propune ridicarea pe un plan superior a întregii munci de educație marxist-Ieninistă a locuitorilor județului, români, maghiari, de alte naționalități care, umăr. la umăr, în fabrici, pe ogoare, în școli dau viață istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea al P.C.R.La lucrările plenarei * participat tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al Comitetului Central al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste.Exprimînd adeziunea comuniștilor bihoreni față de măsurile adoptate, hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru transpunerea lor neîn- tîrziată în viață, informarea prezentată de tovarășul Victor Boiojan, prim-secretar al comitetului județean de partid, a prefațat activ o dezbatere combativă, principială, caracterizată printr-un accentuat spirit critic și autocritic. Astfel, de la bun început s-a subliniat faptul că, deși s-au înregistrat succese importante în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, munca politico- ideologică și cultural-educațivă a rămas în urma exigențelor etapei actuale. Adunările generale ale organizațiilor de bază, plenarele lărgite ale comitetelor de partid din județ au întreprins o analiză exigentă, legată strîns de realitățile specifice fiecărui loc de muncă, punînd accent pe dezvăluirea neajunsurilor în activitatea educativă, pe cauzele care le-au generat și, concomitent, adoptind planuri de măsuri concrete, menite să asigure îmbunătățirea de ansamblu a activității politico-ideologice. Sinte- tizînd sugestiile desprinse cu prilejul 

acestor largi dezbateri de masă, bi
roul comitetului județean de partid a prezentat plenarei spre discuție un ansamblu de concluzii și măsuri 
practice judicioase.Pornindu-se de la aprecierea că un® din cauzele fenomenelor negative 
manifestate în munca politică de 
masă se explică prin abordarea teh- nicîst-administrativă a unor impor
tante laturi ale muncii de partid, s-a 
relevat necesitatea unei activități po
litico-educative mai susținute, desfă
șurate In mijlocul oamenilor muncii, 
« unui contact permanent cu aceștia 
șl ® unor discuții deschise asupra 
celor mai importante laturi ale 
politicii interne și externe a parti
dului ijostru, asupra tuturor as
pectelor pe care le presupune opera 
complexă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Tot
odată, referatul a subliniat ne
cesitatea îmbogățirii conținutului de 
idei al Invățămîntului de partid, a 
asigurării unui înalt nivel politic și 
ideologic expunerilor și dezbaterilor, 
astfel Incit eficiența lor să se con
cretizeze pe planul creșterii combativității cursanților, împotriva oricăror 
influențe ale ideologiei burgheze, a mentalităților retrograde, ca și pe 
planul cultivării răspunderii față de îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de producție, sociale și obștești.Din aria largă a problemelor abordate rețin atenția și cele referitoare la activitatea cultural-educativă de masă, mijloc eficace, dispunînd de o mare varietate de metode și procedee, pentru educația socialistă a oamenilor muncii. Pe bună dreptate s-a arătat că manifestările de formalism și superficialitate din acest domeniu se datoresc, în bună măsură, concepției încetățenite la unii lucrători din domeniul culturii că sarcina lor unică este „îndrumarea de. specialitate" și nu munca directă cu masele.— Adunările de partid din județul nostru, consacrate dezbaterii^ măsurilor necesare pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative au apreciat în unanimitate consecvența și fermitatea cu care conducerea Partidului Comunist Român urmărește transpunerea in viață a hotărîrilor Congresului al X-lea — a spUs Liviu Moldovan, șeful secției propagandă a Comitetului județean Bihor al P.C.R. Anah- zîndu-ne activitatea, din acest punct de vedere, sîntem datori să recunoaștem că în munca de propagandă pe care am desfășurat-o s-au manifestat adesea rutina și formalismul ca o consecință a insuficientei legături cu viața, a slabei urmăriri a eficacității diferitelor forme de .înv.ă- țămînt. Exemplificînd această idee prin numeroase aspecte din munca diverselor organizații de partid, vor.r bitorul a subliniat că , acestea au Înalta datorie de a subordona toate formele muncii de propagandă creșterii eficienței întregii activități politico-ideologice.Reluînd aceeași idee, Ștefan Szanto, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Oradea, a relevat obligațiile de natură politică ce revin ‘ comuniștilor cu munci de răspundere în, ducerea la îndeplinire a sarcinilor Încredințate. Dacă astăzi sîntem în situația să consemnăm și unele aspecte negative în activitatea educativă, aceasta se explică și prin felul în care au muncit conducătorii de u- nități economice, membrii birourilor unor organizații de bază. Pasiunea revoluționară, responsabilitatea partinică — iată trăsăturile ce trebuie să caracterizeze munca de zi cu zi a fiecărui comunist și cu atît mai mult a celor cărora le revin răspunderi directe în conducerea colectivelor de oameni ai muncii.Referindu-se în mod critic și autocritic la munca politico-educativă a i, organizațiilor de partid respective, și formulînd o suită de propuneri con

crete, tovarășii Eugen Balogh, secretarul comitetului de partid de la Trustul de construcții locale Oradea, 
Teodor Maghiar, Erou al Muncii Socialiste, președintele- C.A.P. Mă- dăraș, Eva Feder, directoarea întreprinderii textile „Crișana", Remus 
Creț, secretarul comitetului de partid d« la Exploatarea minieră Voivozi,

Ruxandra Popa, locțiitor de secretar al comitetului de partid de la întreprinderea poligrafică Oradea, au relevat că, în virtutea unor deprinderi anacronice, activitatea ideologică în organizațiile respective a fost lăsată doar în grija propagandiștilor, că la invățămîntul de partid, an de an, fie că se acorda atenție exclusiv problemelor de producție, în detrimentul dezbaterilor politice, cu accentuat rol educativ, fie că se repetau, oarecum mecanic, teme identice. Ia) toate acestea se adaugă faptul-că activitatea politico-educativă nu a fost în suficientă măsură orientată spre cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, spre combaterea deprinderilor și concepțiilor retrograde.Problemele complexe ale muncii de educație comunistă a tineretului au fost cuprinzător analizate de Ileana Goga, profesoară Ia Școala generală din Beiuș, Eeaterlna Deliman, lector universitar la Institutul pedagogic de 3. ani din Oradea, colonel Gavril 
Georgiu, care au stăruit asupra ideii că finalitatea educativă este direct proporțională cu efortul convergent al tuturor celor chemați- să-și aducă o contribuție la formarea omului nou, constructor al societății, socialiste multilateral dezvoltate : organizația U.T.C., școala, familia, colectivul de muncă. Pe bună dreptate s-a arătat: că numai o acțiune conjugată, metodică, așezată pe baze științifice, condusă, de organizațiile de, partid, în care răspunderile să nu mai fie „pasate" de la un for la altul poate determina, o cotitură radicală în acest sector de activitate, însușirea organică a concepției ma-

Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Bihor

terialist-dialectice despre lume și societate de către întregul tineret. Din cuvîntul tovarășului Ion Vul- 
turar, prim secretar al comitetului județean al U.T.C., s-a desprins necesitatea unei intense munci politice în rîndul tineretului, în care accentul să cadă pe conținutul activității, desfășurată nemijlocit în fabrici, , școli, facultăți, . în C.A.P.-uri, in mijlocul, acelei generații care trebuie' educată în spiritul dragostei față de patrie, al atașamentului, față de orînduirea noastră socialistă.Problemele activității cultural-ar- tistice, ale’ sporirii forței ei de influențare asupra conștiinței oamenilor ■ au ocupat un loc important în plenară. In cuvîntul lor, Radu Enes- cu, redactor șef adjunct al revistei „Familia", și Nicolae Bilț, redactor șef al ziarului „Crișana", au subliniat adeziunea scriitorilor și publiciștilor bihoreni, a creatorilor și criticilor de artă față de programul de măsuri privind educarea marxist- lcninistă a oamenilor muncii, hotărî- /rea lor de a promova.în paginile publicațiilor locale, în tot ceea ce vor crea, o literatură de înaltă valoare, pusă in slujba cauzei socialismului. O poziție nouă va trebui adoptată și față de activitatea cultural-educativă de masă prin eliminarea rutinei și formalismului, a superficialității și comodității. In acest sens, loan Chira, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, a încercat să definească noile modalități menite să dea un mai bogat conținut de idei acțiunilor culturale și să. asigure un echilibru judicios între manifestările educative și cele distractive. ” '— Tineretul nostru trebuie educat cu și mai mare grijă în spiritul patriotismului socialist, al frăției oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități — a spus Horvath Ladislau, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară. Trăim cu toții în aceeași țară; sub conducerea Înțeleaptă a Partidului Comunist Român, muncim .alătliri pentru înfăptuirea aceluiași obiectiv însuflețitor : societatea socialistă multilateral dezvoltată. Iată de ce vom căuta să intensificăm și să nuanțăm munca educativă pentru a dezvolta în și mai mare măsură în rîndul tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, dragostea pentru patria comună, mîndria de a trăi într-o țară în care toți se bucură de o deplină, egalitate în drepturi, avînd largi posibilități de. afirmare a capacității lor creatoare.In încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul-.tovarășul DUMITRU 
POPESCU. Vorbitorul a subliniat uriașa importanță a programului de educație comunistă a maselor, de îmbunătățire a muncii politice și ideologice, program propus de tovarășul Nicolae Ceaușeseu și, adoptat de. Comitetul Executiv al Comitetului Central .al partidului. Străbătut de suflul de înaltă răspundere comunistă, ce îl caracterizează pe tovarășul Nicolae Ceaușeseu, răspundere față. de ^destinele socialismului, față de. interesele supreme ale națiunii, programul ridică cu o deosebită forță in fața partidului, în fața întregului popor sarcina perfecționării activității legate de dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, de formarea și întărirea trăsăturilor . mo- ral-politice ale omului nou. Adunările de partid, lucrările plenarei au scos în evidență hotărîrea neabătută a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc din județul Bihor, români, maghiari și de alte naționalități, de a acționa cu fermitate comunistă, cu intransigență pentru transpunerea lui în fapte.Esența strălucitului program propus de tovarășul Nicolae Ceaușeseu — a spus în continuare vorbitorul — o constituie necesitatea de a milita mai intens, mat susținut, mai energic decit pînă acum pentru dezvoltarea în continuare a spiritului revoluționar muncitoresc, în întreaga viață socială din România, pentru fundamentarea întregii noastre activități pe temeliile filozofiei combativ» 

a clasei muncitoare. In acest sens, sarcini de mare importanță revin organelor și organizațiilor de partid cu . privire la cultivarea unei responsabilități profunde față de muncă, a unei atitudini comuniste față de îndatoririle sociale. întărirea combativității comuniste, a intransigenței față de lipsuri constituie o trăsătură de seamă a spiritului revoluționar muncitoresc ; ea este expresia poziției înaintate a comuniștilor, de promovare a noului în viața societății, de depistare și înlăturare a vechiului. Partidul nostru acționează cu consecvență pentru întronarea pe deplin în viața societății noastre a modului de viață socialist,' 
a principiilor eticii comuniste.Consacrind o însemnată parte a cuvîntării sale sarcinilor impuse de intensificarea muncii ideologice a partidului, tovarășul Dumitru Popescu a subliniat că ea este o necesitate primordială pentru bunul mers al societății noastre. Aceasta pune în- fața organizațiilor de partid sarcina. îmbunătățirii stilului de muncă, . a metodelor utilizate în activitatea pe plan ideologic. Este necesar să fie înlăturate cu hotărîre,. acolo unde au apărut, tendințele de apolitism, de diminuare a importanței muncii politice. Trebuie întărită exigența partinică în analizarea felului în care fiecare comunist se. achită de îndatoririle sale de militant politic, de element al forței revoluționare de avangardă a societății noastre — partidul comunist.Ocupîndu-se pe larg de problemele invățămîntului de partid, vorbitorul a evidențiat faptul că activitatea ideologică este o sarcină a întregului partid, a fiecărei organizații, a fiecărui comunist. Analizînd cîteva aspecte relevate în luările de cuvînt din cadrul plenarei, tovarășul Dumitru Popescu a subliniat importanța combaterii formalismului în învăță- mîntul de partid, exprimat prin o- fientarea către scolasticism, memorizare mecanică a unor noțiuni, a scos in evidență necesitatea unei însușiri organice, vii a pozițiilor politico- ideologice ale partidului ; în acest sens, partidul cere întărirea combativității muncii, ideologice, a propagandei; îi cere să ia o poziție- ofensivă în lupta cu reziduurile mentalităților retrograde, străine de profilul politic-moral al omului nou.Referindu-se la rolul deosebit de important al artei și culturii în ansamblul activității educative, vorbitorul a subliniat că ele sînt chemate să slujească poporul constructor al socialismului .multilateral dezvoltat, interesele sale, idealurile sale. Nu există rațiune mai înaltă a artei, a literaturii decit aceea de a fi hrana spirituală a celor ce muncesc. Oamenii de artă și cultură, comuniștii din aceste sectoare de activitate sînt chemați să întărească spiritul mili- tant, partinic, să creeze o artă șl o cultură care să contribuie din plin la formarea omului societății comuniste.în legătură cu problemele culturii de masă, tovarășul Dumitru Popescu a scos în evidență faptul că 
rețeaua unităților culturale de masă stăruie în activități artistice distrac
tive, considerate în «ine. De multe ori activitatea lor nu are decît puține contingențe cu cerințele noi ale realității. Mulți dintre tovarășii care lucrează în unitățile respective nu au un obiectiv clar al activității lor, nu știu exact ce vor, pentru ce lucrează, deși lucrează uneori destul de mult, alergînd de colo pînă colo, organized acțiuni, manifestări. Care trebuie să fie idealul celor ce lucrează în această sferă de activitate 7 Ei trebuie să se integreze în preocupările ideologice educative ale partidului nostru. Munca culturală de masă nu se diferențiază cu nimic, din punctul de vedere al esenței sale, de întreaga muncă politico- educativă desfășurată de partid. Și ea trebuie să acționeze pentru a-i tace pe oameni să înțeleagă clar realitățile sociale, să-și însușească spiritul revoluționar, muncitoresc, să înțeleagă menirea lor în societate. Iată obiectivul muncii acestei rețele, al celor care activează în acest cadru organizatoric. Fiecare să știe că acționează în numele idealului nostru comunist, să știe care trebuie să fie finalitatea activității sale în funcție de acestea trebuie găsite formele și modalitățile concrete de acțiune, particulare, de la caz la caz, de la situație la situație, de la comună la comună, de la unitate la unitate.îmbunătățirea activității polițico- ideologice, acțiune atît de complexă, atît de vastă, atît de multilaterală trebuie să fie ferm și permanent condusă de către organele de partid. Aceasta este cea mai bună chezășie că în activitatea politico-ideologică se va insufla un spirit partinic, revoluționar, muncitoresc.în încheiere, tovarășul.. Dumitru Popescu și-a exprimat convingerea că organizația de partid a județului Bihor, comuniștii care activează aici își vor îndeplini neabătut marile sarcini ce le revin în vederea realizării programului partidului de îmbunătățire a activității politico-ideologice.După adoptarea planului de măsuri, participants la plenară au adresat, într-o atmosferă de puternic entuziasm, o telegramă C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „Dînd expresie sentimentelor manifestate de organizația noastră județeană,. de toți oamenii muncii de pe aceste meleaguri — români, maghiari și de alte naționalități — asigurăm conducerea partidului, personal pe dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușeseu, de hotărîrea noastră unanimă de a întări întreaga muncă de partid, rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid, în vederea îndeplinirii la timp și în mod exemplar a sarcinilor de plan din toate sectoarele vieții economice, de a contribui la creșterea nivelului de trai material și spiritual al maselor".

George Radu CHIROVICI 
Radu CONSTANTINESCU

Zilele trecute a avut loc plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Argeș consacrată dezbaterii aprofundate a .complexului program de educație marxist-le- ninistă adoptat de conducerea partidului la propunerea și din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușeseu. ‘în bilanțul , amplei -discuții publice desfășurate în județ în jurul, prevederilor acestui program, plenara a analizat temeinic căile menite să asigure traducerea lor în viață.La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Emil Drăgăncseu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri.Dind expresie adeziunii totale a comuniștilor din organizațiile județului față ■ de recentele măsuri, hotă- rîrii lor nestrămutate de a tace totul ' pentru a le aplica în cele- mai bune condiții, ampla informare prezentată plenarei de tovarășul-Gheorghe Năs- tâse, prim-secretar al Comitetului județean de partid Argeș, a întreprins o analiză cuprinzătoare, străbătută de înaltă exigență, partinică, a- activității comitetului județean de. partid în vederea ridicării conștiinței socialiste a comuniștilor, a tuturor cetățenilor județului la nivelul înaltelor exigențe ale prezentului și viitorului socialist al patriei..Dezbătute în cele aproape 2 000 de adunări și plenare ale organelor și organizațiilor de partid din județ, aceste documente de o excepțională valoare teoretică ș.i practică, care constituie un model de abordare și analiză în spirit partinic, revoluționar, cu. clarviziune și realism, . a realităților specifice procesului de dezvoltare a conștiinței socialiste, un model de consecvență și fermitate în aplicarea liniei politice generale stabilită de Congresul al X-lea — a subliniat vorbitorul — au inspirat și inspiră în continuare numeroase propuneri, inițiative, măsuri care visează nemijlocit amplificarea, creșterea eficienței tuturor mijloacelor muncii de educație comunistă pe care o desfășurăm. Așa s-a născut și 
se dezvoltă în aceste zile . inițiativa pornită din rindurile constructorilor de mașini mușceleni și ale cooperatorilor din comuna Boteni de a face din colectivul fiecărei unități , de producție, al fiecărei localități, al județului Argeș în întregime un colectiv 
■1 hărniciei, cinstei, onoarei și demnității socialiste.Iptr-un accentuat spirit critic și autocritic, informarea a pus. cu pregnanță în lumină principalele cauze 
ale neajunsurilor manifestate în acti
vitatea politico-ideologică desfășu
rată d« organele și organizațiile de 
partid din județ. Informare® • 
subliniat necesitatea ca adunările 
generale de partid să devină 
în fiecare loc de muncă forul 
suprem de analiză, de sinteză și de
cizia, școală de educație comunistă, 
mijloc de formare a personalității 
comunistului, de stimulare a iniția
tivelor creatoare. Pornind de la fap
tul că unele organizații de partid 
ee mulțumesc eă. constate diferite neajunsuri fără'â lua poziție hotărîtă 
împotriva lor, fără a mobiliza opinia colectivului împotriva celor ce nu-și respectă obligațiile, practicînd o. critică „constatatoare", vorbitorul a spus : Critica neînsoțită de măsuri ferme este o critică, formală. Va trebui să facem o regulă din punerea in discuția întregului colectiv a oricărei abateri de la. normele socialiste de muncă, de la conduita civică în societate și în. familie,. .. indiferent ..de funcția celui vinovat. Oricine lucrează în- vreuna din. întreprinderile sau instituțiile noastre trebuie să înțeleagă . că are datoria să se încadreze într-o strictă disciplină spoială.Participanții la lucrările plenarei s-au străduit să detalieze cit mai concret, în funcție de profilul.,activității lor, sarcinile specifice ce le revin din . programul complex de e- ducare comunistă elaborat de secretarul general al partidului; Pentru 
a plămădi omul înaintat, conștient și activ al societății noastre de azi și de mîine — spunea tovarășul Petre 
Popa, secretar al Comitetului municipal de partid Pitești — este imperios necesar să acționăm cu mai multă pricepere și consecvență asupra tuturor pîrghiilor educative in stare șă întipărească celor ce intră în rîridurile noilor detașamente ale clasei noastre muncitoare înaltele calități politice și profesionale cerute de activitatea .într-o economie dinamică, în plin proces de modernizare, cum este economia românească. Desigur, nu am duș lipsă pină acum de analize, de planuri și acțiuni cu caracter educativ, dar nu am dispus de un sistem de măsuri bine organizat, cuprinzător,, de largă perspectivă, „strategic", i-aș spune, care să orienteze ferm toate acțiunile cu caracter educativ spre un. țel precis, bine definit, vizînd comportarea oamenilor în toate împrejurările vieții. Sîntem azi beneficiarii unui asemenea program, unui asemenea sistem. Totul depinde acum de noi, de munca, de energia noastră revoluționară ca el să rodească din plin.întregind această idee, concreti- zînd-o, ing. Mihai Dumitru, directorul general al Grupului de uzine d« autoturisme, Gheorghe Stoica, secretarul comitetului de partid de la Uzina mecanică Muscel, Nicolae 
Gheorghe, secretarul comitetului comunal de partid Negrași, au subliniat că modalitatea cea mai eficientă de formare a trăsăturilor moral-poli- tice înaintate. în rîndul noilor muncitori care-și desfășoară activitatea în fabricile, uzinele și celelalte unități economice argeșene. o-constituie educația prin și pentru muncă. Uzina, fabrica, cooperativa agricolă oferă cele mai largi posibilități de afirmare plenară a capacității creatoare, 

a personalității tuturor lucrătorilor ; 
ele trebuie să le ofere cadrul cel mai 
prielnic de a învăța să trăiască în chip comunist. Referindu-se în mod autocritic la slaba eficiență a muncii educative desfășurate de organizațiile de partid din care fac parte, vorbitorii au propus măsuri menite, să dinamizeze activitatea de educare comunistă a oamenilor muncii, să confere acesteia un caracter concret, suplețe, o mai mare'forță de propagare în conștiințe ,a idealurilor . și. principiilor. etice ale partidului, nostru. Unele din aceste măsuri vizează intensificarea muncii' de educație în școlile profesionale. în liceele de specialitate — .acolo unde sfe . prefigurează, de fapt, trăsăturile, viitorilor muncitori cu înaltă calificare cefuți de . economia noastră. -'Lupta împotriva oricărei „poluări" morale, pentru ? întronarea in viață fiecărui colectiv de muncă din industrie. agricultură, aparatul de stat, în viața culturală, a unui .climat'propice activității rodnice, vii, creatoare a constituit tina din principalele teme abordate de numeroși participant! la dezbateri. Tovarășii Vasile Mohan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Curtea ’de Argeș, Ion 
Anghel, secretarul comitetului de partid de la Grupul industrial de petrochimie, Marian Mccu, locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid Domnești, colonel Vasile Popescu și alții au subliniat în cuvîntul

Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Argeș

lor că activitatea politico-ideologică a fost. subestimată în ultima . perioadă în contextul acțiunilor întreprinse de comitetul județean de partid, ceea ce' a avut nu de puține ori urmări negative. In cursul dezbaterilor . a fost sever criticată atitudine^ acelor ca- ■dre cu munci de răspundere, — în bună parte membri ai comitetelor de : partid pe întreprinderi, comune, municipiu, orășenești și județean — care nu participă cu regularitate la viața organizației de partid din care fac parte. In plenară s-a subliniat răspicat că un director, un președinte sau alt cadru de conducere care procedează astfel nu se dovedește ta înălțimea funcțiilor încredințate.Mai mulți vorbitori, printre care tovarășii Gheorghe Tomozei, redactor șef al revistei „Argeș", Constan
tin Dinischiotu, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă, Marin Mocanu, prorectorul Institutului pedagogic Pitești; doctor Retails Roșea, președintele societății culturale „Ion Barbu" din comuna Rucăr, au reliefat pe larg succesele, ca și — in mai mică măsură, insă — neim- plinirile în domeniul activității de în- vățămînt și .■ cultural-ar.tistice, anga- jindu-se să-și sporească' eforturile in direcția ridicării vieții spirituale la nivelul înaltelor trepte ale creației, tehnico-materiale atinse în prezent în județul Argeș.O deosebită atenție a fost acordată in plenară analizei muncii de educare comunistă ă tineretului. ,In. cuvîntul lor, tovarășele Doină Marin, secretara comitetului U'.T.C.- de la fabrica de stofe „Argeșeana", Florența Mun- 
tcanu, secretara comitetului de partid de la întreprinderea textilă Pitești, ca.și alți vorbitori,, au înfățișat preocupările organizațiilor din care ' fac parte în direcția înarmării tinerilor cu concepția ■ marxist-Ieninistă despre lume și viață; dezvoltării înaltelor trăsături moral-politice cerute viitorilor constructori ai edificiului comunist al patriei. Din stilul de muncă al comitetului județean U.T.C. — s-a subliniat în plenară — trebuie înlăturate manifestările de rutină și formalism care i-au știrbit inițiativa, îndrăzneala creatoare — calități apte să pună în valoare marea bogăție de idei, entuziasmul și elanul tineretului, să confere acțiunilor educative întreprinse un puternic ecou în rindurile acestuia.Luind cuvîntul în încheierea dezbaterilor plenarei, tovarășul EMIL 
DRAGANESCU a reliefat sensurile profunde ale recentelor documente inițiate și elaborate de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, documente care prezintă-o uriașă1 însemnătate pentru întregul nostru partid, pentru mersul înainte al..societății românești. Dezbaterile plenar, rei s-au caracterizat prin spirit combativ, militant, printr-o ascuțită analiză critică și, autocritică a activității ideologice- și cultural-educative desfășurată în județul Argeș, desebi- zînd un largcîmp de afirmare unor valoroase idei și inițiative privind dezvoltarea orizontului spiritual, formarea profilului politic și etic al oamenilor muncii. Ca și în întreaga țară — a spus vorbitorul — și în Argeș adeziunea față de cuprinzătorul cod de etică comunistă — cum a fost numit, pe bună dreptate, programul de dezvoltare a conștiinței socialiste — este totală, fără rezerve. Explicația acestei depline adeziuni constă in faptul că ideile enunțate în program sînt în fapt ideile noastre, ale tuturor, răspund gîndurilor și năzuințelor tuturor comuniștilor, tuturor oamenilor muncii.Este deosebit de îmbucurător să constatăm că primele rezultate ale îmbunătățirii activității politico-ideologice s-au și făcut simțite în toate domeniile, inclusiv în realizarea planului de producție și în activitățile social-culturale; Aceste realizări oferă nu numai imaginea unui însuflețitor început de cincinal, dar dau în 

egală măsură expresii superioare, corespunzătoare . noii etape de dezvoltare .a țării, noastre, liniei conți-, nuu ascendente, coordonatelor funda- . mentale, ce definesc procesul construirii socialismului multilateral dezvoltat in patria noastră.Realizările dobîndite constituie- o solidă; bază de pornire pentru tradu-' cerea în viață a perspectivelor mărețe deschise județului Argeș în actualul cincinal. Dar .rezultatele .trebuie comparate,nu ..numai cu.mivolul de la. care am pornit, ci,mai ales cu exigențele pe care partidul le pune în fața noastră.Vorbitorul a' subliniat' apoi necesitatea ca acum, la cîteva luni înainte de sfîrșitul anului, întreaga organizație județeană de partid să 'acorde» o atenție deosebită îndeplinirii integrale. a planului de producție, de export; . asigurării fondului .central, .'. 'de. produsă' agroalimentâre,: punerii in' funcțiune a noilor capacități' șiobiective industriale, -realizării ' e-xempiare a tuturor sarcinilor de'plan -In -toate unitățile - și în-primul rind acolo unde se constată rămîneri în urmă. A acționa in direcția realizării acestor sarcini înseamnă, de fapt, a acționa în însuși spiritul- programului pe care' il dezbatem, constituie proba hotărîtoare a Înțelegerii cerințelor fundamentale trasate- de partid în domeniul dezvoltării conștiinței socialiste, .înfăptuirea programului de educare marxist-Ieninistă a comuniștilor și a celorlalți oameni ai muncii va echivala, . prin rezultatele ei. cu o cutezătoare operă revoluționară, cu .efecte considerabile asupra vieții întregului nostru popor. Se înțelege însă că această perspectivă minunată va 
trebui s-o înfăptuim noi, cu efortu
rile, cu perseverența, cu abnegația noastră. Și sîntem siguri că. o vom » înfăptui, > pentru că avem un conducător înțelept și încercat' — ..partidul, pentru că avem în fruntea partidului un militant strălucit, cu o uriașă energie, putere de miincă și voință, înzestrat cu clarviziune revoluționară —■ tovarășul Nicolae Ceaușeseu. . ■Tocmai pentru a porni bine înarmați la realizarea acestei opere revoluționare se impune dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muticii,. prin intensificarea activității ideologice, educative, culturale. Programul de educare comunistă pe care-I dezbatem vizează nemijlocit lichidarea mâni- festărilor de comoditate șl pasivitate, de îngăduință neprincipială, de lipsă de fermitate ideologică — stări de spirit cu care societatea noastră t},u;,.se . pbațe .îrrtpăcș. " Se înțelege ca, pentru , realizarea ac'estui program principala răspundere revine organizațiilor de partid, comuniștilor. De aceea merită relevată orientarea informării și a dezbaterilor din plenară, care au pus. pe primul plan problemele privind creșterea rolului conducător ar organizațiilor de partid în toate domeniile activității politico- educative. Trebuie să urmăriin cu insistență ca. organizația de partid să devină — pretutindeni — inima vie, forța motrice a colectivului în mijlociii căruia acționează. '.Vorbitorul a reliefat apoi pe larg principalele căi și mijloace apte șă conducă organizațiile de partid la atingerea acestui deziderat politic majon Astfel, o atenție deosebită a fost acordată în cuvintare .creșterii rolului. învățămintului de partid în ridicarea nivelului politic și ideologie al comuniștilor, în formarea, unei gîn- diri politice mature, precum și extinderii formelor muncii politice de masă; — agitatorii, gazetele satirice, brigăzile artistice de agitație,.diferitele forme ale agitației vizuale care și-au dovedit din plin eficacitatea. Subliniind necesitatea intensificării muncii, de „educare a educatorilor", vorbitorul a arătat că, în primul rind. comuniștii sînt educăfor.li chemâ'ți 'să influențeze întregul colectiv unde activează, prin forța exemplului personal, prin intransigență și combativitate partinică. Totodată," e! a atras atenția asupra carențelor profesionale și etice existente în pregătirea și comportarea unor cadre, didactice, ce- rînd să nu se admită sub nici un motiv ca prestigiul nobilei profesiuni de educator să fie, în vreun fel, umbrit.întilnirea cu Argeșul — a spus în încheiere vorbitorul — mi-a oferit de această dată nu numai satisfacția constatării unor noi realizări în activitatea economică, ci în, mod deosebit satisfacția de a tntîlni un. puternic climat de responsabilitate comunistă, de adevărată ofensivă împotriva tuturor manifestărilor ce contravin principiilor și normelor socialiste de muncă și de viață. Să ne dovedim , cu toții la înălțimea sarcinilor pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, le pune în fața fiecărei organizații. de partid, a fiecărui comunist:Tn continuare, plenara lărgită.a comitetului județean de partid a aprobat amplul plan de măsuri care a fost supus dezbaterii.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, pârticipanții la plenară au adoptat textul unei telegrame adresate COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST RO
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, între altele : „Comitetul județean-de partid asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general, că vom milita neobosit pentru a înfăptui exemplar programul de măsuri adoptat de conducerea partidului, vom face totul pentru-ca activitatea noastră să contribuie din plin la promovarea în mase a politicii’ interne și internaționale a partidului, că vom ridica munca noastră educativă la Cota, exigențelor înalte puse de partid. Cu hărnicie,, cinste,, orioare și demnitate .socialistă, vom .face ca Argeșul — puternică bază economică și spirituală a țării — să contribuie din plin la măreața operă a partidului și poporului : construirea societății socialiste multilateral dezvoltate' în scumpa noastră patrie".

Gheorghe ZAMFIR 
Gheorghe CIRSTEA

Abia desprins, de pista aer.o- I portului. M; Kogălniceanu, din I . Constanța, unui avion. românesc I de.pasageri de tip B.A.C. i-a tă- i iat calea .un ștol .de. păsări. Cîr I tava. din acestea au fost 'absor- | bite de turboreactorul unui mo- tor, , blocindu-l. Catastrofă eră I iminentă'. Acționînd însă cu calm I șjrhotărîre, pilotul Viorel Za'ma • și copilotul- Florin Hîrjoabă au. I izbutit să echilibreze aparatul,'. I să iă inăjțimea de; siguranță și | să aterizăze .fără ijici o avarie. . Cite Vă ore măi-.' tîrziti; căi. ;75Ș de I - pasageri; și-au început călătoria I cu un ălt avion, avînd . același: ’ echipaj. O-nouă, expresie a -ca-. I păcității,. curajului și măiestriei' I aviatorilor noștri.. ‘ |
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La minut
tnir-wia din. nopțile, ' trȘcțițe, 

la miliția municipiului Tirgoviște 
a intrat Vasile Creții din comu
na Ulmi. Observase pe peronul 
stației C.F.R. .trei .indivizi care 
aveau o "geantă cu mai multe a- 
parate de fotografiat. Șl' o mare 
sumă de bani. —. lucru -ce-.i- ș-a 
părut suspect. Doi lucrători de 
miliție au pornit imediat - spre 
gară de unde au luat urma sus- 
pecților. S-a dovedit apoi că ei 
furaseră, in aceeași noapte, cinci 
aparate de fotografiat și alte o-. 
biecte de valoare din casa lui 
Oană . Ion (sțr. Rapsodiei 29). 
Pină cînd să ■ constate păgubașul 
ce-i lipsește, hoții au fost ares
tați și omul și-a recăpătat obiec
tele. Cum se vede, datorită vigi
lenței cetățenești, aparatele de 
fotografiat au fost recuperate... 
la minut'.

Atenție 
tractoriști! 1Mai multe informații primite la redacție. în- ultima vreme relatează despre producerea' unor accidente de tractoare.' Nt| mai denarte decit acum cîteva zile s-au produs trei accidente, toate mortale. Cauza 7, N.erespectarea elementare norme de cir- . ........j. La I.A.S. Gearmata (Ti- ' nil?),-, mecanizatprii^agricoli Vladimir- Brancof și Nicolae ■ Mau-■ ' rer au efectuat, primul o Întoarcere bruscă' în pantă, al doilea o abatere de. la drumul normal, pentru a urca o pantă, manevre în urma cărora tractorul s-a răsturnat, victimele fiind'prinse sub : el,. Tot așa, Gheorghe' Luca- de 

I la LA.S. Buftea, vrind ;să remedieze o defecțiune Ia tractor, l-a v oprit ‘în pantă-fără să-l asigure, fiind victima unui accident asemănător. Cazurile relatate - aver,- ■ tizează. Atenție, deci,' tractoriști !

Constantin Irimie, din comuna i 
Bodefti (Neamț) a avut- deunăzi. 
unele, discuții mai... aprinse cu 
soția. Nereușind s-o convingă, a I 
luat .o hotărîre .puțin .obișnuită. 
A dat foc acareturilor din curte. ' 
Nu numai atît. A lăsat să se in- ] 
teleagă că va proceda la fel ev 
locuințele, dependințele și 
nurile tuturor rudelor soției. I 
Și poate și-ar fi- dus intenția, .la 
capăt dacă lucrătorii postului de 
miliție nu luau măsura-arestării. I 
sale preventive, dindu-i astfel 
prilejul să se ,,răcorească'!.

Cu si fără9 .

sacoseDînd curs unor inițiative privind desfășurarea unui comerț civilizat; forurile de resort au lansat în producție sacoșe de plastic, purtind efigia unor importante magazine-bucureștene ; Victoria. Romarta, Adam. Ne-am fi așteptat. ca, o dată produse, ®- ceste sacoșe să apară în magazine; Nu s-a întîmplat insă așa; Magazinele în cauză livrează în continuare mărfurile în liîrtie de ambalaj'obișnuită. Sacoșele', ; în schimb, care ar fi trebuit șă fie în patrimoniul magazinelor, .sînt „valorificate" cu sutele la preț de speculă de tot solul de indivizi certați eu legea; în divers'e puncte ale' Capitalei: Piață Unirii, Piața Decebal, Strada Lipscani etc. Pe ce căi și le procură și. de ce conducerile magazinelor in cauză nu iau nici o măsură î Credem că organele în' drept. — Direcția comercială a Capitalei Și Inspectoratul miliției municipiului București — au datoria să a- nalizeze și să pună capăt cît mai urgent acestui soi de comerț clandestin. '. Așteptăm, așadar, măsuri.
Rubrică redactată de s
Gheorghe DAVID 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii". ‘' '
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Fiecare comunist, un militant
neobosit pentru răspindirea
ideologiei marxist - leniniste

într-o atmosferă de combativitate Și înaltă exigență partinică, plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Ialomița, care a avut loc zilele trecute, a dezbătut, în lumina amplului program de educație comunistă elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptat de conducerea partidului, îndatoririle ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru perfecționarea necontenită a întregii activități politico- ideologice și cultural-educative.La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.Sintetizînd concluziile dezbaterilor desfășurate in organizațiile de partid din județ și exprimînd ho- tărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ de a-șl dovedi prin fapte, prin întreaga lor activitate, adeziunea la amplul program de educare politico-ideologică a maselor, , informarea prezentată plenarei de tovarășul Marin Vasile, prim-secretar al comitetului județean de partid, s-a caracterizat prin spirit critic și autocritic, printr-o a- bordare combativă și principială a problemelor aduse în discuție. S-a efectuat, astfel, o analiză exigentă a lipsurilor care mai persistă în domeniul educației comuniste, s-au făcut observații critice la adresa comitetului județean de partid, a unor instituții județene, îndeosebi a fostului comitet județean pentru cultură și artă, precum și numeroase propuneri menite să contribuie la ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii din județ.Relevînd că adunările generale de partid trebuie să devină pretutindeni o școală de educare a comuniștilor, forumuri ale unor ample dezbateri politice, cu o puternică înrîurire e- ducativă și arătind că au crescut combativitatea și intransigența multor organizații de partid față de fenomenele negative, informarea a menționat, totodată, carențele și rămîne- rile în urmă ce caracterizează încă stilul de muncă al unor comitete comunale și orășenești de partid, îndeosebi în privința îndrumării organizațiilor de bază. Au fost subliniate, în acest sens, necesitatea ridicării la un nivel superior a activității îndreptate spre perfecționarea pregătirii ideologice, politice și culturale a comuniștilor, formarea unui profil moral înaintat al acestora, sti- rjnularea rolului'lor de exemplu per-, sonal. la’locul - de muncă, in familie , și societate, ca purtători' și propaga-i tori ai principiiloretice 'proprii omului nou al societății socialiste.Trecînd în revistă principalele probleme ale Îmbunătățirii muncii de educație comunistă, informarea a jalonat numeroase măsuri destinate. perfecționării . învățămîntului de partid, sub aspectul conținutului și al modului de organizare, creșterii forței educative a adunărilor de partid și dinamizării activității politice și culturale de masă, a muncii de la om la om', astfel ca să se imprime un ritm mai viguros ridicării nivelului de conștiință al oamenilor muncii, condiție esențială pentru dobîndirea unor succese tot mai mari în opera de făurire în patria noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate.Caracterul exigent și combativ al informării a influențat pozitiv cuvîn- tul participanților la dezbateri, care, exprimindu-și aprobarea deplină față de programul de educare comunistă adoptat de conducerea partidului, au analizat cu. spirit de responsabilitate partinică activitatea desfășurată, au făcut numeroase propuneri de îmbunătățire a ei. In acest sens, numeroși vorbitori, printre care tovarășii Stan Barbu, secretar al comitetului județean de partid, Radu Si- nișteanu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Călărași, și alții, după ce au evidențiat realismul profund al măsurilor adoptate de conducerea partidului, insistînd asupra necesității îmbunătățirii pregătirii și desfășurării adunărilor generale de partid, întăririi spiritului combativ"al acestora, sporirii rolului lor în calirea partinică a comuniștilor, au criticat tendințele de a dezbate cu precădere sarcinile de producție și de a neglija aspectele vi- zînd munca politico-educativă. pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor.In același context, alți vorbitori, printre care tovarășul Ilie Alexandru, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Slobozia, și Ion Știucă, prim-secretar al Comitetului ;orășenesc de partid Fetești, au criticat mentalitatea strict profesiona- listă, de natură exclusiv administra- tiv-tehnicistă a unor conducători de întreprinderi care abdică sub diferite pretexte de la răspunderea lor de militanți politici. în cadrul lucrărilor plenarei a fost subliniat imperativul ca, îndeplinindu-și cu rigurozitate a- tribuțiile ce le revin în calitate de reprezentanți ai partidului și statului nostru socialist, toate cadrele cu funcții de conducere în viața economică să îmbine în mod armonios preocupările privind organizarea producției, perfecționarea diferitelor aspecte ale activității tehnico-administrative cu participarea nemijlocită la activitatea politico-educativă de masă consacrată formării unor convingeri comuniste ferme, cultivării atitudinii noi, înaintate, față de muncă, față de proprietatea socialistă și îndeplinirea îndatoririlor sociale.— Programul de educație comunistă elaborat de secretarul general al partidului, spunea tovarășul Emi- lian Dicu, secretarul Comitetului de partid de la grupul de șantiere al Combinatului de îngrășăminte azo- toase Slobozia, va avea un rol ho- tărîtor în dezvoltarea pregătirii politice și ideologice a fiecărui comu

nist, în valorificarea plenară a calităților sale morale, în sporirea capacității sale de mobilizare a maselor la înfăptuirea sarcinilor trasate de partid. Este un program al progresului, și avem datoria să acțio-î năm consecvent, concret și eficient, cu toată responsabilitatea, pentru a-1 traduce în viață. Noi, cei ce construim in Bărăgan un gigant al industriei chimice, trebuie să „construim" și conștiința socialistă a celor 4 000 de muncitori care lucrează aci, să acționăm fără preget pentru ca activitatea politico-educativă de masă să atingă un nivel cit mai înalt. Sînt convins că planul de măsuri ce-1 vom adopta astăzi, aplicarea lui cu fermitate și exigență, va duce la stimularea întregii noastre activități — atît pe plan politico- educativ, cit și profesional.Județ în plin progres, Ialomița constituie, după cum se știe, unul din grînarele țării. Tocmai de aceea — așa cum au subliniat unii vorbitori, între care tovarășii Gheorghe Ghiță, președintele C.A.P. Munteni Buzău, Petre Alexandru, președintele C.A.P. Dragoș Vodă, și Ion Moise, secretarul comitetului comunal de partid Căzănești — activitatea politico-ideologică și cultural-edu- cativă in lumea satelor va trebui să sporească în amploare și diversitate. Vorbitorii au arătat că programul de măsuri adoptat de conducerea partidului constituie un puternic imbold în dezvoltarea vieții satelor, astfel ca o dată cu avantajele decurgînd din perfecționarea multilaterală a conducerii și organizării tuturor ramurilor agriculturii, țărănimea să poată beneficia mai puternic de roadele
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Ialomița

dezvoltării pe plan social, spiritual, prin ridicarea conștiinței ei socialiste.— Tineretul, schimbul nostru de mîine, problemele și preocupările sale trebuie să se afle în permanență în atenția noastră, în cadrul activității vaste inițiate de secretarul general al partidului nostru pentru. ..dezvoltarea, .conștiinței „socialiste a poporului ";;'.’a . .șpiiș..tovarășul Gheorghe Enaclic, șefpl . „’Depoului C.F.R. Fetești. Aceasta este cu.'ătîț mai necesar, cu cît știm că mai sint tineri cu mentalități inapoiște, potrivit cărora doar societatea ar avea față de ei obligații multiple, în timp ce propria lor îndatorire ar consta in a cere cît mai mult de la societate. De aceea secretarii organizațiilor de partid, conducătorii de- întreprinderi, toți comuniștii trebuie să manifeste o mai mare receptivitate față de problemele tineretului, să-și îndeplinească cu responsabilitate comunistă sarcinile trasate de conducerea de partid nouă, tuturor, de a milita neobosit pentru educarea politico-ideologică a tinerei generații in spiritul idealului socialist.Dezbătînd pe multiple planuri problemele îmbunătățirii muncii de educare a tineretului, alți vorbitori, printre care tovarășii Titus Nițu, inspector general al Inspectoratului școlar județean, Constantin Ionel, directorul Liceului nr. 1 din Călărași, Nicolae Lețea, președintele consiliului județean al sindicatelor, Gherasim Nicolau, directorul spitalului din Călărași, Gheorghe Ichim, prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., s-au referit pe larg la rolul și responsabilitățile ce revin școlii, familiei, organizațiilor sindicale, de tineret și pionieri în pregătirea pentru viață a tinerei generații.Un bogat capitol al dezbaterilor din plenară a fost consacrat analizării căilor de îmbunătățire a vieții culturale a județului. Astfel, printre alți vorbitori, tovarășul Vladimir Manoliu, președintele comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, a relevat sarcinile de mare răspundere ce revin instituțiilor culturale în educarea comunistă a maselor, necesitatea de a înlătura neajunsurile existente — îndeosebi manifestările de formalism și apolitism — în activitatea căminelor culturale, caselor de cultură și bibliotecilor, care de multe ori neglijează Conținutul politic al muncii lor.O atenție deosebită a acordat plenara îmbunătățirii muncii de informare a maselor asupra problemelor politicii interne și externe a partidului și statului nostru, popularizării largi și studierii aprofundate a documentelor de partid, a cuvîntărilor secretarului general al partidului, aspecte la care s-a referit îndeosebi tovarășul George Grigorescu, redac- tor-șef al ziarului local „Tribuna Ia- lomiței".Intr-o amplă cuvîntare rostită la încheierea dezbaterilor, tovarășul 
IOSIF BANC, relevînd spiritul militant, combativ, care a caracterizat lucrările plenarei, a arătat că e- xigența cu care partidul pune în fața membrilor săi, a întregului popor, problemele dezvoltării conștiinței socialiste, decurge în mod organic din obiectivele sale profund umane, din caracterul său de partid revoluționar.Ca și dumneavoastră, cei din județul Ialomița, întregul nostru partid, muncitorii, țăranii, intelectualii, întreaga noastră opinie publică au dat o înaltă apreciere programului de excepțională valoare teoretică și practică privind perfecționarea activității ideologice și educative, program elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobat de Coipitetul Executiv al C.C. al P.C.R., a spus vorbitorul. Această acțiune de o deo

sebită însemnătate politică confirmă o dată mai mult strălucitele calități ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de conducător comunist, animat de un profund spirit de responsabilitate pentru progresul multilateral al societății noastre socialiste.'Esența acestui program este întărirea rolului conducător al partidului în întreaga viață spirituală a societății noastre ; numai acolo unde acest rol nu s-a exercitat din plin au putut apărea manifestări ideologice străine. Scoțînd în evidență necesitatea ridicării continue a rolului conducător al -partidului în toate domeniile activității politico-educative, vorbitorul a subliniat că în întreprinderi, la sate, în instituții, organizațiile de partid trebuie să acționeze cu mai multă consecvență pentru conducerea și îndrumarea unitară a activității politico-educative desfășurate atît pe linie de partid, cît și de organizațiile sindicale, de tineret, de femei, de celelalte organisme cu atribuții în a- cest domeniu.După cum a reieșit și din discuțiile purtate în plenară — a arătat tova- rășuj Iosif Banc — organizația județeană de partid Ialomița trebuie să se preocupe mai mult de însușirea a- profundată de către toți comuniștii, de către masele largi de oameni ai muncii, a politicii marxist-leniniste a partidului, atît pe plan Intern, cît și în domeniul relațiilor internaționale ; orientările principiale și aprecierile conducerii de partid în diferite probleme, documentele elaborate de partid trebuie temeinic cunoscute de fiecare comunist, de fiecare lucrător din administrația de stat, să formeze o- biectul unor dezbateri largi, în care oamenii să primească toate explicațiile cuvenite.Ip această ordine de idei, referin- du-se la ponderea substanțială a agriculturii în economia județului, vorbitorul a amintit că în cursul recentei vizite întreprinse în județ de tovarășul Nicolae Ceaușescu. a analizei u- nor aspecte ale muncii în agricultura ialomițeană făcute cu acest prilej, secretarul general al partidului a dat indicații deosebit de prețioase privind ridicarea la un nivel superior a rezultatelor din acest domeniu de activitate. Aplicarea cu fermitate a a- cestor indicații, realizarea tuturor sarcinilor puse de partid — s-a arătat în cuvîntare — constituie nu numai o obligație profesională, ci și o importantă îndatorire ' politică.Referindu-se Ia îmbunătățirea continuă a învățămîntului de partid, care trebuie să răspundă nemijlocit necesităților ridicării nivelului politic și ideologic al comuniștilor;, vorbitorul a amintit, totodată, că nici1 o formă de învățămînt politic nu poate egala ca eficiență adunarea 'generală 'de partid, care trebuie să joace rolul principal în educarea partinică a comuniștilor, în sporirea combativității și vigilenței lor politice, în " ridicarea spiritului critic și autocritic. în cultivarea unei opinii intolerante față de lipsuri șl de orice manifestări necorespunzătoare moralei comuniste.Un spațiu amplu a fost acordat în cuvîntare problemelor educării tineretului în spiritul principiilor socialismului, ale eticii comuniste, re- levîndu-se necesitatea ca organele și organizațiile de partid să-și înfăptuiască în spiritul unei înalte răspunderi această sarcină permanentă, de prim ordin, ca munca politică să combată cu fermitate tendințele de parazitism, de viață ușoară, încurajate, din păcate, de unii părinți, să stimuleze pregătirea tineretului pentru o muncă socială utilă, îndeosebi pentru munca productivă, astfel ca fiecare tînăr să-și aducă din plin contribuția la dezvoltarea societății. In această ordine de idei s-a arătat că este bine venită reluarea, în ultimii ani, a tradițiilor șantierelor de muncă patriotică ale tineretului; grija deosebită manifestată de partid pentru perfecționarea- învățămîntului — principal factor de educație . și cultură — se va răsfrînge în creșterea unor generații cu bogate cunoștințe practice și teoretice.In Încheiere, vorbitorul și-a exprimat convingerea că organele și organizațiile de partid, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județul Ialomița vor milita neabătut pentru ca bogăția de idei cuprinsă în programul de educare comunistă adoptat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu să fie integral pusă în va-, loare. Această convingere este întemeiată pe justețea liniei politice a partidului nostru, pe modul în care această politică este salutată și îmbrățișată de către oamenii muncii din județ, de către întregul nostru pțtpor.Plenara a adoptat apoi un cuprinzător program de măsuri cu privire la îmbunătățirea activității de educare comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.în telegrama adresată COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, adoptată de participanții la plenară, într-o atmosferă de puternică însuflețire, se arată, între altele : „Dînd glas sentimentelor oamenilor muncii din județul Ialomița, comitetul județean de partid se angajează să militeze cu fermitate pentru întărirea spiritului de partid în toate domeniile. să îmbunătățească activitatea ideologică, de educare marxist-leni- nistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Vă . asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că exemplul dumneavoastră personal, de înaltă ținută revoluționară și inepuizabilă energie creatoare pusă în slujba poporului, va constitui pentru noi, comuniștii, pentru toți oamenii muncii din județul Ialomița, un puternic imbold în munca dedicată edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, înfloririi scumpei noastre patrii — România socialistă”.
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Sub semnul înaltei responsabilități 
pentru îmbunătățirea activității 
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politico-educative
Joi, 30 septembrie, la Zalău a avut loc plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Sălaj, consacrată dezbaterii amplului program de îmbunătățire a activității politico-ideologice și cultural- educative, adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.Desfășurată sub semnul înaltei responsabilități pentru întreg complexul de activități ce determină educația comunistă, formarea omului nou. plenara comitetului județean a analizat cu înaltă exigență neajunsurile manifestate în activitatea politico-ideologică și cultural- educativă, cauzele acestora; Un efect stimulator pentru orientarea lucrărilor plenarei către o analiză concretă, critică, combativă a stărilor de lucruri, dar mai cu seamă pentru stabilirea mijloacelor de natură să ridice la un nivel superior activitatea consacrată dezvoltării conștiinței maselor l-a avut informarea prezentată de tovarășul Lau- rean Tulai, prim-secretar al Comitetului județean de partid Sălaj. Printre altele, informarea a relevat necesitatea ca în adunările generale ale organizațiilor de partid să se ia poziție critică fermă față de orice fel de manifestare neconformă cu etica socialistă, cu disciplina de partid. S-a subliniat cu acest prilej că este cu atît mai necesară preocuparea organizațiilor de partid pentru creșterea rolului educativ al adunărilor generale, cu cît în județ există un număr relativ mare de comuniști cu stagiu de partid mai redus. S-a insistat asupra necesității ca trimestrial să fie organizate, în cadrul adunărilor generale, dezbateri cu caracter Ideologic. Recomandări prețioase au fost formulate și în ce privește mai buna organizare a învățămîntului de partid, subliniin- du-se că acesta trebuie să devină un instrument eficace de ridicare a pregătirii politico-ideologice, de dezvoltare a conștiinței socialiste, dar și de cultivare a combativității împotriva manifestărilor de indolență și superficialitate în muncă, împotriva abuzurilor, necinstei și actelor antisociale, împotriva mentalităților retrograde, străine ideologiei și moralei socialiste.în informare a fost criticat caracterul discontinuu, de campanie, al activității cultural-educative, desfășurate în „județ, care..de regulă ș-a r„ezunjat;. îți mtxT. exiclliȘihișț ' ța‘;.' o?-:' garifzareâ de manifestări distractivi?. relevlildu-se că’' -rb’sffflașeză 'J- mintelor culturale este , înainte de toate, de a ajuta- efectiv la formarea înaltelor calități politico-morale ale omului socialist.Un larg spațiu a consacrat informarea problemelor pe care le comportă educația tineretului, o atenție aparte acordindu-se celui școlar. S-a relevat că dascălul zilelor noastre trebuie să fie un propagandist neobosit al politicii partidului, un mi- ' litant activ pe frontul ideologic, care să simtă în cel. mai înalt grad răspunderile sociale și îndatoririle patriotice ce-i revin ca educator al tinerei generații.în încheierea informării, . primul secretar al comitetului județean de partid, apreciind că deficiențele constatate se datoresc și unor lipsuri în activitatea comitetului județean de partid, a arătat că pentru perfecționarea muncii politico- ideologice și cultural-educative condiția esențială o constituie creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea întregii activități de formare a convingerilor comuniste.Această idee a revenit în nurne- roase luări de cuvînt după prezentarea informării. Tovarășul Vasile Cornea, secretar al comitetului județean de partid, a arătat că activitatea multor organizații de partid și chiar a unor activiști de partid cu munci de răspundere a fost adeseori dominată de formalism. Va. trebui să se acorde mai multă a- tenție instruirii diferențiate a organizațiilor de bază, a comitetelor de partid din instituții și_ întreprinderi, de la sate și orașe, a tuturor activiștilor. „Calitatea" muncii educative a organizațiilor obștești, a sindicatului, a U.T.C.-ului, a comitetelor de femei depinde în mare măsură de felul în care le îndrumă organizațiile de partid. Iată de ce este necesar să se acorde o mai mare atenție îmbunătățirii activității desfășurate în acest domeniu de organizațiile de partid, afirmării plenare a rolului lor conducător.Relevînd datoria organizațiilor de partid de a acționa pe un front larg pentru dezvoltarea conștiinței socialiste. astfel ca aceasta să se reflecte in întreaga comportare a oamenilor muncii atît în producție, cît și în familie și in viața socială, tovarășii loan Moraru, președintele consiliului județean al sindicatelor, Letitia Ionaș, președinta comitetului județean al femeilor, și loan Kertesz, secretarul organizației de partid nr. 4 de la întreprinderea județeană de construcții-montaj, au insistat in cuvîntul lor asupra necesității de a se imprima muncii politice un caracter diferențiat, care să țină seama de sfera de preocupări a diferitelor categorii de cetățeni.— Acum cînd dezbatem programul de educație comunistă inițiat de. secretarul general al partidului — a spus tovarășul Dragoș Petre, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean — ne dăm cu toții seama cît de greșită este poziția acelor conducători de unități economice și instituții ce au făcut o nedorită disjuncție între activitatea economică și cea politico- educativă. Aceste laturi nu pot fi despărțite, ele se întrepătrund și se condiționează reciproc. Este, limpede, că cu cit va fi mai înalt nivelul politic și ideologic al fiecărui salariat, cu atît vor fi mai bogate și rezultatele în înfăptuirea planului cincinal pe care l-am început. Cadrele cu munci de răspundere au datoria de a îmbina activitatea lor profe

sională cu participarea activă la munca politico-educativă.Tovarășul Gherasim Moraru, prim- secretar al Comitetului orășenesc de partid Zalău, a arătat că este necesară participarea sistematică a cadrelor de conducere la activitatea cercurilor de învățămînt politic. Cri- ticînd încetineala cu care anumite cadre de conducere din unitățile orașului înțeleg să se racordeze la a- cest imperativ al activității de educare comunistă, vorbitorul a subliniat, totodată, că este necesar ca în cadrul învățămîntului de partid să se acorde o mai mare atenție formării profilului moral-politic al celor a- proape 10 000 tineri membri de partid, care trebuie ajutați, înarmați să cunoască in profunzime principiile de organizare ale partidului nostru, bazele științifice ale politicii sale interne și externe, drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de comunist.— Dacă uneori am fost puși în fața unor acte de indisciplină, de neînde- plinire a sarcinilor profesionale și obștești, de dezinteres față de avutul obștesc — a spus tovarășul Gheorghe Radu, secretar ai comitetului de partid de la depoul din Jibou — explicația o găsim, între altele, în faptul că adunările generale de partid nu și-au exercitat în suficientă măsură rolul de școală de formare a conștiinței socialiste. Sintem hotărîți să rupem definitiv cu practica de a discuta in adunările de partid aproape numai problemele de producție și de a Ie examina în exclusivitate sub aspectul lor tehnic-administrativ. Vom face din fiecare adunare generală de partid o tribună de afirmare, a com-
Plenara lărgită 

a Comitetului județean 

de partid Sălaj

bativității, a spiritului critic și autocritic al comuniștilor.în intervențiile la cuvînt, tovarășii Vasile Donca, secretarul comitetului comunal de partid din Ip, și Gheorghe Crețu, președintele cooperativei agricole de producție din comuna He- reclean, amintind că prietenia și unitatea frățească cimentată între oamenii muncii români, maghiari și de alte „naționalități constituie, una din marile cuceriri ale orînduirii noas- ■ tre. socialiste, au arătat că , această unitate frățească are condiții ' să. se întărească și mai mult în viitor și că înfăptuirea programului de educare comunistă elaborat de partid va avea o influență binefăcătoare și în această direcție. Este de datoria fiecărei organizații de partid de pe cuprinsul județului să desfășoare o activitate stăruitoare pentru educarea tineretului și a tuturor cetățenilor in spiritul dragostei pentru patria comună, în spiritul patriotismului și al internaționalismului socialist.Exprimînd- adeziunea țăranilor cooperatori față de recentele documente de partid, tovarășul Dezideriu Rusu, inginerul șef al cooperativei agricole de producție din comuna Sfăras, a insistat în cuvîntul său asupra răspunderii ce revine specialistului din agricultură în procesul de dezvoltare a conștiinței politice a masei cooperatorilor. El a pus accentul pe necesitatea ca fiecare specialist să acționeze ca un adversar neînduplecat al spiritului de auto- mulțumire, de tolerare a neajunsurilor, să combată cu mai multă fermitate orice acțiune de prejudiciere a avutului obștesc.Problemele complexe ale activității cultural-educative la sate au constituit obiectul intervenției tovarășului Ion Avram, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid din Băbeni, care a arătat că este necesar ca organizațiile de partid să valorifice mai bine in scopul intensificării muncii educative adunările populare, adunările membrilor cooperatori, adunările organizațiilor de tineret, ședințele comitetelor și comisiilor de femei, ședințele cu părinții organizate de școli, cercurile de citit.în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului privitoare la intensificarea educării comuniste a tinerei generații, tovarășii Nicolae Negrea, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Emil Trifu, inspector general șef al inspectoratului județean de învățămînt, Alexa Ilieș, directorul Exploatării miniere „Sălajul" din Sărmășag, au arătat că se impune multiplicarea și diversificarea acțiunilor de natură să permită tinerilor cunoașterea gloriosului trecut de luptă al poporului, al partidului, a bogatelor tradiții revoluționare ale clasei muncitoare, precum și a realităților prezentului nostru socialist, principiile politicii interne și externe ale partidului, perspectivele de dezvoltare și înflorire a națiunii, ce se deschid prin înfăptuirea programului adoptat de Congresul al X-lea al partidului.Luind cuvîntul in încheierea dezbaterilor plenarei, tovarășul PETRE 
BLAJOVICI, după ce a relevat spiritul combativ in care s-au desfășurat dezbaterile în majoritatea co- vîrșitoare a organizațiilor de partid din județ ca și în plenara lărgită a comitetului județean, a subliniat că programul de educație comunistă a- doptat de conducerea partidului reprezintă o materializare și dezvoltare a hotărîrilor Congreselor al IX-leași al X-lea ale partidului, deschizînd o largă perspectivă muncii creatoare a întregului popor. în continuare a fost relevat faptul că elaborarea programului de educare comunistă a întregului popor se adaugă ca o nouă mărturie a strălucitelor calități ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, de conducător al partidului și statului, a capacității sale de a sesiza și soluționa noile probleme pe care le ri

dică opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Trebuie avut în vedere că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate este un proces complex, care cuprinde toate laturile vieții sociale și care impune, în mod obiectiv, o dată cu dezvoltarea forțelor de producție, cu consolidarea relațiilor socialiste de producție și de repartiție, făurirea unei conștiințe socialiste, înrădăcinarea și generalizarea unui mod socialist de viață și muncă.Vorbitorul a remarcat justețeă punctului de vedere exprimat de mai mulți vorbitori care au insistat asupra necesității ca organele și organizațiile de partid din județ să desfășoare o activitate politico-educativă cu caracter diferențiat, în funcție de specificul locului de muncă astfel îneît influența ideilor partidului, sfera lor de cuprindere să devină tot mai largă, la orașe ca și la sate, în rîndul muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, bărbaților și femeilor.Sarcinile organizațiilor de partid locale apar mult amplificate în condițiile actuale, cînd județul Sălaj se află angajat într-un amplu proces de industrializare, de dezvoltare economică generală. Creșterea aproape zilnică a detașamentului clasei muncitoare pe raza județului, mișcările demografice care au loc impun organelor și organizațiilor de partid sarcina de a desfășura o temeinică muncă politică în rîndul noilor muncitori, mulți dintre ei veniți din mediul rural sau din rîndurile tineretului, pentru a cultiva în rîndurile lor o înaltă etică muncitorească ; se im- pune, totodată, o preocupare sporită pentru a sprijini calificarea și perfecționarea calificării acestora.Referindu-se la căile și mijloacele de natură să asigure creșterea eficienței în activitatea educativă, vorbitorul a relevat rolul primordial ce revine în acest domeniu adunărilor generale și învățămîntului de partid ; diferitele forme de pregătire politică a comuniștilor trebuie să fie mai profund ancorate în realitățile social- politice ale țării, implicit ale județului, să propage ideile, aprecierile, indicațiile cuprinse în documentele partidului nostru, în cuvîntările secretarului general al partidului. Adunările generale de partid și învăță- mîntul politic trebuie să devină veritabile forumuri pentru cultivarea unei înalte conștiințe partinice, în cadrul lor trebuie adoptată o atitudine fermă față de lipsuri, față de orice manifestări incompatibile cu calitatea de comunist, de cetățean al societății socialiste. In același timp, ^orbitorul a arătat că este inadmisibilă atitudinea acelor cadre de conducere hare, sub pretextul că sînt ab- sprbite. de îndatoririle profesionale., nu participă _la munca politică. . ..O buriă' pâfte 'din cuvîntărea tovarășului Petre Blajovici a fost rezervată analizei activității organelor de partid, sindicale și de U.T.C., a rolului școlii în ce privește educarea tineretului în spiritul patriotismului socialist, internaționalismului proletar, al eticii comuniste. Toți ■ acești factori trebuie să aibă ca țeT final-, formarea unei atitudini înaintate în muncă. S-a subliniat cu acest prilej și rolul ce revine familiei în educarea tineretului, fiind apreciate ca binevenite remarcile critice ale acelor participant la discuții care au arătat că tendințele de parazitism ale tinerilor sînt încurajate, din păcate, uneori chiar de părinți. în acest sens, e clar cît de dăunătoare sînt părerile celor care subapreciază rolul muncii fizice în formarea tineretului. Școala, între altele, este datoare să stabilească o strînsă legătură cu familia, pentru a asigura continuitatea procesului educativ al tinerilor.In continuare, vorbitorul a arătat că instituțiile de cultură și artă sînt chemate să aducă o contribuție sporită la educația comunistă a tuturor membrilor societății. Consiliile populare sînt datoare să asigure condițiile materiale necesare căminelor culturale și caselor de cultură pentru a-și duce în bune condiții activitatea. Este necesar să se adopte măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale intelectualilor de Ia sate, astfel îneît a- eeștia să aibă posibilitatea să se integreze mai lesne in viața celor în mijlocul cărora muncesc.Prezența permanentă a comuniștilor în mijlocul maselor, cunoașterea detaliată a realităților vieții este condiția fundamentală a creșterii e- ficienței muncii politice. Statornicind un stil viu de muncă, organele și organizațiile de partid au datoria să stimuleze capacitatea creatoare a oamenilor muncii, să sporească responsabilitatea civică a fiecărui comunist, a fidcărui om al muncii.In încheierea cuvîntării, tovarășul Petre Blajovici și-a exprimat convingerea că aplicarea riguroasă a măsurilor adoptate de plenară va determina ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități de educație comunistă din județul Sălaj, va intensifica participarea tuturor oamenilor muncii — români, maghiari și de' alte naționalități — la înfăptuirea obiectivelor economice grandioase ce le ridică în fața întregului popor o- pera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.După adoptarea planului de măsuri ce i-a fost prezentat, plenara a aprobat textul uflei telegrame adresate C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care se arată, printre altele : „In numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor Sălajului — români, maghiari și de alte naționalități — participanții la plenara lărgită cu activul a comitetului județean de partid și-au manifestat din adîncul inimii adeziunea deplină față de programul de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., din inițiativa dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general. Comitetul județean de partid, organele și organizațiile de partid, de masă și obștești vor desfășura o intensă muncă politico-educativă pentru mobilizarea comuniștilor, â celorlalți oameni ai muncii la înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele Congresului al X-lea al partidului".

Ioan ERHAN 
Vasile RUSU

ACESTE BUNURI ?
(Urmare din pag. I)mit același răspuns : „Da“ — la prima întrebare, „Nu" — la a doua. La Autobaza nr. 2 Giulești, popularizării legii 1 s-au dedicat trei ședințe. Și totuși comisia de cerce- ‘ tare nu a fost sesizată niciodată.In august anul trecut, organele de miliție sesizează comisia de cercetare că Mihai Rîbu, domiciliat în. str. Pojorita nr. 105, șofer la autobaza nr. 2, „duce un mod de viață în discordanță cu veniturile pe care - le are ; în ultimii ani a făcut chel- ■ tuieli exagerate, care depășesc veniturile sale legale, provenite din salariu". Intr-adevăr, în urma cercetărilor, instanța a stabilit căM. R., în perioada 1962—1971 a cheltuit cu 59 579 lei mai mult decît a cîștigat.— Noi am acordat aproape toată atenția producției ; dacă producția a mers bine, am zis că totul merge bine — ne-a declarat rituos Dumitru Badea, șeful autobazei.Indiscutabil : rostul unei întreprinderi este producția de bunuri ; în uzină, în fabrici, în cooperativă— sau într-o unitate de transporturi, cum este în cazul de față — lucrează și se formează oameni. Dar oriunde se muncește există și o școală a muncii ; orice conducător al prooesului de producție trebuie să fie și un conducător al muncii de educație socialistă, să promoveze cu fermitate valorile noastre morale, principiile noastre de muncă și viață, idealurile noastre. Dacă un salariat trăiește în vădită discordanță cu veniturile sale— și acestea sînt cunoscute cel maibine la locul său de muncă 1 —este un semn că echitatea a fost încălcată, că s-a săvîrșit o abatere. Și este de datoria conducătorului unității să sesizeze acest lucru 1— Dacă nu ne-a reclamat nimeni nici o abatere nici noi nu ne-am se-' sizat — ne-a spus Gheorghe Moraru, secretarul comitetului de partid din autobază.Cum s-ar spune, cineva trebuia să vină și să-i tragă de mînecă pe tovarășii din conducerea unității pentru că ei singuri nu-și puteau da seama că modul de trai al lui M. R,. nu poate fi explicat prin veniturile sale. Sesizarea unui organ de stat —' în speță, comisia de cercetare — de către factorii de răspundere dintr-o unitate este o îndatorire legală. Degeaba sînt prelucrate dispozițiile legii în ședințe, dacă nu sînt aplicate in viața de zi cu zi.„...Lipscani 39, cooperativa „Sporul” — balonseide, canadiene ș.a.m.d. In cazul lui I.M., cooperativa nu și-a dezmințit numele : averea acestuia a sporit într-un ritm care l-a dus in fața comisiei pentru controlul provenienței bunurilor".Am reprodus din' articolul „I’e ee. căi ați dobindit aceste bunuri 7", ârM părut „în ziarul nostru în august 19681. Rinddtile de mai sus se refereau lă I.M., șeful de atunci al unității. Ele sint însă tot atît de valabile și în ceea ce îl privește pe Petre Strop, (domiciliat în bd. Gh. Dimitrov nr. 180), șeful de azi al unității. Deși cunoscută situația materială a lui P. S., conducerea cooperativei nu a sesizat comisia de cercetare.— Noi l-am verificat o dată, de două ori, de trei ori ; dacă nu a avut lipsuri în gestiune, de ce să fi sesizat— ne-a spus Carol Cohn, șeful serviciului producție.Originală interpretare ! Legea nu condiționează în nici un fel sesizarea comisiei de existența lipsurilor din gestiune. Cînd există asemenea lipsuri trebuie sesizată miliția și procuratura, nu comisia de cercetare 1 In aceste cazuri legea cere un singur lucru : să existe o disproporție vădită între venituri și cheltuieli. Or, toată lumea cunoștea existența unei asemenea disproporții, inclusiv izvoarele ei : bacșișuri, lucru „pe sub mînă", pe firma cooperativei etc. Nu inexistența lipsurilor in gestiune a determinat pasivitatea factorilor de răspundere din cooperativă, ci inexistența spiritului de răspundere în exercitarea tuturor atribuțiilor prevăzute de lege. Culmea : și astăzi, după ce dovada necinstei Iui Petre Stroe a fost făcută în instanță, el se află tot în funcția de șef de unitate.— Am zis că cooperativei nu i-a adus nici un fel de prejudiciu ; de ce să-l fi schimbat — se întreabă cu o copilărească -uimire Florea Beș- cucă, vicepreședinte al cooperativei „Sporul"Această optică de tarla — „mie, unitate, nu mi-a adus nici un fel de prejudiciu" — este străină principiilor noastre etice. Ceea ce interesează este nu numai integritatea proprie*-  tății cutărei sau cutărei unități în parte, ci și integritatea și acuratețea relațiilor noastre sociale, integritatea avutului obștesc, integritatea morală.Indiferență, formalism, interpretări sui generis... Sesizînd aceste carențe în activitatea unora dintre factorii de răspundere din întreprinderi și instituții în legătură cu aplicarea legii privind controlul provenienței unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobîndite în mod licit, acesteia i-au fost aduse recent unele îmbunătățiri. (Decretul 311 din 15 septembrie 1971). în vederea a- părării mai eficiente a intereselor societății împotriva celor care manifestă tendința de înavuțire, străine eticii noastre, principiilor de echitate socială, printre altele,' s-au legiferat sancțiuni disciplinare pentru anga- jații cu funcții de conducere și șefii compartimentelor de personal din organizațiile socialiste care nu sesizează comisiile de cercetare atunci cind cunosc că unii salariați fac cheltuieli peste nivelul salariilor realizate. De asemenea, persoana care a fost obligată prin hotărîre judecătorească definitivă la plata impozitului de 80 la sută prevăzut de lege nu va mai putea ocupa funcții de gestionar sau de control financiar. Sint dispoziții clare, precise, chemate să întărească răspunderea față de avutul obștesc, față de funcția încredințată, să contribuie la aplicarea consecventă și fermă a legii. Sînt, totodată, puternice instrumente de lucru în mina organelor de control, a forurilor ierarhice. Pentru că aplicarea prevederilor legii nu poate fi lăsată la latitudinea unuia sau a altuia ; legea reprezintă voința poporului — făuritorul tuturor bunurilor materiale și spirituale — și acestei voințe trebuie să i se supună flecare.
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DE PREȚIOASĂ PENTRU

ÎNCHEIEREA INSĂMÎNȚĂRILOR!
(Urmare din pag. I)

rile erau mult mai mari. De aci ți necesitatea ca, in zilele care urmează 
toate forțele din agriculturi să fie 
mobilizate ia pregătirea terenului ți 
semănatul griului, astfel ca această 
lucrare să se Încheie in limitele timpului optim. Pentru aceasta este necesar să se rezolve toate problemele care mal frînează semănatul. Schimbul semințelor, acțiune care trebuia încheiată cu două săptămîni în urmă, nu s-a terminat nici a- cum. Toate semințele destinate schimbului să fie preluate de la bazele de recepție și transportate în clmp. O deosebită a- tenție trebuie acordată folosirii la întreaga capacitate a mijloacelor mecanice aparținînd întreprinderilor agricole de stat și stațiunilor de mecanizare a agriculturii. 
Se constată insă ritmuri foarte diferite de lucru între diferite județe, unități agricole.

Grăbirea semănatului trebuie să fie 
Însoțită de executarea unor lucrări 
de cea mai bună calitate. Așa cum 
s-a arătat In scrisoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu adresată organelor și organizațiilor de partid, consiliilor

Cînd limita optimă este prelungită 

în mod arbitrar
în numeroase cooperative agricole din județul Cluj însămînțarea culturilor de toamnă avansează rapid. Printre acestea sint cele din Poiana, Clmpia Turzii, Luna. Aceste cooperative, care au fost distinse pentru producțiile de grîu obținute în acest an, variind între 4 000—4 500 kg la hectar, respectă cu strictețe epoca optimă la semănat. Bune rezultate au și cooperativele agricole de producție Jucu, Așchileu Mic, Cămăraș, Huedin și altele. Din datele centralizate la direcția județeană a . agriculturii rezultă că pînă la data de 5 octombrie cooperativele agricole au insămlnțat 19 399 hectare,., . din ...cele ,- 56 00'0 hectare, ...ceea ce reprezintă doar 35 la sută' din suprafețele, prevăzute. Din acestea cu grîu s-au semănat 14 005 hectare, adică 29 la sută. Ținînd seama de timpul destul de înaintat, este de prevăzut deci o depășire a epocii optime de însămîn- țare într-o seamă de unități. Că a- ceastă „ieșire" din epoca optimă va ctntări greu în balanța recoltei, ne-au demonstrat-o toți aceia cu care am stat de vorbă — specialiști, președinți, cooperatori, chiar și cei aflați în situația de a nu respecta timpul optim. „Anul acesta am obținut 2 370 kg grîu la hectar pe mai bine de 600 hectare, ne spunea Ioan Pop, președintele cooperativei Frata. Recolta putea fi mult mal mare. Ne-a costat întlrzierea semănatului pe unele tarlale. Iată un singur exemplu : griul semănat în timp optim, în partea de hotar „Fintînița" ne-a adus la hectar 4 600 kg boabe, pe cînd cel din tarlaua „După Brad", care are același grad de fertilitate, din cauză că s-a' însămînțat în noiembrie, a dat doar 1 250 kg la hectar.Cu toate că peste tot se cunosc efectele pozitive ale semănatului la limp, în unele cooperative această lucrare întîrzie. Sint și greutăți. Dintre acestea amintim lipsa îngrășămintelor chimice, care a provocat stoparea insămînțărilor într-o seamă 

de cooperative. Din repartițiile pentru trimestrul III, fabricile furnizoare au o restanță de circa 1 000 tone îngrășăminte fosfatice. „Dacă anul trecut am realizat o producție de 4 481 kg la hectar, ocupînd locul I pe județ, ne spunea inginerul loan Lupu de la cooperativa agricolă Poiana, a- 

populare, specialiștilor, tuturor oame
nilor muncii din agricultură, este ne
cesar ca In fiecare unitate agricolă, 
paralel cu exercitarea unui control permanent din partea specialiștilor privind respectarea cu strictețe a normelor de calitate, să se organizeze recepția lucrărilor care să cuprindă suprafața, calitatea arăturii și a patului germinativ, cantitatea de sămință încorporată, adîncimea semănatului, densitatea, încadrarea în epoca optimă, numele celor care au efectuat lucrările. Comitetele comunale de partid, organizațiile de partid din cooperativele agricole, consiliile populare^ au datoria să controleze modul cum se desfășoară recepția definitivă.în vederea executării unor lucrări de cea mai bună calitate, un rol important îl au specialiștii. Activitatea lor trebuie să se desfășoare pe teren, în urma tractorului, în urma semănătorii. Se constată că unii dintre inginerii agronomi își pierd mult timp pe drumuri, la sediile unităților. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor a dat indicația că nici un inginer agronom 
nu poate părăși unitatea agricolă din 
care face parte piuă Ia .încheierea 

ceasta se datorește atît respectării epocii optime de însămințare, cit și faptului că am fertilizat întreaga suprafață de grîu cu îngrășăminte chimice și naturale. In acest an ne lipsesc 60 de tone superfosfat și, în nădejdea că ne va sosi in următoarele zile, am oprit însămînțările". A- ■ceeași situație am întîlnit-o și la cooperativa agricolă Luna, unde tot terenul este pregătit pentru însămîn- țare, dar se . mai așteaptă îngrășă- mintele.După cum se știe, la consfătuirea pe țară privind cultura griului, s-a recomandat ca epoca optimă de în- sămînțare să fie considerată, perioada. 15 septembrie-10 octombrie. Pe plan local însă s-a stabilit ca limită maximă pentru terminarea însămînțării data de 20 octombrie. în legătură cu acest decalaj dintre recomandarea consfătuirii și hotărîrea locală, ing. Ioan Prodan, director general adjunct la direcția agricolă județeană, ne-a spus :— Intr-adevăr, la consfătuirea pe țară a griului s-a făcut recomandarea ca 10 octombrie să fie limita maximă pină la care să se termine insămînța- tul griului. Cîțiva specialiști din această parte a țării au argumentat că, potrivit experienței locale, epoca optimă de însămințare poate fi prelungită pină la data de 20 octombrie. La consfătuirea județeană a griului s-a discutat mult asupra epocii optime de însămințare in județ. Specialiștii au hotărît includerea in planul de măsuri tehnice a perioadei de 20 septembrie—20 octombrie pentru însămințare. Propunerea specialiștilor a fost confirmată și în ședința de lucru * * cu activul din agricultura județului și inclusă în planul de măsuri politice și organizatorice privind pregătirea și desfășurarea campaniei agricole de toamnă.

pasiunea pentru cultură, înțelegerea temelor mari ale timpului și societății în care trăiește artistul, a- derarea lui la marile eforturi ale omului de permanentă autodepășire. Talentul artistului nu înseamnă numai îndemina- rea de a spune trei-patru cuvinte legate priceput, ci și situarea într-un efort cultural neîntrerupt, posibilitatea de a-1. integra u- nui fenomen mai general, însăși emoția lecturii este augmentată de cunoaștere. Citind un' autor dintr-o literatură absolut necunoscută, oricît ar fi el de mare, acolo în lumea lui, nu-1 poți înțelege și încerca satisfacția firească. Altceva este dacă știi că aparține unei orientări specifice, care a accentuat cutare sau cutare aspect social și literar, căliteratura respectivă mai cunoaște și alți scriitori cu preocupări asemănătoare, diferite într-un fel sau altul etc. Lectura este un act elaborat. Este un loc comun al esteticii că experiența artistică este cu atît mai vastă cu cit posibilitățile de asociație intelectuală ale contemplatorului de artă sînt mai largi. Cu cit scriitorul este mai cult, cu atît opera sa are șansa de a fi mai adîncă, cu atît deschiderea sa către cititor va fi mai mare. Cu cit cititorul este mai bine pregătit pentru lectură, cu atît înțelegerea sa va fi mai vastă, cu atît a- propierea sa de intențiile

. Situația din teren arată Insă că multe unități nu se încadrează nici în această limită. Pină la această dată nu s-au eliberat decît suprafețe res- trînse de teren pe care urmează să se însămințeze griul. Au fost recoltate doar 6 543 hectare cu porumb din 41 660 ha, adică 16 la sută, în timp ce după graficul întocmit, suprafața recoltată trebuia să fie de cel puțin 12 000 hectare. Am dat. exemplul porumbului întrucît după această cultură 

semănatului. Specialiștii, alături de conducătorii unităților agricole, lă asigure ca activitatea la pregătirea terenului și semănat să se desfășoare neîntrerupt : noaptea să se lucreze la arat, iar ziua la semănat. Execu
tarea semănatului in limitele timpu
lui optim și respectarea normelor de 
calitate vor contribui Ia valorificarea 
deplină a condițiilor favorabile din 
această toamnă, in vederea obținerii 
unor recolte mari in anul viitor.Organele ți organizațiile de partid, consiliile populare și direcțiile agricole, paralel cu preocuparea pentru strîngerea la timp, transportul și depozitarea produselor agricole de toamnă, să sprijine și să îndrume îndeaproape unitățile agricole în vederea grăbirii insămînțărilor, să combată tendințele dăunătoare de âmî- nare a acestei lucrări. Să fie sprijinite unitățile agricole să recolteze cu prioritate terenurile destinate a fi cultivate cu grîu. Desfășurînd munca politică și organizatorică în vederea grăbirii și încheierii rapide a însă- mințărilor cu respectarea tuturor normelor de calitate, organele și organizațiile de partid, consiliile populare vor contribui la sporirea recoltei anului viitor.

se vor însămînța circa 20 000 hectare cu grîu. La cooperativa agricolă Vîl- cele tractoarele lucrau la arături și nu. 1.') pregătirea terenului și însămîn- țatul griului, pentru că nu aveau nici un hectar eliberat de coceni. Aceste defecțiuni se datoresc neutilizării mijloacelor de transport. Cooperativa a- gricolă de producție Bolduț a împrumutat 5 tractoare la unitatea vecină de la Ceanu Mare ințrucît nu ar exista destule mijloace de transport pentru eliberarea terenului. In realitate, marea majoritate a acestor mijloace sint defecte.în multe cazuri, rezultatele obținute 
la' semănăt sînt diferite,' deși condițiile sint asemănătoare. La cooperativa agricolă Sîncrai nu s-au însă- mînțat decît 90 hectare din cele 450 și nu există nici teren pregătit. în aceleași condiții, la cooperativa vecină din Huedin s-au însămînțat 190 hectare, iar restul terenului este pregătit. Așa stînd lucrurile, inginerii și președinții unor cooperative a- gricole prevăd depășirea epocii optime de Însămințare. Alții condiționează încheierea insămînțărilor de a- cel „dacă" timpul va fi favorabil. Cu atît mai mult este nevoie să se urgenteze lucrările cu cit in cadrul perioadei optime de însămințare, pe lîn- gă zile foarte frumoase, pot fi și unele ploioase, care stînjenesc fără îndoială lucrările în cîmp.Ținînd seama de scăderea bruscă a temperaturii și de răminerea în urmă la insămînțărl, în intimele zile, comitetul județean de partid a luat o seamă de măsuri pentru sprijinirea unităților rămase in urmă, în primul rind prin mobilizarea tuturor cooperatorilor la strînsul recoltei și eliberarea terenului. Au fost suplimentate mijloacele de transport, s-au asigurat condiții ca tractoarele și. mașinile agricole să lucreze în schimburi prelungite, s-a organizat aprovizionarea la fața locului cu lubrefianți și piese de schimb. Sint măsuri bune dar trebuie să se acționeze energic pentru ca efectul lor să' se simtă în toate unitățile, astfel ca recoltarea să intre în ritmul planificat, iar însămînțările să poată fi încheiate în epoca stabilită.

Alexandru MUREȘAN
corespondentul „Șcîriteii" ’

Consfătuire de lucru
a Inspectoratului General

de Stat pentru 
Controlul Calitățiiîn ziua de 6 octombrie a avut loc o consfătuire de lucru a Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor, la care au participat cadre din aparatul central, șefii inspectoratelor județene și al municipiului București pentru controlul calității produselor și reprezentanți ai ministerelor economice.A fost analizat modul cum se a- duc Ia îndeplinire prevederile legii cu privire la asigurarea și controlul calității produselor, precum și principalele aspecte și rezultate ale activității pe cele 9 luni ale anului și programul de acțiuni pentru trimestrul IV.Din dezbateri s-a desprins necesitatea de a se acorda mai multă a- tenție îmbunătățirii stilului și metodelor de muncă, sporirii exigenței și spiritului de răspundere a lucrătorilor inspectoratului pentru ridicarea nivelului calitativ al producției. întăririi caracterului preventiv al controlului prin sprijinirea întreprinderilor în promovarea unor măsuri eficiente pentru creșterea calității produselor, organizarea unui control științific pe toate fazele procesului de realizare a produselor. S-au preconizat măsuri pe linia generalizării experienței pozitive, a inițiativelor valoroase a unor întreprinderi în a- plicarea metodelor moderne de control.în încheierea lucrărilor a luat cu- vintul tovarășul Manea Mănescu, președintele Consiliului Economic.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 

9 și 10 octombrie a.c. în țară : Vremea se va încălzi începind din nord- vestul țării. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a intervalului. Se vor semnala ploi slabe în ultimele zile ale perioadei. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 3 și plus 7 grade, izolat mai coborîte in prima noapte, iar maximele vor oscila intre 12 și 22 de grade. Noaptea se va produce brumă aproape in toate regiunile țării, iar izolat, în nord, și îngheț la sol. Local ceață. 
In București : Vreme în general frumoasă, dar rece noaptea și dimineața în prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vînt în general slab. Temperatura în creștere ușoară. ■ Ceață slabă dimineața. In prima noapte sînt condiții de brumă.
\ 
\
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cinema
• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusa de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 în 
continuare.
• Romanticii î SALA PALATU
LUI — 19,30 (seria de bilete — 
3780), FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Șansa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Steaua de tinichea : LUCEAFĂ
RUL — 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.
• II cunoașteți pe Urban T CA
PITOL — 10,15; 12,30; 16,30; 18,30;
20,30.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Așteptarea : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
• 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; 16; 19,30.
• Asediul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20, DRU
MUL SĂRII,— 15; 17,30; 20.
• Simon Bolivar : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30..
• 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.

Un nou impuls creației 
științifice originale

înfăptuirea sarcinilor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și ale edificării societății noi, comuniste, nu poate fi concepută fără creșterea și modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, fără organizarea unei conduceri competente și prospective a proceselor de producție, fără o adaptară corespunzătoare la marile mutații specifice etapoi în care ne aflăm.Esența progresului tehnico-științific rezidă, firește. în „noul*  pe care-1 conține, dar mai ales în capacitatea sa de a potența societatea noastră socialistă, de a o propulsa In ritm accelerat pe calea dezvoltării materiale și spirituale. Tocmai de 
aceea, conducerea noastră de partid 
și de stat se situează cu hotă- 
rîre și consecvență pe linia pro
movării progresului tehnico-științific, 
a legării tot mai strinse a cercetării 
științifice de producție, de cerințele 
dezvoltării economice. „Este nece
sar — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român — ca oamenii de ști
ință din toate domeniile să ințe- 

' leagă că nu se pot prezenta cu frun
tea sus in fața poporului decît în 
măsura in care prin activitatea lor 
aduc o contribuție tot mai mare la 
progresul general al societății. Nu ne 
putem mulțumi să apelăm numai la 
import de inteligență ; trebuie să în
țelegem că știința este o latură inse
parabilă a producției materiale, a 
progresului economic și social al ță
rii noastre".Geneza noului, materializarea și valorificarea sa plenară sînt posibile numai acolo unde creativitatea reprezintă trăsătura dominantă a activității științifice, iar aplicarea rezultatelor în practică este considerată drept satisfacția supremă a activității de cercetare. într-un asemenea climat, cercetătorilor le este propriu spiritul efervescent, înnobilat de focul sacru al setei de a crea, a inova, a inventa și descoperi.Poporul nostru dispune de mari resurse intelectuale și se afirmă constant pe arena creației tehnico-știin- țifice mondiale cu realizări prestigioase, care, în multe domenii de vîrf. îl situează pe primele locuri. Avem

• După vulpe : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Tabla viselor : VITAN — 15,30; 
17,45; 20.
• Agonie și extaz (ambele serii) c 
CINEMATECA, (sala Union) — 9,30; 
12; 14,30; 17; 19,30.
0 Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev î FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
• Hello, Dolly ! : EXCELSIOR — 
9,30; 12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Parada circului ; TIMPURI 
NOI — 9,30—20,15 în continuare.
• Tick, Tick, Tick : VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Zestrea domniței Ralu ; Săp- 
tamîna nebunilor : UNIREA — 
15,30; 19.
• Omul orchestră: ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Boxerul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
• Articolul 420 : GIULEȘTI — 10; 
16; 19.30, MIORIȚA — 9; 12,15; 
15,45; 19,15.
• încrederea : PACEA — 16;
18; 20.
• Un loc pentru îndrăgostiți : 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Floarea soarelui : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15, LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA —. 10.
• Sunetul muzicii ; DOINA — 
11,30; 16; 19,30.
<0 Eu sînt Jerom : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Cortul roșu : MOȘILOR — 15; 
17,30; 20,15.
• Facerea lumii : MUNCA — 16; 
18; 20.
• O floare și doi grădinari : RA
HOVA — 10; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15. 

cadre valoroase, cu o fantezie creatoare dezvoltată, cu cutezanță și pasiune în abordarea nouluf, animate de cele mai sincere sentimente patriotice.Este, de asemenea, cunoscut că, în anii socialismului a fost creată o puternică bază materială a cercetării, că statul nostru alocă mijloace financiare importante pentru sprijinirea și dezvoltarea rețelei de cercetare științifică.Pornind de la analiza marxistă a rolului revoluției tehnico-științifice în dezvoltarea forțelor de producție și ținînd seama de trăsăturile specifice dezvoltării creației tehnico-științifice originale, de aspectele pozitive și carențele ce caracterizează procesul de valorificare a invențiilor românești, conducerea de partid și de stat a luat o serie de măsuri menite să asigure valorificarea plenară a potențialului de gindire creatoare din țara noastră. Pe această linie se înscrie și recenta înființare, în subordine» Consiliului de Stat, a Institutului pentru creație științifică și tehnică, al cărui obiectiv de bază îl constituie concretizarea prin cercetare și stabilirea condițiilor pentru aplicarea in practică a ideilor novatoare valoroase. Astfel, de exerh- plu, elaborăm teme complete pentru realizarea unor produse, dispozitive și procedee tehnologice noi, cu indicarea caracteristicilor tehnice, funcționale și de eficiență, efectuăm lucrări de cercetare și dezvoltare, precum și realizarea de prototipuri și microproducție, pe baza brevetelor proprii. In același timp, acordăm a- sistență tehnico-științifică pentru introducerea în practică a rezultatelor cercetărilor efectuate și ne preocupăm de prospectarea cerințelor pieței externe, în vederea stabilirii priorităților de cercetare proprie și a valorificării rezultatelor acesteia în relațiile internaționale.Deși foarte tînăr, colectivul institutului a pornit cu hotărîre la abordarea unor teme de cercetare, de stringentă actualitate pentru economia națională, a căror' rezolvare va exercita un impact puternic, deosebit de favorabil, asupra randamentului unor procedee industriale și implicațiilor sociale ale acestora. Menționăm, în acest sens, cercetările pri
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• Teatrul de operetă : Secretul Iul 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Cui 1-e fri
că de Virginia Woolf 7 — 20;
(sala Studio) : Să nu-țl faci pră
vălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul evreiesc de stat: Două 
nunți șl un divorț — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : De ce a furat 
zmeul mingea — 15; 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Dldinei —
19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii

19,30.

PROGRAMUL I

17,30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară • 
Tableta de joi e Actualități 
economice, sociale și cultu
rale • Eroii zilei' de : azi : 
Portretul Iul Szabo Emerlc, 
Erou al Muncii Socialiste — 
I.A.S. Valea lui Mihal, reali
zat de Tothfalusl Bela și. 
Mircea Bogdan • Muzică 
populară. 

vind transportul de materiale prin tuburi, ventilația și desprăfuirea gazelor, atenuarea zgomotelor, lubri- ficația cu gaze, arzătoarele din focare. Valorificind creator multiplele posibilități ale efectului Coandă, cercetătorii institutului au pus de pe acum la dispoziția unor unități economice cîțeva tipuri originale de atenuatoare de zgomot cu performanțe remarcabile, destinate expansiilor de gaze și abur și au pregătit documentația tehnico-economică In vederea unei, participări competitive peste hotare. Rezultate interesante au fost obținute, de asemenea, tn domeniul Instalațiilor de ventilație, cretndu-se premise pentru introducerea la scară industrială a unor procedee și sisteme noi de ventilație, cu performanțe mult superioare celor actuale.Concomitent, se desfășoară acțiunea de prospectare, selecționare, preluare și asigurare a protecției, prin brevete, a unor idei noi cu perspective de valorificare tn practică. Principalul criteriu de selecționare a acestor idei îl constituie fundamentarea științifică, evidența utilității și reușitei lor.în elaborarea planului de activitate a institutului pe anul In curs șl a direcțiilor principale de cercetare pentru anii următori, Consiliul, știin
țific, președintele său — ilustrul sa
vant și inventator de renume mon
dial, academicianul Henri Coandă: — 
întregul colectiv de cercetători din 
institut, au pornit de Ia directivele 
majore trasate cercetării științifice 
de conducerea de partid și de stat.Conștient de înalta răspundere ce-i revine și profund recunoscător pentru Încrederea ce 1 s-a acordat, colectivul Institutului pentru creație științifică și tehnică, este hotărft să militeze activ pentru traducerea în viață a acestui program, pentru Intensificarea procesului de valorificare 
a inteligenței românești, pentru Stimularea creației tehnico-științifice autohtone.

Dr. Ing.
Constantin TEODORESCU, 
director general al Institutului 
pentru creație științificâ și tehnică

16,30 La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.

13,50 Timp șl anotimp în agricul
tură • Lucrări de sezon (se
mănatul griului, recoltatul 
porumbului, arăturile de 
toamnă) • Razelmul grădi- 
nari Construcția sistemului 
de irigații Razelm, obiectiv 
al programului național de 
îmbunătățiri funciare • Nou
tăți din stațiunile experimen
tale.
Pentru sănătatea dv. Lipsa 
poftei de mîncare la copii. 
Invitatul emisiunii prof. dr. 
Răzvan Prișcu. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Cîntece șl jocuri populare. 
Pagini de umor. „Poale ver
de trei smicele" de V. Sil 
vestru.

21.15 Interpretul săptămînil," : Va 
lentin Gheorghiu. Seara Te
leviziunii din R.D.G. 
Magdeburg. Centru al indus
triei grele. 
Desene animate. 
Revista operetei. 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : „Ai grijă de 
Suzl 1" — o producție a stu
diourilor de televiziune din 
R.D.G. Premieră TV. Regia 
Klaus Gendries. Cu Dorit: 
Găbler, Jocheii Thomas,

51.15 Buletin de știri.
21,25 Film serial „Planeta gigan- 

ților".
22.15 Monique Haas (Franța), acom

paniată de Orchestra simfoni
că a Radloteleviziunii (dirijor 
losif Conta), interpretează 
Concertul în Sol major pen 
tru plan de Maurice Ravel 
Transmisiune din Studioul d« 
concerte.

(Urinare din pag. I)Concertul Filarmonicii din Moscova
Orchestra de cameră a Filarmonicii din Moscova, care întreprinde un turneu în țara noastră, a prezentat miercuri seara, la Ateneul Român, un concert de gală.Concertul s-a bucurat de succes, publicul răsplătind cu vii aplauze valoroasa formație muzicală sovietică.Au participat Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, Alecu Costică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor

Externe și Consiliul Culturii și Educației Socialiste, precum și un' numeros public.Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.
★în cursul zilei de miercuri, Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit pe membrii conducerii Orchestrei muzicii de cameră din Moscova' și a oferit un cocteil cu prilejul turneului pe care îl întreprinde formația sovietică în țara noastră.

Manifestări științificeMiercuri dimineața au început în Capitală lucrările celui de-al XIX-Iea Congres național de neurologie, organizat de Uniunea Societăților de Științe Medicale.Participă peste 200 de academicieni. cadre didactice din centrele universitare, medici neurologi și neurochirurgi, precum și invitați de peste hotare.După cuvîntul de deschidere, rostit de acad. Arthur Kreindler, președintele comitetului de organizare al congresului, cei prezenți au fost salutați de Eugen Mareș, adjunct al ministrului sănătății, Lidia Oră- deanu, președinta Uniunii sindicatelor sanitare, prof. dr. Valerian Popescu, președintele U.S.S.M., și prof. dr. Radu Păun, vicepreședinte al Academiei de Științe Medicale.Timp de trei zile, participanții

vor dezbate teme de actualitate din acest domeniu.
★Miercuri s-au încheiat la București lucrările celei de-a Xll-a adunări generale a Centrului Internațional pentru îngrășăminte chimice, la care au luat parte specialiști din 14 țări europene.în cele trei zile cit au durat lucrările au fost prezentate și dezbătute o serie de probleme actuale și de perspectivă privind producerea și folosirea îngrășămintelor chimice.Adunarea generală a prilejuit, un valoros schimb de opinii și experiență între participant.Programul lucrărilor a Inclus, de asemenea, vizite la Institutul de • cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea și la Combinatul chimic de la Craiova.(Agerpres)

Cultura scriitorului
conștiente sau inconștiente ale autorului va fi mai frecventă, cu atît va descifra el mai ușor mesajul artistic și social al cărții. Este de altfel o realitate vizibilă în situația precară a unei părți din critica noastră. Lipsa culturii, lipsa posibilităților de a- propiere intelectuală a o- perei, carența de mijloace de investigație a operei literare îi obligă pe unii la repetarea pînă Ia absurd, pînă la monotonie a două- trei teze ale unei estetici impresioniste de buzunar. în loc să întărească viața operei, criticul o ucide prin platitudine sau prin strălucire falsă, prin construcții adiacente, copilărești. Gravitatea cea mai mare a scriitorului, strigătul cel mai patetic. adeziunea cea mai sinceră la istoria contemporană, attt de frămîntată, sînt bagatelizate involuntar, prin tratare estetistă, superficială, prin neînțelegere, prin incapacitatea de a pătrunde adevărurile artistice, sociale, umane ale unei cărți. Să ne gîndim ce ar Însemna un sonet de Petrarca povestit de un critic mizantrop și blazat de la cutare revistă ! Dar cunoscutul monolog al lui Hamlet: „A fi sau a nu 

fi Ce mai joacă de-a cuvintele i-ar părăa nu știu cui,, unui cronicar care nu trăiește decît ca să facă pe... subtilul 1
Cultura este cu ațit mai 

mult, și trebuie să fie, o 
dimensiune fundamentală 
a societății socialiste. Idealul de libertate și de justiție socială caracteristic socialismului nu poate fi realizat decit de către oameni eliberați prin știință și artă în primul rind din orice fel de lanțuri ale ignoranței, brutalității, sentimentelor inferioare, ale pornirilor care îl înjosesc pe om. Marx spunea că în comunism oamenii vor trăi mai bine și mai 
frumos. Dimensiunea estetică era pentru autorul 
Manifestului comunist de importanță covirșitoare în desăvîrșirea societății lipsite de exploatare. Socialismul iși propune crearea u- nui om nou, prin perfecționarea calităților cu care I-a înzestrat pînă acum istoria și prin schimbarea mediului social. Scriitorul, în general artistul zilelor noastre, nu poate fi decît un om cultivat, sensibil față de marile probleme ale acestei mutații radicale. în e- cuația stabilită mai sus, ambii termeni trebuie să 

tindă spre perfecțiune. Scriitorul primitiv nu va găsi înțelegerea cititorului cultivat al zilelor noastre, care devine tot mai impregnat de cultură prin însăși condiția sa de trăitor în secolul al XX-lea, consumator de televiziune, de film, cititor de literatură, călător cu avionul, cercetător, adfesea în cele mai noi ramuri ale științei. Problema educației estetice este tot mai importantă, cum este problema educației omului actual în toate aspectele vieții sale, îl învățăm pe om să conducă o mașină, să manipuleze butoanele unui aparat de radio și televiziune, să înțeleagă convențiile legate de producerea „mesajului" cu ajutorul acestor aparate. Fiindcă este mai veche decît toate formele vieții moderne, ne închipuim că omul de azi se naște gata cititor de literatură. Nu este deloc . a- devărat, mai ales că literatura de azi nu mai este literatura părinților-părin- ților noștri, după cum viața nu mai este aceeași. Toată viața omului actual este fenomen de instrucție și cultură permanentă. Rostul criticii și al presei literare este aici hotărîtor.

Comunistul nu poate fi 
decit un om cult. Așa au considerat întotdeauna cei care au luptat pentru societatea de azi, acesta este mesajul prețios al mișcării revoluționare. Omul societății socialiste trebuie să fie el însuși o operă de artă, îmi aminteșc o în- timplare povestită de un cunoscut om de stingă, un antifascist, un ziarist de prestigiu. în timpul unei persecuții, după un proces, a auzit următoarea imputare făcută unui coleg de pe banca "acuzaților de către un tovarăș al, lor / de luptă : „Se vede că n-ai citit Apologia lui So- 
cratc ! Apărarea ta la proces a fost frumoasă, dar ii lipsea ceva. O demnitate de un anumit tip" ! M-a impresionat foarte mult această remarcă. Re
voluționarii dintotdeauna, 
oamenii ideilor noi erau 
purtătorii mesajului cultu
ral înaintat al timpului lor. Revoluția se bazează pe înțelegerea istoriei, a marilor idei și a -legilor sociale în acest fel, revoluția creează premisele continuității culturale, ea se face în numele unor noi posibilități de creație culturală care nu le exclud pe cele vechi, ci le adincesc,

le continuă pe alt plan, superior. De aceea, nu poate fi nici o întoarcere înapoi în nici o revoluție adevărată. Nici pentru scriitori, nici pentru cititori, pentru nimeni. Acesta mi se pare a fi și unul din sensurile fundamentale ale propunerilor recente ale secretarului general al partidului nostru : O artă nouă, pe măsura unui om nou, omul socialist p.1 secolului XX. Cei care nu înțeleg, • din obtuzitate sau din interese •: de alt ordin; vorbesc în- pustiu. Nivelul atins -de societatea ■ românească și de cultura noastră ne obligă să fim mai responsabili din punct de vedere, politic și social; să medităm cu mai multă fermitate la rosturile culturii noastre.. Scriitorul, de azi nu mai poate fi numai o pasăre cîntătoare, fără partitură și fără instrucție muzicală. El este ceea ce numim . o „personalitate", un om de cultură cu preocupări sociale, un ideolog, un filozof, un artist și un savant în același timp. El este militant politic, trăiește în imanența vieții de azi, un patriot ardent, un factor de profundă coeziune- națională și politică. Sigur, în cele de mai sus exprimăm un ideal la care omul de artă nu ajunge doar prin aspirație, ci prin- tr-o tenace muncă spirituală. Cu cit ne vom a- propia însă de acest Ideal, cu atît opera noastră va fi mai semnificativă, cu atît rezonanța ei va fi mai mare. Este visul oricărui mare artist.
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Primire la C.C. al P.C.R.Tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului ■ Culturii și Educației Socialiste, a primit miercuri la C.C. al P.C.R. pe Ciu Ciou-ie, secretar general al Institutului pentru relații externe al poporului chinez, director general al Ansamblului de balet — China, Liu Cin-than și Dio Kuă-yen, ad juneți ai. directorului general. Au mai luat parte membri ai conducerii

ansamblului, precum și interpret! de frunte ai' acestui prestigios colectiv, ba primire a participat Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.A fost de față Cian Hai-fun, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)
Sosirea în Capitală

a tovarășului9Miercuri a sosit Ia București tovarășul Jivko Jivkov, vicepreședinte *1 Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, președintele părții bulgare în Comisia mixtă guvernamentală româno-bulgară. de colaborare economică și tehnico-știin- țifică, pentru a participa la lucrările celei de-a IX-a sesiuni a comisiei. Oaspetele este însoțit de. reprezentanți ai'. conducerii unor ministere e- epnpmipe din R. P. Bulgaria.La ■ sosire, pe aeroportul. Otopeni. delegația guvernamentală bulgară a fpst întîmpinată de Leonte Răutu, vicepreședinte al Consiliului.-.de Miniștri, președintele părții române in Comisia mixtă, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Blejan, ambasadorul României la Sofia, precum și de membrii delegației guvernamentale române.

Jivko Jivkov
Au fost prezenți Spas Gospodov, ambasadorul R. P. Bulgaria' la București, și membri ai ambasadei.

★în aceeași zi, la Consiliul de Miniștri, au început lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-bulgare de colaborare/economică. ți tehnico-știin- țifică. .La lucrări participă reprezentanți ai unor organe economice centrale din cele dpuă țări, precum și ambasadorul român la Sofia și ambasadorul bulgar la București.Sesiunea examinează un cerc larg de probleme privind dezvoltarea, în continuare, a relațiilor de colaborare și cooperare economică și tehnico- științifică dintre cele două țări.(Agerpres)

Primiri la Consiliul de MiniștriPrim-vicepreședintele Consiliului de- Miniștri- al Republicii Socialiste România, Ilie Verdeț, a primit, miercuri dimineața, pe Gonzalo Facio, ministrul relațiilor externe, și pe Claudio Alpizar, ministrul finanțelor din Republica Costa Rica.Au fost prezenți Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Nicolae Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe. ,In cursul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost a- bordate probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale și coo

perarea economică dintre România și Costa Rica.
■ ★Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit miercuri la amiază pe membrii Comitetului Executiv al Alianței. Cooperatiste Internaționale, participanți ia lucrările reuniunii Comitetului Central al A.C.I., care se desfășoară la București.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au luat parte Dumitru Bejan, președintele CENTROCOOP, Ilie Alexe, președintele UCECOM, Gheorghe Petrescu, președintele U.N.C.A.P., Vasile' Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres) GERMANE

Semnarea unui 
intre România

Ca urmare a tratativelor purtate la București, între 4 și. 6 octombrie, cu delegația, economică guvernamentală din Costa Rica, miercuri după-amiază a fost semnat, la Ministerul Comerțului Exterior, Acordul comercial între Republica Socialistă România și Republica Costa Rica.Documentul, care reglementează relațiile economice dintre cele două țări, va crea premisele favorabile dezvoltării schimburilor comerciale și cooperării economice și tehnice dintre România și Costa Rica.Din partea română Aoordul a fost semnat 'de Nicolae Nicolae, priiri- adjunct al . ministrului comerțului exterior, iar din partea costaricană de Gonzalo Facio, ministrul relațiilor externe.L*  semnare au fost prezenți : Flo-
★Miercuri seara a părăsit Capitala delegația economică guvernamentală din Costa Rica, oaspeții fiind conduși la plecare de tovarășii Horea Dumitrescu, Nicolae . Nicolae, Petru Burlacu și de alte -persoane/oficiale.„Membrii delegației noastre, a de- olerat ministrul relațiilor ■ externe; al Republicii Costa Rica, Gonzalo Facio, faitr-o convorbire cu un redactor al „Agerpres", sint foarte onorați că au fost primiți de președintele Nicolae Ceaușescu, a cărui politică clarvăzătoare o admirăm mult în Costa Rica. Președintele Nicolae Ceaușescu este un conducător de stat ale cărui e- forturi îndreptate în direcția menținerii păcii în lume și pentru o dezvoltare independentă a fiecărui stat se bucură de mult respect. De asemenea, convorbirile pe care le-am avut cij'.membri ai guvernului român au dezvăluit perspectiva unei dezvoltări

acord comercial 
și Costa Rica

rea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale.Au participat Claudio Alpizar, ministrul finanțelor, și ceilalți' membri ai delegației ecoijomiqe guvernamentale' din : Costa Rica.*Membrii delegației' economice guvernamentale din Costa Rica, condusă de . Gonzalo- Facio, ; ministrul relațiilor externe, au făcut, miercuri la amiază, o vizită la' Ministerul Industriei Lemnului, unde au avut o convorbire cu ministrul Mihai Su- der) în; aceeași zi, ministrul finanțelor, din Costa Rica, ■ Claudio Alpizar,. a avut o întrevedere cu Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare.
* cooperării între România și Costa' Rica,, în diferite domenii de activitate".Oaspetele s-a declarat, de asemenea, foarte mulțumit dc Acordul încheiat cu- România. „Pe lingă clauza națiunu .'celei' 'măi. Țâv-ori pe . bază de reciprocitate, acordul conține prevederi .care fixează un cadru favorabil dezvoltării relațiilor economice și comerciale între cele două țări ale noastre. Am constatat că România are multe produse, în special în domeniul industrial, pe care Costa Rica este. dornică să le a- chiziționeze, iar noi, la rindul nostru, avem produse care interesează țara dumneavoastră. Sperăm, de. aceea, ca relațiile ’ . economice și comerciale dintre Romania. și Costa Rica să se dezvolte în avantajul’ ambelor țări".(Agerpres)

Plecarea delegației 
al U. G. S. R.Miercuri dimineața a părăsit Capitala, îndreptându-se spre Budapesta, delegația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Virgil Trofin,' membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care, la -invitația Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, va face o vizită pentru. schimb de experiență în această țară.Din. delegație fac parte. Ileana Peter, vicepreședinte . al Consiliului Central al U.G.S.R., tehniciană la Fabrica de încălțăminte „Clujeana", Petru Despot, membru al Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R., prim-adjunct al președintelui Consiliului pentru problemele economice și pregătirii profesionale al Consiliului Central al U.G.S.R., Vasile Păcuraru, membru al Consiliului Central al U.G.S.R., președintele Consiliului județean Bacău al sindicatelor, Gavrilă Henter, activist la Comisia pentru relațiile internaționale ale sindicatelor.La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Gheorghe Petrescu, Nicolae Gavrilescu, Gheorghe Stu- paru, vicepreședinți ai Consiliului

Consiliului Central 
la BudapestaCentral al U.G.S.R., de secretari ai Consiliului Central și membri ai Comitetului Executiv.Au fost prezenți Ferenc Martin, ambasadorul R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.

★In cursul dimineții, delegația a sosit la Budapesta. Pe aeroportul Feri- hegyi, erau prezenți Gaspar Sandor, membru al Birodlui Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, Timer Jozsef, secretar al Consiliului Central, precum și alte cadre de conducere.A fost de față, de asemenea, loan Cotoț, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta.în aceeași zi, la sediul Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară au început convorbirile oficiale.în cinstea delegației Uniunii Generale» Sindicatelor din Republica Socialistă România, miercuri la prînz,, secretarul general al sindicatelor din R. P. Ungară, Gaspar Sandor, a oferit o masă. Au luat parte Foldvari Aladar, președintele Consiliului Central al Sindicatelor din R. P. Ungară, și alte cadre din conducerea Consiliului Central, precum și ambasadorul României. (Agerpres)
întoarcerea delegației A.R.L.U.S. din U.R.S.S.Miercuri după-amiază s-a înapoiat în Capitală, venind din Uniunea Sovietică, delegația A.R.L.U.S., , condusă de Gheorghe Bunghez, președintele Comitetului județean de cultură și educație socialistă — Neamț, președintele Consiliului județean A.R.L.U.S., care, la invitația Asocia

ției de prietenie sovieto-română, a făcut "o vizită în această țară.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți membri ai Consiliului General A.R.L.U.S., precum și re- -prezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice Ia București. (Agerpres)
Vizitele delegației militare 

a Republicii AustriaDelegația militară a Republicii Austria, condusă de ministrul federal al' apărării naționale, Karl F. Liitgen- dorf, și-a continuat miercuri dimineața vizita in județul Brașov. însoțiți- de /general-colonel. . Sterian Țîrca, adjunct al ministrului forțelor armate; oaspeții au vizitat o instituție militară de învățămînt.După-amiază, membrii delegației militare austriece s-au înapoiat în Capitală, unde au făcut o vizită Ia Clubul sportiv, al armatei „Steaua" și la. Muzeul satului.Seara, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România,

general de armată Ion Ioniță, a oferit, un dineu în onoarea ministrului fe- deral al apărării naționale a Republicii Austria. Karl F. Lutgendorf, și a persoanelor oficiale căre-1 'însoțesc.Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, adjuncții ministrului, generali și ofițeri superiori.A participat, de asemenea, Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București.în timpul dineului, care s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, cei doi miniștri au rostit toasturi.(Agerpres)
Cronica zilei

Plecarea delegației de activiști ai P. S. U. G.Miercuri seara a părăsit Capitala, îndreptindu-se spre patrie, delegația de activiști ai Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Rolf Kiihner.t, adjunct al șefului Secției construcții a C.C. al P.S.U.G., care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră.In cursul vizitei în România, membrii delegației au fost primiți la C.C. al P.C.R. și au avut convorbiri la Consiliul Economic, la comitetele județene Vilcea, Argeș, Dolj și comitetul municipal Turnu-Severin ale P.C.R., la Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Industriei Mate-

rialelor de Construcții, au luat cunoștință de activitatea unor instituții de specialitate din domeniul.construcțiilor și au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din, județele menționate..La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Lucian Drăguț, secretar general la' Consiliul Economic, Nicolae Ionescu. adjunct de șef de secție laC'.C.,al P.C.R., de activiști de :partid.Au fost de față . Hans Vpss, ambasadorul Republicii. Democrate Germane la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumiri din partea lui Abbas Aii Khalatbari, pentru felicitările ce i-au fost adresate cu ocazia numirii sale in funcția de ministru a) afacerilor externe al Iranului.
★Miercuri seara s-a înapoiat în Capitală delegația guvernamentală română, condusă de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, care a întreprins vizite în Iran și Irak. La sosire, pe aeroportul Otopeni, se aflau membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior, precum și Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranului, și Fawzi Al Abdullah, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Irakului la București.
★Miercuri a plecat la Sofia Ion Po- pescu-Puțuri, membru al C.C. al
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Astăzi, pe patinoarul „23 August*

SE REIA CAMPIONATUL NATIONAL DE HOCHEIMal grăbiți ca oricind. hocheiștii noștri și-au reluat activitatea compe- tițiorială internă mult mai devreme ca în alți ani, avînd de pe acum Un tur de campionat disputat. începind de astăzi, amatorii de hochei din Capitală au posibilitatea să asiste, pe patinoarul „23 August", la întrecerile programate in turul al doilea.Situația din clasamentele celor două serii, un anume echilibru de .forțe'-’.'Intre formațiile care aspiră la ocuparea locurilor secunde în serii, iată ’ elementele care ne fac să credem că partidele ce se vor desfășura pe patinoarul „23 August" promit să fie’ interesante, disputate.

Merită, de asemenea, remarcat faptul că este pentru prima oară in istoria hocheiului nostru cind o echipă-gălățeană >-• Dunărea — dorește, avind, „argumente" .pentru a-și susține această dorință, să participe la lupta .pent.ru primele trei, locuri ale clasamentului turneului filial al întrecerii.Iată programul primei zile a turului doi : ora 8,30 : Avintul Gheor- ghieni — Steaua, ora 11: Dinamo Tirnaya Odorh'ei,. ora 17 : Avințul Miercurea Ciuc — Dunărea Galați, ora 19,30 : I.P.G.G. — Agronomia Cluj. . ..ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• SELECȚIONATA OLIMPICĂ DE 

FOTBAL A ROMÂNIEI, care se pregătește pentru meciul de duminică • de lai Copenhaga, a susținut ieri după-amiază un joc de verificare cu formația locală Steagul Roșu. Selec- ționabilii au învins cu scorul de 2—1 (1—0) prin golurile înscrise de Radu NUnweiller (min. 32) și Lucescu (min. 60). Punctul formației Steagul 
Roșu a fost marcat de Furnică (min. 76).

C.C.E. LA TENIS DE MASA : 
POLITEHNICA BUCUREȘTI - 
MAYDA BARCELONA 5—1. Ieri după-amiază s-a desfășurat în sala

de sport. de la Stadionul Republicii din Capitală întîlnirea dintre echipele masculine Politehnica București și Mayda Barcelona, contînd pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni" la tenis de masă. Victoria a revenit sportivilor români cu scorul de 5—1.Iată rezultatele tehnice : Nicolae Stelian — Juan Salamo (junior) 2—0 (21—10, 21—19) ; Martin Olivar — Adam Antal 2—0 (21—17, 21—19) ;Gheorghe Tudor — Jose Feliu 2—0 (21—19, 21—11) ; Antal — Salamo 2—0 (23—21, 21—18) ;■ Stelian — Feliu 2—0 (21—15, 22—20) ; Tudor — Olivar 2—0 (21—17, 21—11).

ȘAH

Fischer-Petrosian 
1-1BUENOS ÂIRES (Agerpresj. .— Aproape 1 200 de. spectatori au urmărit în sala „San . Martin" din Buenos Aires a doua partidă a meciului de șah dintre marii maeștri internaționali Robert Fischer (S.U.A.) și Tigran Petrosian (U.R.S.S.). Partida a început cu 8 minute întîr- ziere, deoarece Fischer a fost „blocat" la intrare de zeci de fotoreporteri» După 4 ore și jumătate. Petrosian ' a obținut victoria la mutarea 32, egalînd astfel scorul : 1—1. După cum se știe, prima partidă revenise lui Fischer la mutarea 40.Cea de-a treia partidă a meciului Petrosian — Fischer, meci care va decide pe viitorul șalanger la titlul mondial deținut de sovieticul Boris Spasski, va avea loc astăzi,.

★
IN RUNDA A 14-A a turneului internațional de șah de la Virșeț (Iugoslavia), partida . dintre maestrul român Victor Ciocîltea (cu piese albe) și iugoslavul Pianinei a-a întrerupt in poziție complicată.In clasament continuă să conducă Making (Brazilia) cu 11 puncte, urmat de Portisch (Ungaria) — 9,5puncte (1), Ivkov (Iugoslavia) — 8,5 puncte (1), Filip (Cehoslovacia), Bi- lek (Ungaria), Radulov (Bulgaria) — 8 puncte, Liubojevici (Iugoslavia) — 7,5 puncte, Ciocîltea (România) — 7 puncte (1), Spiridonov (Bulgaria) — 6 puncte etc.

P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., care, la invitația Institutului de istorie a P.C. din Bulgaria, va face o vizită de lucru pe linia dezvoltării relațiilor de colaborare dintre cele două institute
★Miercuri după-amiază, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, a primit în audiență pe Robert Henry Robertson, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Australiei în Republica Socialistă România.
★Cu prilejul Zilei Armatei Populare Cehoslovace, colonel Andrej Fa- glic, atașatul militar și aero al Republicii Socialiste Cehoslovace la București, a oferit miercuri la amiază un cocteil. Au participat generalcolonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui' Stat Major, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere. generali și ofițeri superiori. Au luat, de asemenea, parte Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, șefi de misiuni diplomatice, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.
*La invitația președintelui Consiliului de Conducere al Băncii de Stat a U.R.S.S., guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, acad. Vasile Malinschi, însoțit de vicepreședintele băncii, Alexandru Oprea, au plecat spre Moscova pentru a participa la reuniunea festivă care va avea loc cu prilejul ■ celei de-a 50-a aniversări a Băncii de Stat a U.R.S.S.
★Miercuri după-amiază, a sosit în Capitală o delegație a Băncii Chinei, condusă de Tsui Pin, vicepreședinte al băncii, care, la invitația conducerii Băncii Române de Comerț Exterior, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost întimoinati de Vasile Voloșeniuc, președintele Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior, membri ai consiliului și alte persoane ofi-Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R.P. Chineze la București.
♦Ambasadorul Indiei la București, S. Than, a oferit miercuri după-amiază o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră. Au luat parte Nicolae Nicolae, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști. Au participat, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Se împlinesc astăzi 22 de ani de la proclamarea Republicii Democrate Germane, eveniment ce a marcat întemeierea primului stat al muncitorilor și țăranilor pe pămîn- tul Germaniei. Actul de la 7 octombrie 1949, care a deschis calea făuririi orîndui.rii noi, socialiste, * constituit transpunerea în fapt a celor mai nobile aspirații ale forțelor ' progresiste ale poporului german, în frunte cu comuniștii, în lupta împotriva r.eacțiunii și fascismului, pentru împlinirea idealu- . rilor păcii, libertății, democrației și progresului social.Cele peste, două decenii care s-au sours de atunci au însemnat pentru populația statului socialist german o întreagă epocă istorică, de profunde prefaceri .. înnoitoare în toate domeniile vieții. Oamenii muncii din R. D. ■ Germană, călăuziți de '.-Partidul Socialist Unit din Germania, au trecut Ia lichidarea urmărilor războiului, obținînd succese remarcabile In dezvoltarea forțelor de producție, în edificarea socialismului.. Construirea unor mari uzine și combinate, ampla dezvoltare a unor ramuri fundamentale — construcția de mașini, chimia, electronica, electrotehnica — au asigurat creșterea continuă a potențialului industrial al țării. Potrivit unor date statistice recente, industria R. D. Germane realizează în mai puțin de 10 luni o producție echivalentă cu cea a întregii-Germanii capitaliste din anul 1936. Numai în ultimii cinci ani venitul național a crescut cu peste 25 la sută, iar ' producția de mărfuri în industrie cu 37 la sută. Din punctul de vedere al dezvoltării economiei, R. D. Germană se situează astăzi printre țările avansate ale lumii. Au fost realizate progrese însemnate . in domeniul agriculturii, al creșterii producției animale și vegetale, în înflorirea, științei, culturii și artei, ridicării nivelului de trai, material și spiritual, al populației. .
Telegrame;Cu prilejul ..celei de-a XXII-a aniversări. a întemeierii Republicii Democrate Germane, președintele Marii Adunări Naționale a. Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a transmis o telegramă de felicitare președintelui Camerei Populare a Republicii Democrate Germane, Gerald Gotting.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Otto Winzer, cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane.
★Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Comitetul Central al U.T.C., Consiliul Național al Femeilor, Comitetul foștilor luptători antifasciști și Uniunea ziariștilor au adresat telegrame de felicitare organizațiilor similare din țara prietenă, cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a proclamării Republicii Democrate Germane. (Agerpres)

Părăsim Berlinul într-o amiază însorită și ne îndreptăm, de-a lungul unei moderne sud-vest, milenarul marelui compozitor Hăndel, capitala regiunii cu același nume, cunoscută azi mai ales prin .................... ...domeniul mice.— Nici dustrială cunoaște

autostrăzi, spre Destinația — Halle, orașul
realizările sale în industriei chi-o altă ramură in- dln R.D.G. nu , o asemenea concentrare ca cea chimică, iar „inima" acesteia bate în regiunea Halle — ne spune un confrate de la ziarul local „Freiheit".într-adevăr, aici se află combinatele chimice Leuna I și II — cele mai mari întreprinderi de acest, gen. . din țară —, combinatele de la Buna și Bitterfeld, fabrica de peliculă de filmWoI- fen, uzina de azotați Piesteritz, uzinele petrochimice Ltitzkendorf și altele. Cei '200 000 de. Iu-, crători ai acestor uzine asigură aproape 45 la sută din totalul producției chimice din R.D.G. Dar aceasta constituie doar o parțe a industriei regiunii. In zona Halle se realizează totodată peste 30 la sută din producția metalurgică, peste 20 la sută din materialele de construcție și circa 10 la sută din producția agricolă a republicii.Ceea ce vizitatorul remarcă, de la bun început, este intensa construcție, vedea ceea aici „orașul localitate cu îndreptăm, pornind Halle, spre vest Parcurgem doar cîțiva kilometri. în fața noastră — ocupind un perimetru de 900 de hectare, înconjurat de parcuri și spații verzi — apare siluetă' unei așezări cu clădiri înalte, aliniate de-a lungul unor străzi trase parcă cu rigla, cu complexe comerciale, școli și zone pentru sport. Primul popas îl facem la sediul Comisiei oră-

activitate de Dornici de a ce e denumit chimiștilor", o totul nouă, ne din

în prezent, oamenii muncii își consacră energia înfăptuirii sarcinilor majore trasate de Partidul Socialist Unit din Germania — crearea în R. D. Germană a sistemului social dezvoltat al socialismului. Principalele eforturi se concentrează în direcția intensificării producției sociale, raționalizării socialiste complexe, stimulării cercetării și introducerii pe scară largă în producție a cuceririlor tehnico- științifice. O atenție deosebită se acordă preșterii indicilor de mecanizare, automatizare și chimizare, creării de cadre de specialiști cu o înaltă calificare.Succesele statului socialist german s-au răsfrîn.t pozitiv . nu numai pe plan intern, ci și pe plan internațional, determinind creșterea prestigiului R.D.G.,. extinderea relațiilor economice și diplomatice cu alte state. R. turi de celelalte militează pentru rirea păcii.După cum seblioa Socialistă Româniapublica Democrată Germană, între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, . între popoarele celor două țări s-au statornicit și se dezvoltă relații de prietenie tovărășească și colaborare multilaterală. Izvortte din tradițiile de solidaritate și sprijinul pe care și l-au acordat reciproc proletariatul român și german în perioada grea a luptei comuniștilor trioți ceste după douămarxism-leninismului și ționalismului socialist, suveranității și independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești — in interesul celor două țări și popoare, în interesul unității țărilor socialiste, al cauzei generale a socialismului și păcii.

O contribuție importantă Ia dezvoltarea și adincirea relațiilor reciproce o aduc întilnirile și contactele; pe linie de partid și de stat, vizitele unor delegații , din diferite domenii de activitate, schimburile de păreri și experiență. O expresie a acestor bune ■. relații.' o constituie și sporirea continuă; a schimburilor economice și comerciale al căror volum s-a dublat in perioada 1960—1969. Acordul.. comercial de perspectivă pe. anii. 1971—1975, semnat anul trecut,; prevede creșterea schimburilor comerciale cu 70 la sută, față de perioada corespunzătoare . precedentă.. Aceasta reflectă potențialul economic crescînd al țărilor noastre, existența unor condiții bune pentru extinderea și diversificarea schimburilor și cooperării economice .bilaterale, pentru

împotriva relații s-au victoria noii state, pe baza

știe, între Repu- și Re-
D. Germană, ală- —,. «-.-p---state socialiste,' . dezvoltarea legă.tțiriidr reciproce pe apărarea și tnită- multiple, planuri.Țara noastră.a subliniat cu fermitate și consecvență, In mod neabătut, eă o premisă majoră a însănătoșirii, atmosferei în Europa, ă asigurării, securității pe continent, o constituie recunoașterea R. D. . Germane și statornicirea de relații diplomatice cu acest stat, pe baza dreptului internațional, de către toate statele, ' inclusiv de către R. F. a Germaniei. România consideră că admiterea .-R.D.G. ca și a R.F.G. în O.N.U. este un act. necesar pentru crearea tuturor condițiilor ca ambele state germane să-și aducă contribuția- activă la viața politică mondială, la eforturile generale pentru pace, securitate și progres, în această zi de sărbătoare, poporul român, dînd expresie sentimentelor de' simpatie și solidaritate cu . care urmărește activitatea constructivă a oamenilor muncii ■ din R. D. Germană, își exprimă satisfacția pentru realizările lor, le urează noi izbînzi în edificarea socialismului. în înflorirea continuă » patriei lor.

și a altor pa- fascismului, a- întărit și extins orînduiri în cele principiilor interna- respecțărij

Ședința festivă de la BerlinBERLIN ' 6 — Corespondentul nostru Șt. Deju transmite : In seara zilei de 6 octombrie a avut loc la Berlin ședința festivă consacrată celei de-a 22-a aniversări a Republicii Democrate Germane. în prezidiu au luat loc Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., membri ai Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., ai Consiliului de Stat și ai guvernului R.D.G.

In cuvintares rostită cu acest prilej, Horst Sindefmann, membru al Biroului Politic . al C.C. al P.Ș.U.G., .. prim-vicepreședinte alConsiliului .de Miniștri, a scos in evidență succesele dobindlte în construcția Socialismului, colaborarea cu celelalte țări socialiste, eforturile R.D.G. pentru menținerea păcii -și securității în Europa.
Expoziția documentară de fotografii

„Oameni tineri într-un stat tinăr"
Sub egida Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, miercuri la amiază s-a deschis In București expoziția documentară de fotografii „Oameni tineri într-un stat tinăr", organizată cu prilejul celei de-a 22-a aniversări a în 

temeierii Republicii Democrate Germane.Printre persoanele oficiale prezente la deschiderea expoziției se aflau Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane-la București.
șenești de planificare, unde ascultăm relatările tovarășului : Hans Schukat, președintele comisiei.Existența în apropiere de Halle a unor mari întreprinderi — a arătat interlocutorul nostru — înainte de toate a combinatelor Leuna și Buna, cu aproximativ 50 000 de salariați, a pus problema creării unui spațiu locativ adecvat. In

de anl. Și mulți copii — cir- .. . , ca 3ă la sută din numărulConstrucția lui ur- locuitorilor Aceasta explică, ' ' ‘ ''J. abundența decreșe, grădinițe și școli....Mașina lunecă mai departe pe panglica cenușie de
in majoritate muncitori chimiști de la Leuna și Buna. C ' mează să se încheie pînă de .altfel, in 1978, cind va avea o populație de meni, din studenți ai din Halle Luther.Parcurgem oraș — cu clădiri luminoase, frumos finisate, restau-

120 000 de oa- care 10 000Universității asfalt.' De data aceasta ne — Martin

HALLE

îndreptăm spre Bitterfeld. Aci, pe un teritoriu de 24 străzile noului kilometri pătrați, se înalță construcții metalice, bizar întortocheate, coșuri fume- gînde. Orașul adăpostește _ dpuă întreprinderi de bază aîe combinatului electrochimie cu același nume. In timp ce parcurgem cîteva secții, luăm cunoștință de u- nele aspecte ale activității întreprinderii. Cei aproape 31 000 de salariați care lucrează' în cele 6 fabrici ale combinatului realizează circă 10 la" Sută din producția chimică a R.D.G. Gama produselor. este largă, cuprin- zind,. între, altele, / îngrășăminte, ..insecticide, lerbicide, fungicide,: mase plastice etc. O pătrime din producție este destinată ex- ■/’. portului. Interlocutorii .noștri ne vorbesc pe larg despre contribuția lucrătorilor la modernizarea utilajului, noile procedee de fabricare, despre mișcarea de raționalizatori și inovatori și despre eforturile făcute pentru calificareacadrelor In cursul procesului .de muncă. Da- torită tuturor acestor e-" forturi — au arătat reprezentanții combinatului rante primitoare, așezămln- — a devenit posibil ca, te pentru copii, o policlinl- in afara îndeplinirii sarci- că, un spital înzestrat cu a- parataj modern, locuri acoperite pentru parcarea mașinilor.Piața centrală ne intîmpi- nă cu forfotă. In gară orașului, amplasată subteran, a sosit tocmai Schnellbahnul (trenul de circulație rapidă) peste plan, care asigură astăzi, in timp de cel mult 30 de minute, legătura pînă la cele mai îndepărtate locuri de muncă. Prilej de a face cunoștință cu locuitorii urbei. Sint tineri. Virsta medie — după cum ni se spune — sub 24

u

CITADELA

note de drum

rezolvarea acestei sarcini s-a ținut seama, in primul rînd, de necesitatea scurtării drumului pînă la locul de muncă, care răpea muncitorilor, proveniți din zeci de sate din împreju-' rimi, 3—4 ore zilnic. In urma unor studii complexe, s-a ajuns la concluzia că soluția optimă ar fi construirea unui oraș nou.Lucrările au început in vara lui 1964, iar un an mai tirziu s-au mutat acolo primele familii. în 1967, Halle Neustadt a devenit oraș. Astăzi numărul locuitorilor Băi se ridică la peste 43 000,

nilor sporite ce decurg din noul plan cincinal, în comparație cu anul trecut, colectivul să' se angajeze de a spori îh 1971 exportul cu 10 la sută, a reduce prețul de cost cu 8,8 la sută, a realiza importante economiiBitterfeld cele maiAm părăsit ducînd cu noi bune impresii despre acești oameni harnici, despre succesele lor în construcția socialistă.
G. DASCALU

pent.ru


viața internațională
Respectarea intereselor legitime 

ale tuturor popoarelor— 
condiție esențială a securității internaționale

Cuvîntarea tovarășului C. Mă nes cu la O. N. U.
NEW-YORK 6 (Agerpres). — !n ședința de miercuri dimineața a

Adunării Generale a O.N.U. a luat cuvințul Cornelia Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, șeful delegației 
române la actuala sesiune.Participarea Republici! Socialiste România la viața internațională, poziția sa în problemele majore ale contemporaneității — a spus vorbitorul — pornesc de la examinarea a- tentă a realităților și fenomenelor lumii de astăzi, care pun în evidență mutații fără precedent, expresie a confruntării ample și neîntrerupte dintre vechi și nou, a mersului ireversibil al omenirii spre o -organizare mai bună, mai dreaptă. Avem în vedere, înainte de toate, apariția și influența crescîndă a sistemului mondial socialist, procesul de lichidare a dominației coloniale, formarea unui număr mare de noi state independente, revoluția tehnico-științifică în întreaga sa amplitudine, procesul de participare tot mai largă și activă a popoarelor la viața socială și politică, la soluționarea problemelor internaționale.Antrenat cu toate energiile și capacitățile sale creatoare în îndeplinirea unui vast program constructiv, poporul român este profund interesat în crearea unor condiții internaționale de pace și colaborare care să-i permită să pună in aplicare proiectele sale de viitor. Țară socialistă, România așează, în mod firesc, în centrul politicii sale externe dezvoltarea prieteniei și colaborării multilaterale cu toate statele socialiste. Totodată, acțlonînd în spiritul coexistenței pașnice, ea își extinde continuu raporturile de cooperare cu toate statele lumii, indiferent de orinduirea lor socială.Una din realitățile dominante ale lumii de azi este afirmarea irezistibilă a voinței popoarelor de a-și hotărî singure soarta, de a fi stăpine în țara lor. Popoarele se ridică cu hotărîre pentru apărarea existenței lor libere și demne, a dreptului de a decide de sine stătător, fără nici un amestec din afară, viitorul lor, de a se dezvolta nestingherit pe calea păcii, bunăstării și civilizației, împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, a oricăror forme de asuprire și dominație.Este convingerea fermă a guvernului român că orice atingere adusă prerogativelor naționale ale unul popor afectează grav nu numai interesele sale vitale, ci însăși cauza generală a păcii și civilizației. Națiunea, statul național au și vor avda încă pentru o îndelungată perioadă de timp un rol deosebit de important de jucat. Numai o colaborare între națiuni libere șl independente poate chezășui Pacea Șl securitatea internațională. Aceasta impune așezarea relațiilor dintre state pe baze noi, sănătoase, pe principiile suveranității și independenței naționale, egalității depline In drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, excluderii forței și amenințării cu forța. Sint principii de valoare universală, care trebuie să cîrmuiască relațiile dintre toate statele lumii, să fie respectate cu strictețe de toți și față de toți. Aplicarea lor neabătută constituie condiția sine qua non pentru desfășurarea normală a raporturilor dintre state, pentru eliminarea surselor de tensiune și conflicte din viața internațională.România pornește de la premisa că o îndatorire primordială a tuturor statelor este de a se abține de Ia folosirea forței și amenințarea cu forța, de la constrîngeri și Presiuni, de la orice acte generatoare de încordare, de a acționa pentru soluționarea problemelor litigioase exclusiv prin mijloace pașnice. O înaltă responsabilitate revine în această privință Organizației Națiunilor Unite.în continuare, C. Mănescu a arătat că România militează pentru curmarea’ neîntîrziată a războiului împotriya poporului vietnamez, precum și a intervenției armate în Cambodgia și Laos. Restabilirea păcii în această parte a lumii reclamă retragerea totală a trupelor Statelor Unite ale Americii și ale aliați- lor lor din Indochina, respectarea dreptului inalienabil al popoarelor vietnamez, laoțian și khmer de a-și rezolva singure problemele existenței lor, fără nici un amestec din afară. Sprijinim propunerile in 7 puncte ale Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, care constituie o bază serioasă, rațională pentru rezolvarea politică a războiului din Vietnam. Susținem, de asemenea, inițiativele Guvernului Regal de Unitate Națională, ale Frontului Național Unit al Cambodgiei și cele ale Frontului Patriotic din Laos.Țara noastră se pronunță statornic pentru o soluționare politică a conflictului din Orientul Apropiat, în spiritul prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967. Aceasta presupune retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, asigurarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune, rezolvarea problemei populației palestinene potrivit intereselor ei naționale.Subliniind apoi importanța deosebită a răspunderii care revine tuturor statelor, mari sau mici, Organizației Națiunilor Unite, vorbitorul a declarat că România atribuie o însemnătate de prim ordin eforturilor îndreptate spre statornicirea securității internaționale și își aduce contribuția activă la toate măsurile menite să înlăture focarele de tensiune și conflict, să consolideze climatul de destindere, să favorizeze lărgirea colaborării pașnice între țări și popoare.El s-a referit la răspunsul guvernului român la scrisoarea secretarului general al O.N.U. și a arătat că guvernul român consideră că dezbaterea, la inițiativa U.R.S.S., la actuala sesiune a problematicii întăririi securității internaționale trebuie să ducă la măsuri care să înlăture focarele s de tensiune și conflict, să asigure pacea și securitatea în întreaga lume.Ca țară europeană. România este vital interesată și desfășoară o acti

vitate susținută pentru statornicirea pe continent a unor relații care să garanteze securitatea fiecărui popor, să-i asigure dreptul de a se dezvolta liber. Țara noastră acționează, totodată, pentru realizarea unor măsuri eficiente de destindere militară și dezarmare în Europa. în condițiile creșterii curentului pentru destindere și colaborare, blocurile militare apar tot mai mult ca un fenomen anacronic, o sursă permanentă de neîncredere și suspiciune, un obstacol in calea apropierii dintre națiuni. Crearea unui sistem trainic de securitate in Europa, care să permită dezvoltarea pașnică, nestînjenită a fiecărei națiuni, face necesară desființarea blocurilor militare, aN. A.T.O. șl, concomitent, a Tratatului de la Varșovia, propunere formulată, după cum se știe, in repetate rinduri de țările socialiste.Constatăm cu satisfacție ameliorarea climatului politic in Europa, cursul spre lichidarea reziduurilor ultimei conflagrații mondiale și ale „războiului rece" i care i-a urmat. Vedem în aceasta rezultatul eforturilor tuturor popoarelor continentului, la care România a adus o contribuție activă, a hotărîrii lor de a trăi în pace, bună vecinătate și înțelegere. în această ordine de idei, se impun atenției semnarea tratatelor între Uniunea Sovietică și R. F. a Germaniei, între R. P. Polonă și R. F. a Germaniei — a căror ratificare ar avea o importanță deosebită — tratativele care au loc între Cehoslovacia și R. F. a Germaniei, negocierile dintre R. D. Germană și R. F. a Germaniei, acordul la care s-a ajuns în privința Berlinului occidental.Guvernul român consideră că este de datoria tuturor statelor interesate să acționeze cu hotărîre pentru edificarea securității în Europa. înfăptuirea acestui obiectiv corespunde nu numai intereselor tuturor țărilor europene, ci și intereselor tuturor statelor. O contribuție importantă ar aduce in acest sens Întrunirea neîntîrziată a conferinței general-europene la care să participe, cu drepturi egale, toate țările interesate. Trebuie să se treacă de urgență, fără alte amînări sau condiții, la reuniuni multilaterale pregătitoare, astfel ca organizarea și convocarea conferinței să. fie puse pe baze practice,, concrete.România acordă o atenție deosebită relațiilor de pace și bună vecinătate în Balcani, unde au izbucnit în trecut multe conflicte la originea cărora nu s-au aflat atît problemele directe dintre statele acestei regiuni, cit confruntarea de interese - a marilor puteri imperialiste și colonialiste, care întotdeauna au încercat să stimuleze sau să perpetueze încordarea, să dezbine popoarele balcanice pentru a le putea domina mai ușor.Transformarea Balcanilor intr-o zonă a păcii și bunei înțelegeri, lipsită de arme nucleare, corespunde intereselor tuturor popoarelor balcanice și trebuie să fie rezultanta străduințelor lor comune. România, care a prezentat încă din 1957 propuneri în această direcție, consideră că sint necesari și posibili pași concreți, pe plan bilateral și multilateral, și va face tot ceea' ce depinde de ea ea Balcanii să devină o zonă a prieteniei și colaborării pașnice între popoare, ca în întreaga Europă să fie instaurate pacea, securitatea și colaborarea.Referindu-se la necesitatea înfăptuirii principiului universalității Națiunilor Unite, ministrul afacerilor externe al României a arătat că menținerea arbitrară a Republicii Populare Chineze în afaraO. N.U. a adus prejudicii grave organizației, slăbindu-i capacitatea de acțiune. însuși procesul pozitiv de normalizare a relațiilor unui mare număr de țări cu R. P. Chineză a- testă o evoluție a cărei profundă semnificație politică trebuie să-și găsească o reflectare adecvată în atitudinea O.N.U. față de drepturile legitime ale acestui stat în,organizație. Delegația română consideră că este deosebit de important să se dea dovadă de realism și luciditate politică, să se acționeze într-un spirit de înaltă răspundere față de interesele majore ale organizației, față de exigențele decurgînd din înseși principiile care stau la temelia ei, pentru a restitui R. P. Chineze locul ce-i revine de drept, ca membru fondator al O.N.U., și care a fost uzurpat de trimișii ciankaișiști. Participarea R. P. Chineze la viața internațională, la activitatea O.N.U. corespunde intereselor tuturor popoarelor, constituie un factor de mare importanță pentru cauza progresului și păcii în lume, o condiție hotărîtoare pentru sporirea rolului O.N.U. în găsirea unor soluții viabile marilor probleme internaționale.România — a declarat vorbitorul — se pronunță cu toată fermitatea pentru restabilirea neîntîrziată a drepturilor legitime ale R. P. Chineze Ia O.N.U. Calea justă și conformă cu Carta pentru soluționarea acestei probleme este consacrarea de către Adunarea Generală a realității de netăgăduit că există o singură Chină, iar Taiwanul aparține R. P. Chineze, că R. P. Chineză este singurul reprezentant legal al poporului chinez.Ne pronunțăm, totodată, pentru primirea în O.N.U. a celor două state germane — Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei — precum și a celorlalte țări menținute în mod arbitrar în a- fara organizației.Ministrul român a reafirmat poziția țării noastre nrivind retragerea trupelor străine din Coreea de sud, desființarea așa-zisei „Comisii a Națiunilor Unite pentru unificarea și refacerea Coreei", încetarea oricărui amestec în treburile poporului coreean, respectarea dreptului său de a-și hotărî singur calea dezvoltării. Sprijinim programul în 8 puncte de reunificare a Coreei, adoptat în acest an de A

dunarea Populară Supremă « R.P.D. Coreene, spre a se pune capăt des- membrării artificiale a Coreei. Este regretabil, cu totul nejustificat, că, in ciuda urgenței pe care o comportă, problemele importante privind retragerea trupelor americane, a tuturor trupelor străine din Coreea de sud și desființarea pretinsei Comisii O.N.U. pentru unificarea și refacerea Coreei nu vor fi examinate la actuala sesiune.• Evidențiind importanța deosebită 
a înfăptuirii dezarmării și caracterul profund nociv al cursei înarmărilor, vorbitorul a apreciat că rezultatele negocierilor de dezarmare, deși au importanța lor, nu pot fi considerate satisfăcătoare.Pentru a se pune capăt acestei stări de lucruri îngrijorătoare — a spus el — este necesar ca toate statele, Organizația Națiunilor Unite să acționeze cu mai multă fermitate și perseverență pentru încetarea cursei înarmărilor și realizarea unor pași concreți pe calea dezarmării. Interzicerea și distrugerea armelor nucleare, a tuturor armelor de nimicire în masă, nu pot suferi noi amînări. Se impune ca negocierilor de dezarmare să li se imprime un curs nou, mai activ, pentru a se trece de la discuții generale la adoptarea de măsuri practice, efective de dezarmare. ■După ce a subliniat însemnătatea deosebită a unor măsuri parțiale de dezarmare pentru promovarea destinderii, încrederii și cooperării între toate națiunile lumii, vorbitorul a declarat : O condiție esențială pentru rezolvarea cu succes a problemelor dezarmării, a problemelor internaționale majore, o constituie respectarea intereselor legitime, de pace și securitate, ale tuturor națiunilor. Nici o problemă care privește soarta tuturor popoarelor, indiferent de ce natură ar fi ea, nu poate fi soluționată numai de unele state sau anumite grupuri de state. Toate statele — indiferent de mărimea populației și teritoriului, de potențialul lor — au acest drept și această îndatorire.In acest spirit, România s-a pronunțat cu fermitate pentru convocarea unei conferințe generale de dezarmare cu participarea tuturor statelor lumii și consideră, de asemenea, necesar să se creeze cadrul a- decvat ca la dezbaterile Comitetului de la Geneva să participe toate statele interesate.Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea unor acțiuni viguroase pentru lichidarea fenomenului subdezvoltă- rii ’ și a subliniat îndatoririle O.N.U. și statelor membre îh acest domeniu.’România — a continuat el — este profund solidară și susține neabătut lupta popoarelor împotriva colonialismului și neocoionialismului, pentru cucerirea libertății și independenței lor naționale. Condamnăm politica de apartheid și discriminare rasială a cercurilor conducătoare din Republica Sud-Africană și Rhodesia de Sud, opresiunea colonială din Namibia, Angola, Mozambic și din alte teritorii.Ministrul român a subliniat că problemele tineretului ar trebui să se afle constant în atenția organizației, care trebuie să convoace periodic reuniuni consacrate problemelor specifice ale tineretului, să proclame solemn drepturile Iui, să examineze modul în care se aplică Declarația cu privire la promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace, respect reciproc și înțelegere între popoare, adoptată Ia inițiativa României, în colaborare cu alte state.In încheiere, vorbitorul a exprimat dorința delegației române ca sesiunea actuală să contribuie la creșterea capacității de acțiune a O.N.U. pentru a avea un rol mai activ în viața internațională, să se înscrie ca un aport la așezarea legăturilor dintre toate statele pe principiile universale ale Cartei, la dezvoltarea largă a colaborării dintre popoare, la eforturile omenirii de pace, securitate și progres.
Alte luări de cuvînt la O. N. U.In cadrul dezbaterilor generale au mai luat cuvințul reprezentanții Republicii Populare Polone și Republicii Arabe a Egiptului. In intervenția sa, ministrul de externe al Poloniei, Stefan Jedrychowski, s-a referit, printre altele, la evoluția pozitivă a relațiilor intereuropene, subliniind că țara sa salută cu satisfacție faptul că propunerea referitoare la organizarea unei conferințe general-europene pentru securitate și cooperare se ' află acum aproape de faza transpunerii în practică.Vorbind despre necesitatea înfăptuirii universalității O.N.U., ministrul polonez s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U., paralel cu expulzarea din această organizație a emisarilor ciankaișiști.Vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Egiptului, Mahmud Riad, a afirmat, în cuvințul său, că este gata să-1 întîlnească pe Gunnar Jarring pentru a discuta modalitățile de aplicare a propunerilor de pace ale acestuia, dacă „Israelul ar răspunde pozitiv la memorandumul mediatorului O.N.U. în Orientul Apropiat în care se cere guvernului israelian să facă cunoscută intenția de a-și retrage forțele sale pe liniile de frontieră israelo-egiptene dinainte de iunie 1967". Mahmud Riad a subliniat, totodată, că nu poate fi acceptată propunerea privind încheierea unui acord interimar asupra Canalului de Suez, care nu comportă evacuarea forțelor israeliene de pe toate teritoriile egiptene ocupate.în ședința de marți au luat cuvln- tul, printre alții, președintele Mexicului, Luis Echeverria, și reprezentanții Tanzaniei, Siriei, Albaniei.In intervenția sa, președintele Mexicului a arătat că decolonizarea politică trebuie să fie pretutindeni urmată de decolonizarea economică, pentru ca națiunile lumii să poată' 

întrevederile 
ministrului român 

al comerțului 
exterior la BagdadBAGDAD 6 (Agerpres). — Ministrul comerțului exterior al României, Cornel Burtică, a avut o întrevedere cu ministrul irakian al economiei, Mourtada al Hadissi. Cu acest prilej au fost evocate posibilitățile de dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două țări.Ministrul român a conferit, de asemenea, cu ministrul industriei din Irak, Taha al Jazroui, ministrul petrolului și minelor. Saadum Hamadi, și cu președintele Federației camerelor de comerț irakiene, Shaban Jasem Rajab. In cursul acestor Întrevederi au fost abordate o serie de probleme de interes comun.

★Pavilionul României la ediția din acest an a Tîrgulul internațional de la Bagdad a fost vizitat de ministrul economiei, Mourtada al Hadissi, precum și de alte oficialități irakiene, care au manifestat interes față de exponatele românești, in special față de produsele industriei constructoare de mașini.
Tratative comerciale 
româno - norvegieneOSLO 6 (Agerpres). — Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior al României, care întreprinde o vizită oficială în Norvegia, a fost primit la 5 octombrie de către ministrul norvegian al comerțului și navigației, Per Kleppe. In cursul întrevederii s-au purtat discuții cu privire la dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice și tehnice între România și Norvegia. Totodată, au fost analizate posibilitățile de intensificare a schimburilor și dezvoltarea cooperării In diverse domenii. In aceeași zi au început tratativele cu privire la Protocolul comercial pe anul 1972 și Protocolul privind cooperarea economică și tehnică între cele două țări.
Haile Selassie 
a sosit la PekinPEKIN 6 (Agerpres). — împăratul Etiopiei, Haile Selassie, a sosit miercuri la Pekin într-o vizită oficială in R.P. Chineză, la invitația guvernului chinez — anunță agenția China Nouă. La aeroport, Haile Selassie a fost întîmpinat de Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat, Li Sien-nien, vicepremier al Consiliului de Stat, și de alte persoane oficiale.
Consecințe ale măsurilor 
protecționiste americaneîn cursul ședinței de marți a Adunării Consiliului Europei a luat cu- vîntul secretarul general al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.), Emile van Lennep, care a declarat că „nesiguranța și confuzia" provocate de măsurile protecționiste ale S.U.A. au deja efecte defavorabile asupra comerțului internațional.Pe de altă parte, cele șase țări membre ale Pieței comune și-au exprimat din nou insatisfacția in legătură cu instituirea de către Administrația S.U.A. a suprataxei de 10 la sută asupra importurilor. Președintele Comisiei Executive a C.E.E., Franco Maria Malfatti, a înminat în acest sens o notă de protest ambasadorului american la Bruxelles.Din Tokio se anunță că, numai In 

beneficia de independență și prosperitate. Vorbitorul a subliniat că pentru realizarea universalității Națiunilor Unite și pentru, sporirea eficienței sale se impune restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U.în cuvințul său, Israeli Elinewinga, ministrul de stat pentru afacerile externe al Tanzaniei, a condamnat politica rasistă a guvernelor R.S.A. și Rhodesiei, războaiele colonialiste duse de Portugalia în Angola, Mozambic și Guineea-Bissau. El s-a pronunțat cu hotărîre pentru retragerea tuturor trupelor americane din Vietnam și Coreea de sud. El și-a exprimat convingerea că soluția politică a problemei vietnameze trebuie căutată în propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.Următorul vorbitor, vicepremierul Siriei, Abdul Hali Khaddam, a opinat că recunoașterea dreptului legitim al populației palestinene și retragerea tuturor trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate prin forță sint deziderate majore ale stabilirii păcii în Orientul Apropiat. Vicepremierul sirian s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.Ministrul afacerilor externe al Albaniei, Nesti Nașe, a subliniat în discursul său necesitatea funcționării normale a O.N.U., arătînd, în context, că fără participarea R.P. Chineze nici o problemă importantă nu va putea fi soluționată. Vorbitorul s-a pronunțat pentru respectarea de către toți și față de toți a drepturilor sacre ale popoarelor la libertate, suveranitate și independență. El s-a pronunțat pentru retragerea tuturor forțelor militare a- mericane din Indochina, Coreea de sud și Taiwan, pentru respectarea drepturilor popoarelor de a-și hotărî singure soarta.

Italia. Acțiunea conducerii concernului Pirelli din Milano, care a conce
diat 15 000 de angajați, a stîrnit un val general de nemulțumire. In foto
grafie : Muncitorii concediați în fața listelor prin care se anunță desfa

cerea contractelor de muncă

DUPĂ SCRUTINUL DIN INSULELE FEROE

Spre un guvern 
social-democrat in Danemarca
JENS OTTO KRAG ÎNSĂRCINAT CU FORMAREA NOULUI 

CABINETCOPENHAGA 6 (Agerpres). — în cursul nopții de marți spre miercuri s-a anunțat că unul din cele două locuri în Folketing (parlamentul danez) pentru completarea cărora au avut loc alegeri parțiale în insulele Feroe, (alegerile generale s-au desfășurat in restul Danemarcei la 21 septembrie a.c.), a revenit so- cial-democraților.Prin acest mandat, partidele socialiste (Partidul socialist-democrat și
Plenara C. C.

al P. C. din BelgiaBRUXELLES 6 (Agerpres). — La Bruxelles a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Belgia, în cadrul căreia au fost dezbătute probleme legate de viitoarele alegeri parlamentare, într-un comunicat dat publicității, plenara cheamă oamenii muncii din Belgia să militeze șl cu prilejul alegerilor de la 7 noiembrie pentru noi transformări politice și sociale în interesul celor ce muncesc, pentru lichidarea șomajului, . împotriva participării Belgiei la N.Ă.T.O. Plenara adresează oamenilor muncii belgieni apelul de a sprijini, ’ demonstrația împotriva N.A.T.O., care urmează să aibă Ioc la 30 octombrie, la Anvers.

cursul lunii septembrie, în Japonia au dat faliment 742 de firme din diferite ramuri economice, cu un capital de peste 10 milioane yeni fiecare. Biroul „Teikoku Kosinsio", care a furnizat aceste cifre, apreciază că ruinarea firmelor japoneze nu este străină de măsurile economice excepționale adoptate de guvernul S.U.A. pentru salvarea dolarului.
o n n ■ b ■

agențiile de presă transmit:
Dolores Iborniri, pre

ședintele P.C. din Spania, a
plecat la 5 octombrie dinunde a făcut o viIugoslaviazită la invitația Prezidiului U.C.I., informează agenția Taniug. în timpul vizitei sale în Iugoslavia, Dolores Ibarruri a participat la Congresul al IV-lea al Asociației voluntarilor iugoslavi din armata republicană spaniolă și a avut 0 serie de convorbiri cu reprezentanții diferitelor organizații social-politice.

Sesiunea Consiliului 
prezidențial al Federației 
Republicilor Arabe ?i a în' cheiat miercuri după-amiază lucrările.. informează agenția M.E.N. La sesiune au participat președinții Anwar Sadat (R.A.E.), Moamer El Ge- dafi (Libia) și Hafez Assad (Siria). Purtătorul de cuvînt al Consiliului prezidențial, Hussein El Shafei, vicepreședinte al Egiptului, a declarat că șefii celor trei state au examinat o serie de probleme privind constituirea diferitelor organisme ale federației și au adoptat hotărîri in a- ceastă direcție. Consiliul prezidențial, a declarat Hussein El Shafei, se va reuni la fiecare două luni, potrivit regulamentului în vigoare.

Președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, Gheorshi Traikov, i-a primit marți pe Giacinto Basco, ministrul poștelor și telecomunicațiilor al Italiei, aflat in vizită la Sofia. Ministrul italian a fost primit, de a- semenea, de Stanko Todorov, președintele Consiliului de Miniștri al Bulgariei. In timpul convorbirii care a avut loc cu acest prilej, relatează agenția B.T.A., a fost relevată dorința comună de a extinde relațiile dintre cele două țări.

Partidul socialist popular) dispun a- cum in parlament de 89 mandate, față do 88 deținute de partidele burgheze (Partidul liberal de dreapta, Partidul radical și Partidul conservator).Regele Frederik al IX-lea al Danemarcei l-a însărcinat, miercuri după-amiază, pe conducătorul Partidului social-democrat, Jens Otto Krag, cu formarea unui nou guvern, care să înlocuiască guvernul demi- sionar al Iui Hilmar Baunsgaard.Observatorii apreciază că, in aceste condiții, liderul social-democraților danezi, Jens Otto Krag, va reveni, după o întrerupere de patru ani, în fruntea unui guvern social-democrat minoritar, ce-și va a- sigura neutralitatea celor doi depu- . tați independenți.
„LE MONDE" DESPRE

FARSA ELECTORALA
DEFarsa electorală ce a avut loc la începutul lunii octombrie în Vietnamul de sud, în urma căreia generalul Thieu, folosind cele mai brutale mijloace pentru a-și înlătura adversarii, a reușit să-și prelungească mandatul de „președinte", a stîrnit, după cum era de așteptat, reacții de dezaprobare în rindurile opiniei publice și ale observatorilor de pretutindeni.Comentînd acest simulacru de alegeri în care, potrivit datelor furnizate de administrația saigoneză, Thieu ar fi obținut 91,5 la sută din voturi, cotidianul francez „Le Monde" notează : „Populațiaurbană a primit comu

nicatele care anunțau' „victoria" lui Thieu cu o evidentă indiferență, în timp ce poliția continua să patruleze prin orașe... In această privință, spectacolul oferit de Saigon, în ultimele 15 zile, este semnificativ. Marile artere ale capitalei sint ocupate de poliție și In centru circulațiav« fost interzisă timp de mai multe zile, folosindu-se cordoane de trupe și garduri de sîrmă ghimpată. în ciuda acestor măsuri speciale, grupuri de manifestanți puteau fl văzute pe străzi lnfruntind poliția".în condițiile puternicelor reacții de dezaprobare ale populației sud- vietnameze față de re
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Delegația comercială ro
mână condus^ de președintele Camerei de Comerț, Victor Ionescu, care a făcut o vizită în Malayezia, a fost primită de Mohamed Ghazali Jawi, ministrul agriculturii, Abdul Taib Mahmud, ministru adjunct, asistent al primului ministru, precum și de alte persoa'ne oficiale. în cursul convorbirilor au fost examinate posibilitățile privind dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice dintre cele două țări. La întrevederi a participat Marin Alexie, ambasadorul Republicii Socialiste România in Malayezia.Ansamblul artistic „Doina" al armatei române a sosit la Pekin, într-un turneu în R.P. Chineză, la invitația Asociației populare chineze pentru relații culturale și de prietenie cu țările străine, transmite agenția China Nouă.

★în capitala Olandei s-a închis expoziția de artă populară tradițională românească. Exponatele, aparținînd colecției Muzeului de artă populară al Republicii Socialiste România, s-au bucurat de o deosebită apreciere atît din partea presei olandeze, cit și a celor peste 56 000 de vizitatori.
0 delegație turcă Ia 

Pekin. Agenția China Nouă anunță că o delegație turcă, condusă de Cihat Baban, a sosit la Pekin într-o vizită in R.P. Chineză. Delegația a fost întîmpinată de Li Cian, ministru adjunct al comerțului exterior, și de alte persoane oficiale chineze.
Președintele Consiliului 

Prezidențial al R.P. Ungare, Pal Losonczi, l-a primit pe vicepre

de Cruce Roșie 
din R. P. D. Coreeană 

si Coreea de sudPANMUNJON 8 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a treia ședințe a convorbirilor preliminare intre reprezentanții societăților de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud, între cele două părți a intervenit un acord cu privire la desfășurarea convorbirilor propriu-zise, în mod alternativ, la Phenian și la Seul, informează agenția A.C.T.C. La convorbirile propriu-zise, a căror dată va fi stabilită ulterior, vor fi examinate problemele legate de reîntregirea familiilor ai căror membri trăiesc despărțiți în nord și in sud și de reglementarea legăturilor poștale intre cetățenii din Coreea de nord și cea de sud.
Constituirea frontului 

de eliberare 
din Zimbabwe

LUSAKA 6 (Agerpres). — Princi
palele forțe politice angajate in lupta 
împotriva regimului rasist din Rho
desia, „Uniunea Naționali Africană 
Zimbabwe" (Z.A.N.U.) și „Uniunea 
Poporului African Zimbabwe" 
(Z.A.P.U.) — au hotărlt să fuzioneze 
in cadrul unui singur partid, care va 
purta denumirea de Frontul de eli
berare din Zimbabwe ’— FROLIZ1, 
și in fruntea căruia a fost ales 
Shelton Siwela, relatează starul „Le 
Monde".

Cu prilejul unei conferințe de pre
să ținute la Lusaka, Siwela a relevat 
că noua formațiune politică repre
zintă un „larg front anticolonialist și 
antiimperialist" și va cuprinde in 
rindurile sale pe toți patrioții Zim
babwe. Din conducerea noii organi
zații fac parte, de asemenea, foștii 
lideri ai celor două partide, Ndaba- 
ningi Sithole (Z.A.N.U.) și Joshua 
Nkomo (Z.A.P.U.), întemnițați, in 
prezent, de autoritățile regimului Iul 
Jan Smith.
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LA SAIGON
gimul -corupt al lui Thieu și ale manifestărilor de largă adeziune față de poziția F.N.E. și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Vietnamului de sud, „Le Monde" scrie : „Este vorba mal degrabă de o victorie a Guvernului Revoluționar Provizoriu ale cărui cuvinte de ordine sint a- cum reluate în mod deschis de către stu- denți, budiști, catolici, ziariști și chiar de înșiși deputății saigonezi. Pentru aceste persoane, conchide ziarul citat, „vietnamlzarea" înseamnă prelungirea la nesfîrșit a unui război 
a cărui încetare ele o reclamă imediat, cum cer, de altfel, șl plecarea trupelor americane".

ședintele Republicii Unite Tanzania, Rashid Mfaume Kawawa, care se află într-o vizită oficială la Budapesta. După cum informează agenția M.T.I., In aceeași zi, Rashid Kawawa a avut convorbiri cu președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc Ungar, Je- nâ Fock.
Intre guvernele R.D. Ger

mane și Albaniei * ,ost ,n_ cheiat marți, la Berlin, un protocol privind listele de mărfuri ce constituie obiectul schimburilor comerciale în cadrul acordului pe perioada 1971—1975, precum și un protocol referitor la livrările reciproce în anul 1972. Agenția A.D.N. menționează că aceste documențe asigură dezvoltarea continuă a comerțului dintre cele două țări.
La Erevan s-a încheiat simpo

zionul international „Omul In Cosmos". In cadrul lucrărilor a- 
cestui forum științific au fost 
dezbătute numeroase materiale 
care vor constitui baza elaborării 
unor mijloace și metode noi de 
asigurare medico-biologică a 
zborurilor îndelungate in spațiul 
extraterestru

La sediul Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, la 6 octombrie a avut loc o nouă convorbire între Michael Kohl, secretar de stat pe lingă Consiliul de Miniștri al R.D.G.. și Egon Bahr, secretar de stat al Cancelariei federale a R.F. a Germaniei. La convorbire au participat experți ai celor două părți. în comunicatul dat publicității in urma acestei întrevederi se menționează că următoarea î.ntilnire urmează să aibă loc vineri. 8 octombrie, la Bonn.
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