
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
al Republicii Socialiste România,

Anul XLI Nr. 8933 Duminică 10 octombrie 1971 6 PAGINI-30 BANI icolae Ceaușescu,

CU 0 ÎNALTA EFICIENTA

ziaristului Selim El-Lozi, redactor-sef 

al revistei „Al-Hawadess" din Beirut

în organizațiile de partid se desfășoară în prezent intense pregătiri pentru deschiderea învățămintului de partid. Noul an de studiu debutează în condiții deosebite, sub auspiciile înaltelor exigențe puse în fața activității politico-ideologice de programul de educație comunistă, adoptat de conducerea partidului. Ampla dezbatere a acestui program în organizațiile de partid, în instituțiile și organizațiile cu caracter educativ a arătat că întregul partid, masele largi ale celor ce muncesc sînt conștiente de importanța deosebită a educației comuniste, parte integrantă, inseparabilă, a edificării societății socialiste multilateral ■ dezvolțate — operă ce implică în mod necesar nu numai un grad înalt de dezvoltare a bazei tehnico-materiale, o organizare superioară a societății, dar. și un om nou, cu o conștiință revoluționară, o concepție filozofică și etică avansată, un spirit de profundă responsabilitate socială.în ansamblul muncii de formare a / omului nou, un rol excepțional re- . vine învățămintului de partid, ca instrument de propagare largă în mase a ideologiei și politicii marxist- leniniste a partidului, de educare partinică, revoluționară. în planul de măsuri pentru îmbunătățirea activității ideologico-educative, adoptat de Comitetul Executiv'1 lâ propune- . rea tovarășului Nicolae- Ceaușescu, . . se subliniază necesitatea de 'a ’-se’<1 asigura „îmbunătățirea organizării '■■■ învățămintului de partid, a formelor de pregătire politică și ideologică a oadrelor și a membrilor de partid, a maselor largi de oameni ai muncii, în vederea dezvoltării spiritului partinic, revoluționar, a ridicării nivelului muncii de partid".Există in prezent toate premisele pentru realizarea acestei sarcini. Nu este vorba numai- de datele obiective — un fond bogat de experiență acumulat în decursul anilor, creșterea pregătirii politice și culturale a membrilor de partid, interesul tot mai puternic pentru politică și ideologie — dar și de faptul că recentele documente de partid, dezbaterea lor in întregul partid, dezvăluind, pe baza unei analize aprofundate, în spiritul exigenței par-' tinice, neîmplinirile activității ideologice, au conturat cu deosebită claritate ce anume trebuie întreprins, în ce direcții trebuie îndreptate eforturile pentru a înlătura aceste neîmpli- niri, a spori eficiența învățămintului de partid, capacitatea lui de influențare a conștiințelor. Pe baza observațiilor și propunerilor făcute, au
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că, în timp ce în de participant la din București se și premiile acor- fruntașe pe țară

în prima duminică a lunii octombrie am sărbătorit Ziua recoltei. Cinstită in Capitală printr-o mare adunare populară, desfășurată în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a altor conducători de partid și de stat, precum și prin numeroase manifestări sărbătorești organizate in alte localități ale țării, această sărbătoare devenită tradițională a constituit deopotrivă o înaltă expresie a sentimentului bucuriei pentru rezultatele dobîndite în acest an, a prețuirii de care se bucură eforturile milioanelor de muncitori ai ogoarelor, cît și a preocupării statornice a conducerii partidului pentru jalonarea clară a căilor unui puogres mai rapid al acestei ramuri de bază a economiei naționale. A fost o sărbătoare în haine de lucru pentru fața zecilor de mii adunarea populară înmînau diplomele date cooperativelor la cultura griului, în aceleași cooperative, ca și pretutindeni Ia sate, s-a muncit cu spor — deseori cu sprijinul muncitorilor și al tinerilor — la stringerea culturilor de toamnă ori s-a semănat pentru pîinea anului viitor.In ampla sa cuvîntare rostită cu a- cest prilej, secretarul general al partidului a configurat un amplu program de acțiune menit să asigure realizarea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea în domeniul dezvoltării agriculturii, a evidențiat rezervele de care dispunem pentru sporirea considerabilă a producției agricole, a cristalizat o seamă de sarcini și obiective de cea mai mare însemnătate pentru un progres mai rapid și pe acest tărîm.Urmînd la puțin timp după Scrisoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu adresată comitetelor județene de partid, organelor și organizațiilor de partid din agricultură, consiliilor populare județene, comunale, direcțiilor generale agricole, uniunilor județene ale C.A.P., tuturor lucrătorilor și specialiștilor din unitățile agricole de stat, țăranilor cooperatori, cuvîntarea rostită duminica trecută 

fost elaborate Instrucțiunile cu privire Ia invățămîntul de partid și propaganda prin conferințe. Organizațiile de partid dispun, așadar, de un program cît se poate de clar' și de precis pentru activitatea în acest domeniu ; totul este să se treacă cu hotărîre la transpunerea lui în fapt.Unul din neajunsurile care s-au manifestat în propaganda de partid, stăruitor criticat în cadrul dezbaterilor, a fost o anumită alunecare spre tehnicism, spre’ profesionalizare, în detrimentul aprofundării problemelor politico-ideologice. Or, ceea ce. distinge învățămintul de partid de alte forme de instruire este caracterul prin excelență politic-ideologic, scopul său fiind acela de a sădi temeinice convingeri revoluționare, a-i forma pe membrii de partid, pe ceilalți oameni ai muncii, ca militanți politici activi, a-î mobiliza la înfăptuirea politicii partidului, pe care să o înțeleagă, să știe' să o explice, să-i convingă și pe alții de justețea ei. Tocmai de aceea, în centrul întregii activități desfășurate în învățămintul de partid și al propagandei prin conferințe trebuie să se afle studierea creatoare a operelor lui Marx, Engels, Lenin, în strînsă legătură cu realitățile contemporane, însușirea liotărîrilor și documentelor Congreselor P.C.R., ale Comitetului Central, a legilor statului, a articolelor și expunerilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ■ Studiul trebuie să asigure înainte de toate o temeinică cunoaștere a modalităților de sporire a rolului conducător al partidului în întreaga activitate economică, socială, culturală, științifică, de afirmare a acestui rol în munca fiecărei organizații de partid, știut fiind că conducerea de către partid reprezintă factorul hotă- rîtor al înaintării noastre pe calea socialismului. Un vast cîmp oferă propagandei problemele de bază ale etapei pe care o străbate în prezent societatea noastră — modernizarea și dezvoltarea intensă a economiei în pas cu cerințele revoluției științifice- tehnice, repartizarea armonioasă pe teritoriu a forțelor de producție, repartiția optimă a venitului național, perfecționarea relațiilor de producție și a ansamblului raporturilor sociale, problemele eticii comuniste și echității sociale, adîncirii democrației etc.In același timp, obiectul unei atenții deosebite trebuie să-l formeze explicarea politicii externe a partidului și statului nostru, a principiilor funda-

Executiv al C.C. al 5 octombrie ne-a adus atenție - importante sec- preocupări. Cu

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 

de acreditare a noului 
ambasador al Uniunii Australieiîn ziua de 9 octombrie a.c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe R. H. Robertson, care și-a

CU PRILEJUL 
„ZILEI PETROLISTULUI"ALEXANDRIA (corespondentul „Scinteii", Al. Brad) : Sim- bătă dupa-amiază, la Casa de cultură din Videle a avut loc o adunare festivă consacrată sărbătoririi „Zilei, petrolistului" și împlinirii a 10 ani de la înființarea schelei petroliere, din localitate.La adunare, la care au luat parte un mare număr de petroliști, invitați din Întreprinderile și instituțiile' orașului, reprezentanți ai organelor județene, tovarășul Marin Drăgan, prim- secretar al Comitetului județean de partid Teleorman, și Gheor- ghe Pacoste, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, i-au felicitat pe petroliștii din Schela de extracție Videle pentru rezultatele obținute în întrecerea socialistă, in realizarea exemplară a sarcinilor de producție.în încheiere, într-o atmosferă de puternic entuziasm, participant la adunare au adoptat textul une’i telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se exprimă adeziunea unanimă față de politica internă și externă a partidului, ho- tărirea petroliștilor din Videle de a nu-și precupeți eforturile pentru realizarea cu succes a sarcinilor actualului plan cincinal.BACĂU (corespondentul „Sein-: teii", Gheorghe Baltă) : In ca- cirul manireș,arilor dedicate „Zilei petrolistului", ’ sondorii din cadrul întreprinderii de foraj Tîrgu Ocna au sărbătorit și împlinirea a 110 ani de la săparea primei sonde cu acționare mecanică. Cu acest prilej, pe malul Troțușului, la intrarea în satul Poieni a fost dezvelită o placă comemorativă.în. încheierea manifestării festive, petroliștii din Tîrgu Ocna au adresat o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin

caracter științific conducerii tuturor ramurilor economiei naționale.* .în această săptămină ziarele au publicat și Hotărîrea Comitetului E- xecutiv al C.C'. al P.C.R. cu privire la organizarea Academiei pentru în- vățămint social-politic și perfecționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă Comitetul • Central al Partidului Comunist Român. După cum relevă documentul, cerințele sporite pe care dezvoltarea socială le pune in fața partidului ca forță conducătoare a societății, necesitatea creșterii ’ rolului factorului conștient în dezvoltarea, organizarea și conducerea vieții sociale, realizarea programului dezvoltării conștiinței socialiste a maselor impun îmbunătățirea muncii de formare a cadrelor de conducere, creșterea nivelului lor de pregătire. In programul Academiei se va conjuga, în consecință, însușirea științei conducerii vieții economice și sociale,, a meto-
AL. POPESCU
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prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Australiei în țara noastră. (Cuvîn- 
tările in pagina a V-a).

care s-au angajat să-și sporească eforturile pentru a obține noi succese in realizarea și depășirea sarcinilor de plan.BUZĂU (corespondentul „Scinteii", Radu Gheorghiu) : Colectivele de petroliști uin județul Buzău, de muncitori, tenni- cieni și ingineri ce lucrează în foraj și extracție au întîmpinat „Ziua petrolistului" cu rezultate deoseone iu muncă. Asix^x, pianul de foraj a fost depășit cu 90U metri, viteza de foraj a crescut cu 3,7 la sută, aproape o treime din. totalul metrilor forați a fost executată prin metoda modernă a forajului cu jet, în curs de generalizare. Importante cantități de țiței peste plan au fost extrase de petroliștii de la schela Berea. Simbătă, lucrătorii din foraj și extracție, sondorii, turliștii, montorii, personalul de întreținere și transport au avut întilniri cu vechi petroliști. La Berea, la clubul scnelei, ing. Ion- Antonică, secretar al comitetului județean al P.C.R., a vorbit despre succesele obținute de petroliști, despre sarcinile pe care aceștia le au în a- cest cincinal. „Ziua petrolistului" a continuat cu desfășurarea u- nor bogate programe artistice și sportive și s-a încheiat cu seri distractive !PLOIEȘTI. - Tot în cadrul manifestărilor prilejuite de „Ziua petrolistului", a* *sa-  bătă, tovarășul Mihail Flo- rescu, ministrul industriei chimice, s-a întîlnit la Brazi cu tinerii de la Grupul industrial de petrochimie. Cu acest prilej, oaspetele a făcut un istoric al drumului parcurs de industria noastră petrolieră, ca și activitatea revoluționară a generațiilor de muncitori care au lucrat în această ramură industrială. Ministrul industriei chimice a felicitat harnicul colectiv de la Brazi pentru realizările obținute în procesul valorificării superioare a țițeiului.
(Continuare în pag. a III-a)

mobilizează energiile creatoare ale oamenilor muncii de pe ogoare, precizează căile dezvoltării agriculturii în ritmuri mai rapide, pe măsura creșterii impetuoase a industriei, potrivit cerințelor edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.
★Filele calendarului indicau încă ultimele zile ale lui septembrie cînd fabrici și uzine din numeroase județe ale țării anunțau realizarea mai devreme a sarcinilor de plan pe trei trimestre ale lui 1971. După răgazul cuvenit primelor calcule, s-a anunțat că în aceste nouă luni, pe ansamblul industriei, planul producției industriei globale a fost depășit cu 2,2 la sută, obținîndu-se o producție mai mare cu 11 la sută față de aceeași perioadă a anului trecut, realizare superioară prevederilor stabilite pentru acest an al cincinalului.In aceste condiții dobindesc'o semnificație aparte preocupările de perspectivă apropiată sau mai indepăr- tată pentru asigurarea bunului mers al angrenajului economiei, care pe măsura dezvoltării și modernizării sale devine mai complex. Ședința Comitetului ~ P.C.R. din din nou în vențe ale acestor acest prilej s-a dezbătut și adoptat Programul privind perfecționarea sistemului informațional economico- social, introducerea sistemelor de conducere cu mijlba’ce de prelucrare automată a datelor și dotarea economiei naționale cu tehnică de calcul în perioada 1971—1980, s-a aprobat hotărîrea privind organizarea . și funcționarea institutului central pentru sisteme de conducere cu mijloace de automatizare. Totodată, s-a examinat proiectul de lege privind producerea și controlul calității semințelor și materialului săditor, care va fi supus dezbaterii Marii Adunări Naționale. Asemenea preocupări sînt parte integrantă a măsurilor inițiate și aplicate consecvent de partid în scopul perfecționării conducerii vieții economice și sociale, imprimării unui

CETĂȚENESC
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AM PRIMIT SCRISOA 
REA DV I

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit în ziua 
de 20 septembrie pe Selim El-Lozi, redactor-șef al revistei „Al-Hawadess" 
din Beirut, publicație de larg tiraj în lumea arabă, căruia i-a acordat un 
interviu. ,ÎNTREBARE: Domnule pre

ședinte, ați putea să ne spuneți 
dacă, după părerea dumnea
voastră, independența națio
nală a oricărei țări socialiste 
contravine sau nu principiului 
internaționalismului ?RĂSPUNS : După cum se știe, dezvoltarea fiecărui stat pe baza principiilor independenței și suveranității naționale este o cerință obiectivă — și cu atît mai necesară este aceasta pentru țările care au pășit pe calea orînduirii noi, socialiste. Independența hațională presupune dreptul fiecărui popor de a folosi bogățiile proprii în scopul dezvoltării mai rapide a forțelor de producție și al ridicării bunăstării poporului. Totodată, independența națională este strîns legată, de dezvoltarea colaborării și cooperării între state, de participarea activă a fiecărei națiuni la schimbul mondial de valori materiale și spirituale. Deci, atunci cînd ’este vorba de țări socialiste, prin aceasta se înțelege dezvoltarea colaborării și întrajutorării dintre ele în scopul progresului economico- social al fiecăreia în parte, al creșterii, pe această bază, a forței și prestigiului socialismului în general.M-am referit la toate acestea pentru a demonstra că între independența națională și principiile internaționalismului nu există nici o contradicție, dimpotrivă există o strînsă unitate dialectică ; ele se condiționează reciproc. Aș putea spune că, cu cît țările socialiste se dezvoltă mai mult, și asigură condiții mai bune de viață pentru popoarele respective, cu cît se respectă independența și suveranitatea fiecărei țări, cu atît acționează mai puternic principiile internaționaliste, se. întăresc, solidaritatea și conlucrarea lor în toate domeniile de activitate ; și — privind lucrurile într-un sens mai larg — cu atît se creează condiții .mai bune
Spectacol de gală prezentat

Ansamblul de balet — China și-a inaugurat turneul în țara npastră printr-un spectaccl de gală prezentat, în seara zilei de simbătă, 9 octcmbrie, pe scena Operei Române din București.La spectacol au asistat tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Rădulescu, (lie Verdeț, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- jovici, Miron Constantinescu, Miu Dobrescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- lineț, cu soțiile.în sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., Cohsiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, personalități ale vieții culturale și artistice, ziariști, un numeros public. 

pentru dezvoltarea colaborării lor cu alte state, cu forțele antiimpe- rialiste, cu atît i mai mult se asigură, pe această bază, întărirea luptei împotriva colonialismului și neocolonialismului, a imperialismului, pentru pace și progres în lumea întreagă. Deci, independență, nu înseamnă separatism, ci, dimpotrivă, înseamnă colaborare multilaterală . în toate domeniile de activitate.ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați, domnule președinte, 're
zultatele ultimei sesiuni a 
C.A.E.R. și programul de in
tegrare socialistă adoptat de 
către aceasta 7RĂSPUNS: în primul rînd, aș dori să menționez că România se numără printre statele care au inițiat formarea C.A.E.R.; ea a acționat și acționează pentru dezvoltarea continuă a colaborării cu țările membre ale acestui organism.Ultima sesiune a C.A.E.R. și-a propus să' adopte un program în vederea integrării socialiste care șă asigure progresul economico-social mai rapid al fiecărei țări membre. Programul are în vedere ca integrarea socialistă să se realizeze pe baza principiilor egalității depline în drepturi, a respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne; se are, de asemenea, în vedere. că integrarea socialistă nu va duce la crearea de organisme supranațio- nale, nu va afecta planificarea națională și nici finanțele naționale. în contrast cu integrarea capitalistă, integrarea socialistă tinde tocmai să asigure progresul rapid al economiei fiecărei țări și, prin aceasta, întărirea generală a tuturor .țărilor, membre, creșterea for-' ței socialismului în ansamblu. în acest sens eu apreciez ca pozitive programul și rezultatele ultimei sesiuni și consider că ele vor exercita o bună influență asupra dez

Au luat parte Cian Hai-fun, ambasadorul Republicii Populare Chineze ia București, alți șefi ai misiunilor diplomatice, precum și membri ai corpului diplomatic.La sosirea în lojile oficiale, asistența a întîmpinat cu puternice și îndelungi aplauze pe tovarășul. Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători de partid și' de stat.în deschiderea spectacolului a fost prezentat Concertul pentru pian și orchestră „Fluviul Galben". S-a interpretat apoi piesa muzicală „Viață fericită de după eliberare".„Detașamentul roșu de femei", balet pe o temă revoluționară contemporană, care a urmat în program, evocă războiul civil, lupta desfășurată de poporul chinez, de armata sa roșie împotriva exploatării și asupririi. Baletul prezintă destinul unei tinere fete care, înrolată într-un detașament feminin al armatei roșii, participă la luptă, ajungînd treptat la conștiința că 

voltării ecpriomico-sociale a țărilor membre. Totodată, rezultatele sesiunii vor contribui la dezvoltarea relațiilor economice și cu celelalte țări socialiste și, în același timp, vor impulsiona — ca urmare a progresului economic al fiecărui stat socialist în parte — și relațiile de colaborare cu țările în curs de dezvoltare, cu‘ celelalte state ale lumii.ÎNTREBARE : Consultările 
actuale din cadrul O.N.U. in 
ce privește conflictul din 
Orientul Apropiat prezintă o 
importanță specială pentru 
cercurile internaționale. Care 
ar fi, după părerea Româ
niei,^căile de soluționare a 
acestui conflict ?RĂSPUNS : într-adevăr, problema încetării .conflictului din Orientul Apropiat constituie astăzi o preocupare importantă a multor state și — în acest context — și a Organizației Națiunilor Unite. Noi considerăm și am considerat întotdeauna că războiul, calea armată, nu pot să ducă la soluționarea problemelor dintre state. în condițiile actuale este de dorit să se acționeze pentru soluționarea problemelor litigioase pe calea tratativelor, pornindu-se de la respectul reciproc al independenței și suveranității naționale.De la aceste principii a pornit România in precizarea poziției sale încă la începutul izbucnirii conflictului din Orientul Apropiat. în momentul de față, apreciem că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 constituie o bază pentru , a se ajunge la soluționarea politică a conflictului — și aș dori să menționez că, după părerea mea, numai o soluționare politică, pașnică, poate să ducă realmente la instaurarea păcii. A- ceasta corespunde în cel mai înalt grad și intereselor popoarelor arabe, deoarece dezvoltarea lor economicp-șocială nu se poate realiza decît în Cpndiții de pace. Desigur, trebuie1 ‘SăȚse aibă în ve-

(Continuare în pag. a III-a)

năzuința ei, ca de altfel a tuturor celor asupriți, de a trăi o viață demnă, nu își află împlinirea decît în condițiile eliberării patriei, a întregului popor.Cunoscut publicului nostru din filmul cu același nume, baletul „Detașamentul roșu de femei" s-a bucurat de o călduroasă primire, asistența răsplătind cu vii aplauze numeroase scene din spectacol, măiestria interpretativă.în pauză, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de staț s-au întreținut prietenește cu directorul general al ansamblului, Ciu Ciou-ie, secretar general al Institutului, pentru relații externe al poporului chinez, cu alți membri ai colectivului de conducere al ansamblului, cu interpret, felicitîndu-i călduros pentru spectacolul pe care l-au prezentat.Solilor artei Chinei populare- le-au fost oferite flori din partea conducerii de partid și de stat.
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DIALOG Orele suplimentare
nu au menirea

CETĂȚENESC să acopere carențe
organizatorice!

Unde să cauți în cursul dimineții un deputat cartier ? Firește, la de muncă. Cu intenții, iată-ne la ciul de vînzări al prinderii „Industria din Capitală .— Am dori să cu tovarășa Florica dea...Ni se răspunde cu un potop de întrebări : De ce o căutăm ? De ce a mai • fost aleasă, în acest cartier, cînd se știa că se mută și cu locuința și cu serviciul ? Cum se poate să nu știm că, de doi ani, nu mai lucrează aici ! încasăm reproșurile, cu toate că nu ne erau adresate, în speranța că — în cartierul care ne fusese indicat, la Comitetul executiv al Consiliului popular al sectorului 6 din Capitală, drept circumscripție electorală a deputatei F. Aldea (este vorba de strada Semănătorului) — cetățenii vor spune, poate, multe. Am ajuns și

de locul asemenea servi- între- Iutei"vorbimAl-

rea hotărîrilor, prin interpelări adresate membrilor comitetului executiv, conducătorilor unor organe de specialitate ale administrației locale de stat, ai organizațiilor economice, prin controlul efectuat în numele și în interesul celor care i-au încredințat mandatul.Cum se explică faptul că- 
se mai întîlnesc cazuri ca un deputat sau altul să a- jungă o prezență rară, sau chiar să fie total necunoscut în circumscripția lui electorală ? Motivele pot fi multiple ; cite unul nu-și

ge în situația de a uita esențialul : că este. în primul rînd, alesul unei circumscripții, pe care n-are voie s-o neglijeze, și nu un activist obștesc oarecare, ce poate fi folosit oricînd, oriunde. Să nu fim înțeleși . greșit: este necesar și bine ca un deputat să sprijine acțiunile comitetului executiv, dar nici nu se poate accepta ideea ca el să se transforme într-un activist obștesc al acestuia, într-a- tit de absorbit, îneît bugetul lui de timp să-l împiedice să țină legătura măcar cu membrii comitetu-

— se plînge Anton Șu- megh, președintele comitetului de cetățeni de aici. Nici darea de seamă nu a ținut-o“. Ce să se fi în- tîmplat ? Este un om cu experiență, a fost și președinte al comisiei permanente pentru construcții- sistematizare.— în modul de conlucrare între comitetul executiv, aparatul consiliului popular, și noi — ne mărturisește ing. Aurel Ol- teanu —, ceva s-a schimbat. Și nu tocmai spre binele unor circumscripții mărginașe, unde soluțio-

CE MA I SPUN
ne mai _______  —...____ v. în strada cu pricina : aici nimeni n-a auzit de numele celei pe care o căutam.Presupunem că este vorba de o excepție.— Cei mai mulți dintre deputății sectorului — după cum subliniază tovarășul C. Pîrvu, vicepreședinte al comitetului executiv — muncesc bine, își cunosc cartierul și nevoile lui, țin o strînsă legătură cu comitetul cetățenesc. Ei știu că mandatul de deputat nu-i un titlu onorific, oarecare, ci sinteză de drepturi și îndatoriri, legate de participarea efectivă Ia conducerea treburilor locale.Numeroase fapte dovedesc că deputății sînt gos- TO rl O T*î  IvirG Ț-l rt rtî C3cu ai electorale le-a acordat manda- Nu- în acest an, în secto- 6, valoarea apor- de muncă patrio-

ALEGĂTORII

DUMNEA VOASTRĂ,

TOVARĂȘE DEPUTAT>

podari buni, harnici și rodul conlucrării lor locuitorii cartierului, circumscripției care tul este substanțial, mai rul tului tică în realizarea unor o- biective edilitare și de înfrumusețare a cartierelor este de peste 85 milioane lei. Angajamentele luate au fost depășite. în circumscripțiile unor deputați, ca Ion Hoară, Ion Giurcă, Lucreția Hrib și alții s-au realizat lucrări în valoare de două — trei sute de mii de lei. Exemple a- semănătoare ni se oferă în municiDiile Timișoara Ploiești, unde și-au concentrat eforturile pentru ridicarea tică, în special a cartierelor mărginașe. Și deoarece unii fie nu cunosc aspec- au o redusă întregii

șideputățiiurbanis-

analizei a fost găsirea soluțiilor care să ducă la eliminarea orelor suplimentare, pornind tocmai de la urmările negative ale abuzurilor constatate. Factorii de răspundere, participant la această ședință, au conchis că îndeplinirea și chiar depășirea sarcinilor de plan este posibilă în condițiile respectării programului legal de lucru. Sînt necesare, însă, îmbunătățirea aprovi- • zionării întreprinderilor și secțiilor, asigurarea pieselor de schimb și a accesoriilor, organizarea mai bună a producției și a muncii. Se apreciază, de pildă, că — din cauza slabei lor calificări — circa 65 000 de salariați nu reușesc să-și îndeplinească nu numai o

aprilie, 10 la sută în mai și 89 la sută în iunie 1 în alte întreprinderi, această ultimă rezervă la care ar trebui să se recurgă cu cea mai mare zgîrcenie, s-a aflat la în- demîna oricui, irosindu-se fără rost și fără eficiență. La Filatura românească de bumbac, de pildă, decizia de a se recurge la ore suplimentare s-a luat fără știrea conducerii Întreprinderii, de către un salariat oarecare, lipsit de acest drept.E limpede : cazurile de mai sus, tipice pentru modul în care au fost învestite un considerabil număr de ore suplimentare, nu au nimic excepțional. Ele sînt exemple, dintre cele mai banale chiar, de proastă organizare a producției și a muncii. Cum a fost posibil însă ca urmările

Datorită specificului lor, imprevizibilul intervine frecvent în activitatea întreprinderilor din industria ușoară : necesitatea de a- daptare la exigențele pieței — interne și externe — în continuă e- voluție impune adesea schimbări bruște de sortimente, satisfacerea în termene foarte scurte a unor comenzi. Sg poate - întîmpla, pe de altă parte, ca cerințele adresate unei fabrici să depășească mijloacele de care ea dispune, la un moment dat. în asemenea cazuri, se face apel la colectivul de muncitori, solicitîndu-i-se un efort în plus pentru ca respectiva comandă să poată fi onorată.Dar orele suplimentare, efectuate în condițiile prevăzute de legislația muncii, sînt ultima rezervă, la care se recurge numai după ce au fost epuizate toate celelalte posibilități, toate resursele, în cadrul programului normal Și, așa liniam, situații fiecare resc, muncitorii, colectivele respectivelor întreprinderi, acționînd in dubla lor calitate de proprietari și producători, interesați în cel mai înalt grad în realizarea producției, beneficiilor și cîștigurilor planificate, au prestat, peste program, orele de muncă necesare pentru rezolvarea situației date.în industria ușoară s-au efectuat, totuși, în primul semestru al acestui an, un mare număr de ore suplimentare. Dar numărul orelor suplimentare necesare acoperirii golurilor create de cauze obiective nu reprezintă nici jumătate din totalul orelor prestate peste program. Restul, adică mâi mult de jumătate, se înscriu la capitolul „întreținere" și „situații excepționale".Au fost, într-adevăr, atît de multe „situații excepționale"? Să analizăm cîteva cazuri concrete: la fabrica de încălțăminte „Libertatea" din Arad, în cursul săptămînii se înregistrează, din lipsa materiei prime, serioase stagnări ale producției. Pentru a recupera timpul pierdut se hotărăște să se lucreze duminica. Se uită însă esențialul : asigurarea celor trebuincioase producției. Astfel incit, după o oră-două de lucru, toată lumea a plecat a- casă, fără ca această masivă mobilizare de forțe să fi contribuit efectiv la eliminarea efectelor stagnării, așa cum era de așteptat. La întreprinderea textilă din Sighișoara, din lipsa corelării între secția preparație și cea de țesătorie, aceasta din urmă pierde intr-o singură lună, prin staționare, 15 000 ore, ceea ce pune în primejdie îndeplinirea planului. Aceste ore au trebuit să fie recuperate prin ore suplimentare, deși staționările se datorau lipsei de coordonare din partea conducerii întreprinderii.Fabrica de confecții „Mondiala" Satu-Mare a folosit, în trimestrul II, peste 64 000 ore suplimentare, distribuite însă pe luni, după cum urmează : 1 la sută în

ar putea fi satisfăcutefără investiții sau cu un minim de fonduri, prinmunca benevolă a cetățenilor, care vin în întâmpinarea oricăror acțiuni țintind ridicarea urbanistică, gradul de confort și civilizație în zona în care trăiesc. Deputatul are deseori propuneri și inițiative, care reflectă, " tierului, tățenilor mă sau care ar sească oglindirea în documentele prezentate la sesiune. Or, nu o dată coreferatele noastre erau „a- justate" ca să nu contrazică referatele comitetului executiv. Pentru ca unii deputați să nu ajungă pasivi, ar trebui ca, la elaborarea tuturor măsurilor, să se țină în mai mare măsură seama de părerile fiecăruia.Faptele la care se referă interlocutorul nostru s-au petrecut în urmă cu un an și jumătate — doi. Ele pu- , teau fi puse la punct, ’.printr-o simplă interpelare la sesiune, fie prin sesizarea forurilor superioare. Dar ce a făcut deputatul nostru ? S-a supărat, nu printre alegători, mai participat activitatea manente parte. ’Cazurile stituie cazuri particulare, excepții. Dar fiecare dintre aceste excepții produce undeva o pată albă, un gol, o zonă umbrită în climatul nostru de efervescență, de participare gă cetățenească la luționarea treburilor interes general. Pornind de la părerile exprimate, ca și de la alte observații, la întrebarea „de ce mai sînt și deputați inactivi ?“ se poate căpăta un puns : fiindcă spiritul exigentă reciprocă, emulație nu este promovat încă cu fermitate în toate consiliile populare ; fiindcă experiența bună nu este generalizată; fiindcă comitetele executive, mulțu- mindu-se cu realizarea sau depășirea sarcinilor globale planificate, nu depun efortul necesar pentru mobilizarea tuturor forțelor latente din cartiere. A folosi numeroasele rezerve de ridicare a eficienței activității deputaților este o necesitate a progresului general, o contribuție la perfecționarea democratismului vieții noastre ciale.

fie nevoile fie opinia într-o alta, trebui să-și
car- ce- proble- opinie ga

s-a mai arătat Și nici comisiei din careamintite
n-a la per- facecon-

In întreprinderi

norma : se află aici explicație a neputin- realiza plani- timpul ci și o sur-
DIN INDUSTRIA UȘOARAde lucru, cum sub- asemenea fortuite se dată, așa cum este și fi-mai ivesc ; de

ței de a—— producțiaficată in cuvenit, remarcabilă să pentru creșterea — prin calificare — a pro- k ductivității muncii și — pe aceas- »tă cale '— pentru înlăturarea artificiale de ore supli- Rezerve considerabile și utilizarea timpului al cărui indice estenegative ale lipsei spiritului gospodăresc, ale coordonării defectuoase între diferitele sectoare ale aceleiași întreprinderi, să fie înlăturate pe seama efortului suplimentar al oamenilor ? în metodologia aprobării și efectuării de ore suplimentare se prevede, ca obligatorie, avizarea de către comitetele sindicatelor din întreprinderi. Acestea, înainte de a-și da avizul, sînt datoare să analizeze, mai întîi, cît de întemeiate sînt motivele invocate; să se sfătuiască cu salariații, să le explice necesitatea efortului ce li se cere și, bineînțeles, să obțină acordul lor. în majoritatea cazurilor această obligație este respectată : sindicatele sînt consultate și, după caz, iși dau sau refuză avizul. Există însă, uneori, tendința de a minimaliza importanța acestui aviz, considerîn- du-1 o simplă formalitate. „De obicei, relata președintele comitetului sindicatului de la I.U.I.U.-Tg. Mureș, mi se pune în față o hîrtie pe care trebuie să o semnez rapid. Nici vorbă de timp pentru analiză, de consultare cu oamenii". Deci, nu o dată cererile (chiar insuficient fondate) pentru efectuarea de ore suplimentare se opresc la comitetele sindicatelor din fugă. . Ar mai rămîne de trecut o singură treaptă — aprobarea de către comitetul Uniunii sindicatelor din industria ușoară ; aici, exagerările puteau fi sesizate și împiedicate să se transforme in fapte. Dar, deși analizate ceva ma'i atent, multe cereri neîntemeiate au primit, în cele din’ urmă, aviz favorabil. Reprezentanții acestui comitet recunosc acum că nu s-a opus un refuz categoric acelor cereri de ore suplimentare care nu aveau la bază motivări serioase, calcule exacte, care să demonstreze necesitatea absolută nici mai piu, cele tuate la „Mondiala", nu aveau acest aviz, chemarea la lucru, peste program, fiind considerată o treabă pur administrativă. Criticabil este și faptul că la Fabrica de stofe din Brașov ținerea evidenței și plata a peste 60 000 de ore suplimentare este întîrziată.Iată cum ușurința în a cere folosirea orelor suplimentare, conjugată cu aceea de a aviza favorabil, au dus Ia excesul constatat, exces care nu se putea să nu aibă urmări negative ; în primul rînd, asupra oamenilor — care, irosindu-și forțele în munca peste program, nu mai dădeau randamentul scontat în timpul programului normal, iar calitatea lucrului era, din cauza oboselii, îndoielnică. Nici utilajele nu au suportat. în unele întreprinderi, efortul suplimentar, dînd semne de uzură prematură.Analiza unor asemenea aspecte a constituit obiectul unei recente ședințe a biroului executiv al Uniunii sindicatelor din industria ușoară, la care au participat tovarășii Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, și tovarășul Ion Crăciun, ministru] industriei ușoare. Scopul

nevoii i mentare. ascunde de lucru (ncă scăzut. Conducerile unităților au datoria să-și sporească eforturile — atît pe linie organizatorică, cit și în direcția muncii politico- educative — pentru a asigura și a determina o folosire integrală, conștiincioasă, a celor 8 ore de lucru, în fine, un ultim aspect asupra căruia am dori să ne oprim este acela al întreținerii corespunzătoare a utilajelor date în grija salariați- lor ; multe stagnări — cu consecințe în tot lanțul tehnologic — se datorează „funcționării defectuoase 
a unora, lipsei de grijă menținerea lor în perfectă exploatării neglijente.Măsurile decurgînd din constatări sînt clare. Ele jează deopotrivă Ministerul

pentru stare,aceste anga- Indus- triei Ușoare, centralele industriale și întreprinderile din subordine, cît și uniunea sindicatelor de ramură, comitetele sindicale din fiecare întreprindere. Unele dintre măsurile preconizate s-au profilat într-o perspectivă imediată. Ministrul industriei ușoare, tovarășul Ion Crăciun, afirma că, într-adevăr, în a- cest an, ministerul, întreprinderile au avut și mai au încă de făcut față unor greutăți serioase de provizionare cu materiale și piese de schimb ; a dat însă asigurări că se fac eforturi susținute pentru depășirea acestor deficiențe și reintrarea în normal : se caută resurse noi de completare a necesarului de materii prime, s-a creat un grup de uzine, specializate în producția pieselor de schimb, fapt ce va duce la rezolvarea definitivă a acestei probleme, s-au luat măsuri de adaptare a programului de învățămînt al școlilor profesionale la necesitățile concrete ale întreprinderilor, s-a asigurat înzestrarea ■ lor • cu utilaje, o legătură mai stnnsă cu producția. Aceste măsuri — precum și altele pe care spațiul nu ne îngăduie să le enumerăm — creează condiții pentru ca, în 1972, în întreprinderile industriei ușoare să nu mai fie nevoie de ore suplimentare. Este o afirmație demnă de a fi reținută.Așa cum era de așteptat, una dintre concluziile importante ale ședinței amintite a fost și aceea că sindicatele vor trebui să aibă un rol hotărîtor ; să pună umărul cu mai multă hotărîre și eficiență la rezolvarea multiplelor probleme care se ridică, în legătură cu evitarea orelor suplimentare, să sporească aportul lor în organizarea științifică a producției și a muncii — problema cheie a eliminării dereglărilor, a gîtuirilor, a asigurării ritmicității procesului tehnologic. Ele pot juca, de asemenea, un rol mult mai activ și în ce privește ridicarea calificării salaria- ților, în întărirea disciplinei, în dezvoltarea unei conștiințe profesionale înaintate, a unei atitudini noi față de muncă, față de bunurile încredințate.

lar- so- deonorează cu lunile îndatoririle... în principal însă este vorba de o înțelegere greșită a drepturilor și a- tribuțiilor, inclusiv o subestimare a acestora, atît, din partea deputatului, cît și din partea comitetului executiv ; se poate afirma că de modul în care comitetul executiv veghează la exercitarea de către deputați a mandatului lor, la rezolvarea de către ei a problemelor cartierului, în care stimulează sau nu inițiativele, de exigența pe care cetățenii o manifestă față de deputatul lor depinde, în mod hotărîtor, activitatea acestuia.Cum stau lucrurile, considerate în această optică ? Pornim de la modul de participare a cîtorva deputați la activitatea comisiilor permanente r din sectorul 6. Ne intrigă frecvența unor mențiuni ca „absent" sau „absent motivat" în dreptul unor nume. Printre acestea se află și acela al deputatului Gh. Dascălu, din comisia permanentă pentru comerț și aprovizionare. El este foarte activ — ni se relatează — a participat la elaborarea unor materiale pentru sesiuni, la studiul reamplasării unităților comerciale și de deservire meșteșugărească în sector, se ocupă — din Însărcinarea comitetțdui e- xecutiv al consiliului popular — de amenajarea, prin muncă patriotică, a unor baze sportive (Ghencea), a unor zone verzi și florale printre blocuri (Crizante- melor-Ferentari) etc., etc.în timp ce cartierul în care e deputat are nevoie de lucrări edilitare, de îmbunătățiri în rețeaua de deservire, cetățenii înșiși reclamă prezența lui, el participă la elaborarea unor asemenea lucrări în alte zone ale sectorului. Iată cum — și tocmai asta vrem să, semnalăm — chiar și un deputat sîrguincios ajun-

lui de cetățeni din circumscripția sa, pe cel mai mulți nici să nu-i cunoască personal, deși ei ar trebui să reprezinte ajutorul lui cel mai apropiat.în cadrul democrației noastre socialiste — cea mai înaltă formă de manifestare a democrației, deoarece ea dă posibilitate maselor largi să participe la conducerea treburilor obștești — mandatul unui deputat este un semn de înaltă încredere, iar celui ales îi incumbă datoria de a se sfătui cu alegătorii, de a le asculta părerea, de a-i informa asupra ririlor și deciziilor Toate acestea sînt conceput fără o• permanentă între și cetățenii din scripția lui electorală.Cutreierînd zonele mărginașe ale Capitalei, ajungem în str. Vasile Poienaru. „De doi ani nu l-am mai văzut pe deputatul nostru,' inginerul Aurel Olteanu

hota- luate. de ne- legătură deputat circum-

narea problemelor edilitare de bază, extinderea formelor de deservire întreținerea fondului cativ de stat sînt de mare importanță. în nele cu fond locativ proprietate de stat, de exemplu, a dispărut, aproape cu totul, controlul deputaților din comisia permanentă de fond locativ, pe care am condus-o o vreme, asupra activității unităților de administrație locativă și de reparații, înainte, reușeam să aduc, împreună cu cetățenii, o contribuție la soluționarea unorAcum, mației getare spre pale ale planului, ceea ce este just, ni se cere să sprijinim doar ' acțiunile hotărîte de comitetul exeT cutiv, fără să ne bucurăm de reciprocitate. Astfel, sînt neglijate / cerințele unor cartiere, cerințe
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probleme locale, la adăpostul afir- că fondurile bu- trebuie îndreptate obiectivele princi-

înde

realizează desfăsu- comisiilor

la cu patriotice, renrezen-
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C.F.R.-ului să schimbe și 
mersul acestui tren. Să-l 
pună după amiaza. Poate 
că la somnul de amiază 
renunță controlorii.

tele tehnice, fie pricepere încă în antrenarea mase de cetățeni la realizarea hotărîrilor luate sesiuni, la Timișoara sînt organizate schimburi experiență între deputați, „pe viu", la fata locului, In circumscripțiile electorale.Desigur, activitatea sau inactivitatea unui deputat nu poate fi apreciată doar printr-o referire ceea ce se realizează, aportul muncii în cartiere. Ca tant ales al cetățenilor, devotat trup și suflet intereselor colectivității, el trebuie să se dedice, cu plină răspundere, ționării tuturor melor — mari : runte, economice, culturale consiliului care nea nlrii prin rată permanente, printr-o participare reală la sesiuni, la pregătirea acestora, la luă-

i de-■ solu- proble- sau mă- , sociale, - la nivelul popular din face parte. O aseme- întelegere asupra me- sale se activitatea în cadrul

MĂCĂITOARE PE 
POST DE FLUIERE ?
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O scrisoare cu vreo 
de ari de semnături . ea ne informează că tre- 

/nul care pleacă din Ro
șiori și ajunge in Pitești 
la ora 5,30 are o mulțime 
de beteșuguri și mai ales 
măcăituri.

— Care sînt beteșugu
rile ?

— Ferestrele vagoanelor 
care nu au geamuri, nu 
au geamuri...

— Găsiți cusur și la fe
restrele care au geamuri ?

— Cad in timpul mer
sului și gata răceala I La 
clasa I dacă te duci cu

Vedere din Piatra Neamț

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
bilet ori abonament nu ai 
loc de cei care au de-a 
Il-a. Bașca compartimen
tele ocupate de conducă- 
tori, care le țin încuiate 
pînă-i apucă număratul 
banilor de pe „iepuri".

— Da’ controlori nu sînt 
pe trenu’ ăsta ?

— Dacă ar fi, i-ar 
prinde și pe „iepuri" și... 
mai știi ? Zilnic sint zeci 
de călători care merg 
clandestin cu trenul. Poi- 
mîine se împlinesc șase 
luni de cînd n-am văzut 
un controlor și călătoresc 
zilnic.

— Dar cu măcăitul cum 
e ? Li s-au dat conducăto
rilor rațe măcăitoare in 
loc de fluiere ?

— Da’ de unde ? Se urcă 
cetățenii cu rațe, 
capre, purcei... Dacă 
piețe ar avea căutare și 
elefanții, și ei ar fi 
transportați printre călă
torii din acest tren.

— Controlorii de ce apar 
numai o dată 
luni ?

— Să se scoale 
tea-n cap ?Atunci să

piște, 
in

la șase

cu noap-

sugerăm

NU NE PLAC 
CASTANELE I

municipal
Tc Pitești 

lacrimi umede, 
albaștri, să-l

a efortului solicitat. Alteori, măcar aspectul formal nu s-a păstrat, trecîndu-se, pur și sim- peste sindicat ; de exemplu, 64 000 pre suplimentare efec-

Rodlca ȘERBAN

tg. mureș Modernizarea
— Și de ce nu-l con

vingeți dumneavoastră ? 
Vă e teamă ? Ați aflat că 
are muncă de răspundere 
în comuna Schitu din 
dețul Olt și... vreți 
scoateți castanele din

Oficiul 
poștă și 
roagă cu 
in ochi 
căutăm pe Grigore Con
stantin care a locuit pe 
str. Craiovei, Bl. 6, sc. C, 
ap. 7, și a avut numărul 
de telefon 1 44 83.

— Și dacă-l găsim ce 
să facem ? Să jucăm leap
șa cu el ?

— Să-l convingeți să-și 
achite datoria.

— Ce datorie ?
— Are să ne plătească 

670,20 lei încă din 1969. 
L-am dat și in judecată. 
Am cîștigat procesul, am 
primit și poprire pe sa
lariu. Nu putem scoate 
banii de la el !

ne plac castanele.

DEPINDE 
DE CUMĂTRUL 
MAISTRULUI ?

pe
S-au strins oamenii de 

o uliță a satului Bur-

dești — Argeș 
preună cu mai marii co
munei Suseni, de care a- 
parține satul, au stabilit 
să li se tragă și lor lumina 
electrică. Au semnat o 
minută, au dat și zece mii 
de lei cît costa „afacerea" 
și au și apărut mai
strul cu zmeii lui și cu 
materialele și uneltele.

— Și-acum sînteți cine
va, aveți...

— Avem pe 
Maistrul care a 
zmeii lui și cu 
lele are un 
altă uliță.

— Și ce dacă are un 
cumătru pe altă uliță ?

S-a apucat' să facă 
instalațiile plătite de noi 
pe ulița unde locuiește 
cumătrul lui.

— Și nu v-ați dus ' la 
tovarășul primar al co
munei ?

— Am fost și ne-a zis : 
„asta-i situația !“ Cum 
vine asta, noi plătim și 
cumetrii să beneficieze ?

Stimați tovarăși, o să 
dirijăm și noi spre prir 
mărul dumneavoastră o 
doză de critică (dar con-

dracu'! 
venit cu 
materia- 

cujnătru pe

structivă) și dacă domnia 
sa are un cumătru la con
siliul județean și întreaga 
cantitate de critică va 
ajunge acolo... n-avem ce 
face. Asta-i situația !

Intrai, iți luai ce aveai 
nevoie și vînzare bună !— Și ?

— Din punctul ăsta a- 
limentar n-a mai rămas 
nici măcar o virgulă. Nu 
știu cui i-a venit ideea 
să-l închidă. Acum batem 
kilometrii pînă la prima 
alimentară.

— De ce l-au închis ?
— Cineva, un cumpără

tor, a făcut nu știu ce re- 
clamații împotriva vlnză- 
torului. Și ca să nu se mai 
facă reclamații au des
ființat punctul alimentar. 
Măsura asta nu ' vă miră 

pe dumneavoastră ?

comerțului forestier
9

DINTR-UN PUNCT 
N-A RĂMAS NIMIC, 
MĂCAR 0 VIRGULA

In incinta secției 100 de 
la Mina Ocna de Fier — 
Caraș-Severin, se zice in
tr-o scrisoare sosită la 
redacție că funcționa încă 
de acum 25 de ani un 
punct alimentar care mul
țumea pe toată lumea.

Și

Fiind vorba de puncte, 
virgule, semnele mirării, 
mai punem și noi unul : 
Al întrebării.!

Nîcuță TANASE

Organizațiile de partid, sindicale, de comerț și de sănătate din Tg. Mureș au elaborat în ultimul timp numeroase vind viață și de celor peste muncitori din Valea Gurghiului, etc. Una dintre blemele supuse analizei era îmbunătățirea aprovizionării tuturor locurilor de muncă cu mărfuri alimentare și nealimentare, în conformitate cu sugestiile care au rezultat in urma studiilor, s-au luat măsuri concrete pentru lărgirea și . modernizarea spațiilor comerciale : pe lingă cele 42 de magazine A. F. și volante, și cele 5 depozite centrale existente, mediul forestier f6st construite noi nități în centrele la Valea _ Soveții Cimpul tate și La 12 au fost

studii pri- condițiile de muncă ale 12 000 de forestieri Mureșului, Nirajului pro-

în au ' tideȘi do-Cetății,cu depozite, unități A. F. amenajate be-

însiloza-1 necesa- eeapă, ‘ fasole Isticeni au fost reparații, capacități Coo-

ciuri pentru rea stocurilor re de cartofi, rădăcinoase, și altele. La și Eremitu efectuate extinderi de și modernizări, perativele de consum din Reghin, Sovata, Sighișoara, Deda și Sîngeorgiu de Pădure, care se ocupă cu a- provizionarea muncitorilor forestieri, au fost dotate cu autodube speciale, pentru transportul de pîine și alte produse alimentare. In vederea asigurării aprovizionării unităților supuse izolării în timpul iernii, s-au întocmit de pe acum planuri de depozitare, defalcate pe unități, corelate cu fondul de marfă disponibil, stocurile existente și perspectivele.Evident că acțiunea de modernizare a spațiilor comerciale trebuie să fie însoțită și de receptivitate sporită față de cerințele consumatorilor. Ce s-a

constatat în acest sens ? Stocurile de marfă alocate pentru luna septembrie au corespuns solicitărilor, cu excepția unor sortimente de legume- fructe. Deși a făcut, de mai multe ori, obiectul aprovizionarea cu gume-fructe a centrelor Deda și I Bradului nu s-a bunătățit Principala că .C.L.F.-Reghin respectă livrare, nici măcar la unele sortimente de bază cum sînt cartofii de vară, ardeiul gras, gogoșarii etc., produse care s-au găsit din belșug în alte unități. Pentru o mai bună aprovizionare a acestor localități cu legume, se cere o îmbunătățire a transportului, fără de care se vor. ivi probleme și în timpul iernii, Ia în- silozarea produselor.
Lorand DEAKI 
corespondentul 
„Scînteii"

unor sesizări, le-Lunca i îm- simțitor. cauză este nu graficele de

)

z
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interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat

I

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu,

ziaristului Selim El Lozi, redactor-șef al revistei „Al-Hawadess" din Beirut
(Urmare din pag. I)dere o soluție care să garanteze integritatea teritorială și independența tuturor statelor din această zonă, să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate ; în același timp este necesar să se asigure soluționarea problemei palestinene ținîndu-se seama de interesele și dorința a- cestei populații.ÎNTREBARE : Poziția ara

bilor este de a se accepta re
zoluția Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967.

<r Cum ar putea oare O.N.V., 
toate statele care doresc so
luționarea pe cale pașnică a 
conflictului din Orientul A- 
propiat să facă în așa fel,in
cit arabii să nu ia armele și 
să se poată ajunge la aplica
rea acestei rezoluții ? Dom
nul președinte este contra 
războiului; și noi sintem 
contra războiului. Majorita
tea arabilor spun acum „da“ 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate, însă Israelul refuză 
îndeplinirea acestei hotărîri. 
Care este părerea domnului 
președinte ?RĂSPUNS : La timpul respectiv am salutat inițiativele și propunerile Republicii Arabe Unite în a- ceastă direcție și am adus critici poziției rigide pe care a adoptat-o Israelul. Este necesar ca Israelul să înțeleagă că nu-și poate asigura dezvoltarea decît printr-o politică de pace și colaborare cu vecinii săi.După părerea mea, este necesar să se depună eforturi pentru a se ajunge la începerea reală a tratativelor, la găsirea soluțiilor concrete, la rezolvarea tuturor problemelor. Cred că dacă atît statele direct interesate, cît și celelalte state vor acționa în această direcție, se va ajunge la realizarea unei înțelegeri, a unei soluționări acceptabile. Mi-e greu să emit soluții, dar consider că ele , trebuie găsite, în primul rînd, de către cei interesați. Desigur, misiunea Jarring și Organizația Națiunilor Unite pot avea un ■ rol important în soluționarea conflictului și asigurarea păcii în Orientul Apropiat — și, după părerea mea, trebuie folosite în continuare aceste posibilități.ÎNTREBARE : Care consi
derați că este perspectiva re
lațiilor României cu țările 
arabe ?RĂSPUNS : In general, relațiile României cu țările arabe le-aș caracteriza ca bune. Din punct de vedere economic, relațiile României cu aproape toate statele arabe au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare puternică. Avem cu aceste țări o serie de înțelegeri, de cooperări economice pentru realizarea unor obiective industriale. Acordurile pe care le-am încheiat cu un șir de țări arabe prevăd, pînă în 1975, o dezvoltare substanțială a schimburilor economice. De aceea aș putea spune că și perspectivele dezvoltării colaborării României cu țările arabe sînt la fel de bune. Firește, stin- ge/rea conflictului și stabilizarea pSfcii în Orientul Apropiat ar crea condiții mai favorabile pentru dezvoltarea economico-socială a țărilor arabe, deci și pentru progresul mai rapid al colaborării dintre aceste țări și România. Noi apreciem că sînt condiții ca în multe sectoare de activitate să se dezvolte colaborarea, inclusiv cooperarea în producție, în folosul ambelor părți.SELIM EL-LOZI :

Mai ales în domeniul petrolului ? .NICOLAE CEAUȘESCU: Și în domeniul petrolului și în cel minier. în general, România dezvoltă mult producția industrială. Producem astăzi o serie de utilaje care pot interesa țările arabe. De asemenea, țările arabe își dezvoltă economia și au perspectiva unei dezvoltări și mai rapide, mai cu seamă o dată cu încheierea păcii. Aceasta creează condiții favorabile pentru lărgirea colaborării.Aș dori să menționez, în acest context, că relațiile noastre cu Libanul sînt bune, că există perspectiva ca ele să cunoască o dezvoltare continuă în viitor.ÎNTREBARE : Care este 
poziția dumneavoastră în 
problema securității euro
pene ?RĂSPUNS : în problema securității europene, România pornește de la faptul că în trecut de pe a- cest continent au pornit două războaie mondiale, dar și de la realitatea că Europa a avut un rol important în dezvoltarea civilizației mondiale, că, în situația de astăzi, realizarea în această zonă a unei păci trainice poate exercita o puternică influență pozitivă asupra întregii dezvoltări a vieții internaționale.Prin securitate europeană, România — ca și alte țări socialiste — în- țelege stabilirea unor raporturi de deplină egalitate între toate statele

continentului, de respect reciproc al .independenței și suveranității naționale, excluderea folosirii forței sau a amenințării cu forța în relațiile interstatale. Totodată, avem în vedere realizarea unor relații economice, culturale, științifice multilaterale între toate statele continentului. care să îndepărteze o serie de obstacole și bariere existente astăzi. Aceasta ar crea, după părerea noastră, și premisele soluționării altor probleme care mai există ca urmare a celui-de-al doilea război mondial.Desigur, acordăm mare atenție problemelor normalizării relațiilor dintre cele două state germane, recunoașterii și stabilirii de relații normale cu Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei, participării lor cu depline drepturi la viața internațională, atît în Europa cît șl în cadrul organismelor internaționale; de asemenea, apreciem că au o mare importanță tratatele dintre Uniunea Sovietică și Republica Federală a Germaniei și dintre Republica Populară Polonă și Republica Federală a Germaniei, precum și acordul intervenit în problema Berlinului occidental.România a acționat și s-a pronunțat consecvent pentru ținerea unei conferințe general-europene cu participarea tuturor statelor interesate. Considerăm că trebuie întreprinse o serie de acțiuni concrete în vederea pregătirii acestei conferințe, care să se facă cu participarea tuturor statelor. Trebuie exclusă orice încercare de a face ca această conferință europeană să ia caracterul unor discuții de la bloc la bloc. Dimpotrivă, realizarea conferinței și a unor pași con- creți în direcția securității europene trebuie să deschidă calea spre desființarea blocurilor militare, spre o Europă fără blocuri.JÎNTREBARE: Ce urmări 
credeți că va avea afirmarea 
tot mai largă a Republicii 
Populare Chineze pe arena 

■internațională ? ' •■RĂSPUNS : România — ca și alte țări socialiste, de altfel — s-a pronunțat întotdeauna pentru a, se pune capăt politicii de izolare a Chinei populare, pentru participarea ei atît la Organizația Națiunilor Unite, cît și la întreaga activitate internațională. Este evident, după părerea noastră, că uh popor de 800 milioane de oameni care și-a luat soarta în mîinile proprii și își construiește noua orînduire socială nu poate fi izolat sau ținut la o parte de problemele internaționale. Mai mult chiar, soluționarea marilor probleme — cum ar fi, de pildă, problema dezarmării, inclusiv a dezarmării nucleare — nu poate fi realizată fără participarea Republicii Populare Chineze. De aceea, apreciem că normalizarea ’relațiilor Republicii Populare Chineze cu un șir tot mai mare de țări — și numărul acesta continuă să crească — reocuparea, de către R. P. Chineză a locului său de drept în Organizația Națiunilor Unite și în Consiliul de Securitate vor exercita o influență pozitivă asupra vieții internaționale, vor contribui la întărirea forțelor progresiste, antiimperialiste din lumea întreagă.ÎNTREBARE : Avînd în 
vedere divergențele existen
te între R. P. Chineză și 
U.R.S.S., cum' ați defini pozi
ția țării dumneavoastră față 
de acestea ?RĂSPUNS : Am arătat nu o dată poziția noastră în această problemă — inclusiv la Congresul al X- lea al partidului nostru, care —• regretînd că există asemenea divergențe — și-a exprimat părerea că trebuie să se facă totul pentru ca ele să fie depășite cît mai cu- rînd. în general, consider că aceste divergențe sînt vremelnice, că țările care construiesc orînduirea socialistă trebuie să acționeze spre a găsi căile pentru a depăși neînțelegerile existente, pentru a face ca rămășițele din trecut să nu impieteze asupra dezvoltării normale a relațiilor dintre ele. în definitiv, construirea socialismului, lupta împotriva imperialismului, pentru a- firmarea progresului în lume sînt deziderate mult mai puternice decît orice deosebiri și divergențe — și trebuie să precumpănească, să ducă la dezvoltarea colaborării și unității dintre țările socialiste.în acest spirit vedem și problema divergențelor existente între Uniunea Sovietică și Republica Populară Chineză. ■ Ne-am pronunțat și ne pronunțăm consecvent pentru dezvoltarea colaborării, pentru unitatea țărilor socialiste și este d<_ înțeles și pentru dezvoltarea colaborării dintre Republica Populară Chineză și Uniunea Sovietică. Interesele popoarelor sovietic și chinez, interesele socialismului și ale luptei antiimperialiste în general cer dezvoltare., colaborării dintre cele două țări, dintre țările socialiste. Firește, se impune ca în dezvoltarea relațiilor dintre țările socialiste să se1 pornească de la principiile marxism-leninismului și internaționalismului care pre

văd deplina egalitate în drepturi, respectul reciproc al independenței și suveranității naționale, întrajutorarea . în lupta comună pentru socialism și pace.ÎNTREBARE : Sînteți sa
tisfăcut de rezultatele expe
rienței țării dumneavoastră 
în construirea socialismului ■?RĂSPUNS : Este o întrebare la care mi-e greu să răspund pentru că nu aș vrea să mi se spună că dau dovadă de lipsă de modestie. Dar, pentru că este o problemă care pî-ivește activitatea unui popor în general — deci nu poate fi pusă pe seama unei persoane sau a cîtorva persoane — aș putea spune că rezultatele obținute de poporul român în construcția socialistă sînt bune. Țara noastră sg număra acum 25 de ani printre țările cele mai înapoiate din Europa din punct de vedere eco- nomico-social. în ultimul sfert de secol am obținut rezultate bune în dezvoltarea industriei și aș da în această privință o cifră : industria României produce astăzi de 18 ori mai mult decît în 1938 — anul cu producția cea mai ridicată din timpul burgheziei. A- gricultura noastră — care este complet cooperativizată — a obținut, de asemenea, bune rezultate. Știința, cultura, învățămîntul au cunoscut și ele o dezvoltare puternică. în această privință este suficient să mă refer la faptul că acum 25 de ani România se număra printre țările din Europa cu numărul cel mai mare de analfabeți. Astăzi am introdus învățămîntul general obligatoriu de 10 ani pentru toți copiii țării. Circa 50 la sută din tineri urmează liceul, iar în ce privește învățămîntul superior România se poate compara cu orice țară dezvoltată. A crescut nivelul de trai al poporului. Oricine vizitează România poate să constate schimbările, înnoirile din țara noastră. De aceea apreciez că so-, cialismul a adus intr-adevăr mari transformări în viața poporului ro- mân. j .. .Nu vreau să se înțeleagă că ne mulțumim cu ceea ce am realizat. Am avut și mai avem lipsuri, sînt încă multe de făcut pentru a lichida rămînerea în urmă pe care âm moștenit-o din trecut./In actualul. plan cincinal ne-am propus să realizăm o asemenea dezvoltare încît să ne apropiem mult de țările avansate din punct de vedere economic — și vă pot spune că rezultatele obținute pe primele 8 luni ale anului în curs, cînd am depășit prevederile înscrise în plan, demonstrează că avem perspectiva să realizăm în bune condiții o- biectivele acestui cincinal. De a- ceea, avînd în vedere și greutățile care mai există, dar și ceea ce am realizat pînă acum, putem spune că socialismul a deschis poporului român calea spre o viață fericită, civilizată. Așa se explică, de altfel, de ce întregul nostru popor sprijină în modul cel mai hotărît politica internă și externă a Partidului Comunist Român.ÎNTREBARE : Care apre- 
ciați că este rolul intelectuali
tății în societatea pe care o e- 
dificați ?RĂSPUNS : în general, socialismul și comunismul sînt rezultatul însușirii și aplicării în viață a tot ceea ce omenirea a creat mai bun pînă acum. însuși socialismul științific este rezultatul, sinteza dezvoltării societății, a forțelor de producție și a științei. Subliniez acest lucru pentru a se înțelege mai bine însemnătatea pe care o acordăm științei și intelectualității în edificarea societății socialiste. Noi apreciem că în condițiile revoluției teh- nico-științifice contemporane, rolul științei și al intelectualității în generai crește și mai mult.Desigur, nu se poate concepe dezvoltarea științei, a culturii fără o bază materială puternică; dar, astăzi mai cu seamă, nu se poate concepe nici dezvoltarea unei puternice baze materiale fără a așeza la temelia ei știința și cultura cea . mai înaintată. în general, se poate spune că există o strînsă interdependență între aceste două laturi ale activității pmane — și cu atît mai mult în socialism.România ’acordă o atenție deosebită acestor probleme, se preocupă în mod activ de dezvoltarea cercetării științifice, a învățămîntu- lui și culturii, de participarea activă a intelectualității la întreaga activitate socială, și vă pot spune că și în această privință sîntem mulțumiți de rezultatele pe care le-am obținut. în primul rînd, trebuie să subliniez că aproape totalitatea vechii intelectualități s-a alăturat politicii partidului și a avut un rol important în tot ceea ce am realizat in acești 25 de ani. în această perioadă, în țara noastră s-a creat o intelectualitate pu- ternică — ca număr este de cîteva ori mai mare decît în 1945. Ca să dau un singur exemplu în această 

privință voi arăta că numărul personalului tehnic cu studii superioare este în prezent de peste 11 ori mai mare decît acum 25 de ani. în marea sa majoritate, intelectualitatea noastră de astăzi este ieșită din rîndurile clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității — este deci o intelectualitate care și din punct de vedere social este strîns legată de popor.Apreciez că, în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului, va spori și mai mult rolul științei și culturii, deci al intelectualității. Va crește în general nivelul de cultură al clasei muncitoare, al poporului. Se va putea vorbi, de fapt, de o intelectualizare ,în sens pozitiv a întregului popor' adică de ridicarea generală a nivelului Iui de cunoștințe. Cred că aceasta relevă de la sine importanța rolului pe care știința și cultura, intelectualitatea îl vor juca în viața societății.Consider intelectualitatea ca o categorie socială care are un rol bine definit de participant activ Ia înfăptuirea politicii de dezvoltare a societății. Numai în măsura în care ea acționează în strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu țărănimea — în primul rînd cu clasa muncitoare — poate să aibă o poziție progresistă și să joace un rol activ în dezvoltarea societății.Noi tindem spre dispariția deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală. Desigur, a- cesta este un proces mai îndelungat,! dar 'feste un proces pe care îl trăim, îl vedem cu ochii noștri și rolul Partidului Comunist Român este tocmai de a dirija și favoriza acest proces — și în sensul acesta acționează.ÎNTREBARE : România a 
găsit căile sale proprii pen
tru a construi socialismul. Ce 
trebuie făcut, ținînd seama 

■ de experiența dumneavoas- ■' Sn twă, pentru ca fiecare cetă
țean să-și poată afirma per
sonalitatea, să devină con
știent că luptă pentru o cau
ză dreaptă ? Spun aceasta, 
pentru că este firesc ca unii 
din cetățeni să uite, iar alții 
să nu cunoască cum era a- 
cum 25 de ani.RĂSPUNS : In primul rînd, aș dori să menționez că ceea ce realizăm noi nu este un „socialism românesc" — cum se spune uneori — ci înfăptuirea în viață, în condițiile concrete ale țării noastre, a principiilor de bază ale socialismului, care își propune tocmai să creeze condiții ca omul să se poată manifesta din ■ plin atît în sfera vieții materiale, cît și spirituale, să devină un participant activ la întreaga activitate economico-socială a țării, să se simtă cu adevărat liber și stăpîn pe destinele sale. Aceste obiective ale socialismului încercăm noi să le realizăm în viață !■ În acest cadru dezvoltăm democrația socialistă, perfecționăm organizarea conducerii instituțiilor economice și sociale încît să permită participarea tot mai largă a oamenilor muncii la elaborarea programului de dezvoltare a societății, cît și la înfăptuirea lui. Firește, aceste probleme sînt destul de complexe, soluționarea lor este legată și de dezvoltarea forțelor de producție, de ridicarea nivelului cultural-științific al oamenilor. Pentru ca toți cetățenii să poată beneficia din plin de marile drepturi și libertăți pe cate le asigură societatea socialistă, de condiții de viață tot mai bune, trebuie, în primul rînd, realizată egalitatea economică — ca să spun așa — pentru că altfel nțci vorbă nu poate fi de egalitate și libertate. în al doilea rînd, trebuie asigurată ridicarea nivelului de cultură, de pregătire politică, ideologică a fiecărui cetățean, spre a înțelege problemele, a putea judeca mai bine lucrurile și a putea să-și spună părerea asupra lor. Posibilitatea omului de a se manifesta din plin în toate domeniile de .activitate este legată deci de dezvoltarea economică, de asigurarea unor condiții de viață cît mai bune, de promovarea echității sociale și asigurarea unui raport just în repartizarea- venitului național între membrii societății — astfel încît să se împiedice ca unii să-și asigure venituri exagerat de mari în dauna altora — de crearea condițiilor organizatorice pentru ca oamenii să-și poată spune părerea asupra tuturor problemelor. în acest spirit acționăm pentru dezvoltarea societății noastre,- pentru lărgirea democrației socialiste, care, firește, trebuie înțeleasă ca un proces continuu, ce nu se realizează peste noapte.Doresc, în încheiere, să urez poporului dumneavoastră multă prosperitate și pace. De asemenea, doresc să urez tuturor arabilor să realizeze cît mai grabnic pacea și să se poată astfel consacra, cu toate forțele, progresului economic, material, făuririi bunăstării lor.
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Situația însămînfării griului — în procente — în unitățile agricole de stat și cooperatiste la data de 8 oc
tombrieCondițiile extrem de favorabile din această toamnă pentru pregătirea terenului și semănat sînt bine folosite de către numeroase întreprinderi agricole de stat Și cooperative agricole. Totuși, în multe locuri, din cauză că semănatul a început cu întîrziere și nu s-au folosit toate forțele și mijloacele de lucru, realizările sînt cu mult sub posibilități. în prezent s-a ajuns la limita epocii optime de semănat, dai’ potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, pînă în ziua de 8 octombrie a c., griul a fost insămințat in proporție de numai 36 la sută in întreprinderile agricole de stat și 45 la sută în cooperativele agricole.Pentru urgentarea semănatului principalul este să fie concentrate eforturile în unitățile agricole rămase in urmă, acolo unde se manifestă defecțiuni privind organizarea muncii. Faptele arată că, de regulă,' asemenea situații se întil- nesc în unitățile care și în alți ani au întirziat semănatul și au obținut cele mai scăzute recolte de grîu.țij unele locuri se manifestă încă -> tețidința de, a - justifica răminerile ...în j.urmă . prin cauze obiective.. Qă 
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(Urmare din pag. I)mentale care stau la baza ei. gste important ca propaganda de partid să releve contribuția partidului nostru la înțelegerea științifică și aplicarea principiilor internaționalismului proletar, vasta sa activitate, desfășurată în spiritul unei înalte responsabilități față de propriul popor, ca și față de cauza generală a socialismului și păcii, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste. pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești și a- tuturor forțelor democratice, antiimperialiste, pentru dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pentru destindere, pace și securitate mondială ; activitatea de propagandă trebuie să-i ajute pe membrii de partid, pe oamenii muncii în cunoașterea temeinică a principalelor aspecte ale capitalismului contemporan, a evoluției noilor state independente, a problemelor mișcării de eliberare națională, ale luptei împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Desigur că, înainte de toate, învățămîntul de partid este menit să clarifice teoretic problemele, pe baza conceptelor și principiilor marxism- leninismului. Aceasta nu înseamnă însă cîtuși de puțin a-i reduce rolul Ia simpla explicare a unor teze, principii. Tocmai o asemenea tratare a impiimat acel caracter abstract, care a fost pe diept cuvînt criticat cu prilejul dezbaterii recentelor documente. Ceea ce se impune este o strînsă legătură cu viața, cu realitățile si problematica cu care se confruntă fiecare colectiv. Numai in acest fel învățămîntul va putea fl realmente eficient, va putea sluji rezolvării problemelor pe care le ridică la fiecare loc de muncă aplicarea politicii partidului.Alături de problematica politică, problematica etică, temele menite să clarifice principiile și normele moralei socialiste, să cultive trăsăturile morale proprii omului înaintat, trebuie să capete o mai mare pondere. Forța de înrîurire a oricărei activități educative este. îndeobște, direct proporțională cu combativitatea sa. Este bine știut că, din acest punct de vedere. învățămîntul de partid a fost serios deficitar. Referindu-se la slaba combativitate, la manifestările de îngăduință mic burgheză, de lipsă de fermitate care și-au făcut loc în activitatea ideologică și de propagandă, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că este timpul să se pună capăt acestor stări, de lucruri, să se introducă în întreaga activitate ideologică spiritul de partid, spiritul clasei muncitoare, combativ, ferm Nu este de conceput ca în timp ce într-un anumit colectiv au loc acte de indisciplină, abuzuri, abateri de Ia normele morale; socialiste, cercurile de studiu să facă abstracție de aceste manifestări, să le ignore, menținîndu-se în „sfera înaltă" a principiilor ; după cum nu este de conceput ca învățămîntul de partid să nu combată cu hotărîre propaganda cercurilor imperialiste, curentele de idei reacționare, concepțiile idealiste Sporirea combativității propagandei împotriva ori

este posibil să se realizeze mai mult o demonstrează in mod convingător situația din județele și u- nitățile care au insămințat peste 60—70 la sută din suprafețe. Spre exemplu, cooperativele agricole din județul Satu-Mare au insămințat 75 la sută din terenurile destinate griului, cele din județul Galați — 73 la sută, Bistrița-Năsăud — 63 la sută, Maramureș, Alba și Vrancca— 60 la sută. Pînă la aceeași dată— 8 octombrie — semănatul griului s-a efectuat pe numai 16 la sută din suprafață în cooperativele agricole din județul Covasna și pe 20 la sută în cele din județele Sibiu și Brașov.In zonele din sudul țării , șe înregistrează mari diferențe ; cooperativele agricole din județul Dolj au semănat jumătate din suprafața cu griu. dar cele din Teleorman numai 32 la sută. De asemenea, s-au înregistrat procente de 54 la sută la semănat în cooperativele din județul Bihor și de numai 33 la sută in cele din Arad. Se pot da numeroase asemenea exemple care a- testă că nu factorii climatici, ci preocuparea diferită a organelor , locale, a determinat rezul’tatele.-.a-- mințite.

căror mentalități și influențe străine.' ideologiei și moralei comuniste este un imperativ major, o condiție sine qua non pentru oreșterea contribuției ei la educarea revoluționară a celor ce muncesc. Totodată, propaganda trebuie să facă clar înțeleasă poziția principială, de clasă a partidului nostru în confruntarea de idei din lumea contemporană, poziție care îmbină receptivitatea față de Ideile valoroase, progresiste, cu intransigența față de tot ceea ce este retrograd, reacționar.Atingerea înaltelor scopuri educative urmărite de învățămîntul de partid este înlesnită de un șir de măsuri privind modul său de organizare. De remarcat în această privință sînt in primul rînd perfecționările aduse formelor de studfti, forme constituite într-un sistem unitar, care dă posibilitate membrilor de partid și altor oameni ai muncii să studieze organizat și sistematic o largă gamă de probleme sau discipline potrivit necesităților, preocupărilor, nivelului lor de pregătire. Faptul că în întreprinderi, instituții a fost adoptat, de regulă, principiul organizării cursurilor pe - organizații de bază oferă posibilitatea unei mai largi cuprinderi a comuniștilor din organizația respectivă, precum și a altor oameni ai muncii din raza sa de activitate și — ceea ce este încă mai important — sporește răspunderea fiecărei organizații pentru bunul mers al invățămîntului, permite exercitarea în mai bune condiții a îndatoririlor ce-i revin de a conduce nemijlocit învățămîntul, a analiza sistematic desfășurarea sa. a interveni prompt pentru înlăturarea neajunsurilor.Membrilor de partid de la sate, din întreprinderi, exploatări miniere, cartiere, care au o capacitate de studiu mai redusă sau o vîrstă mai înaintată, precum și muncitorilor navetiști din construcții, transporturi, exploatări forestiere li se oferă posibilitatea de a audia lunar informări, expuneri despre problemele actuale ale politicii interne și externe a partidului, .în special pe bază de răspunsuri la întrebări.In general, această metodă, deosebit de apreciată, este recomandată de Instrucțiuni spre a fi utilizată cu precădere în toate formele de studiu. Desigur, cu grija ca cei ce dau răspunsurile să fie oameni bine pregătiți, capabili să lămurească competent problemele. Tn cadrul formelor de învățămînt mai evoluate, unde cursanții au un nivel mai ridicat de cunoștințe politice și de cultură generală. metoda cea mai adeovală este dezbaterea — schimbul viu de păreri. Asemenea metode, apte să stimuleze gîndirea țîolitică. capacitatea de analiză și interpretare, trebuie să ia definitiv locul practicilor învechite, școlărești, care fac apel doar la memorie. generînd șablonul și formalismul.Oricît s-ar perfecționa formele de învătămînt, acestea nu pot înlocui adunările de partid, care au un rol principal In educarea partinică și revoluționară a comuniștilor. Pentru a spori acest rol, conducerea partidului a indicat ca în adunările generale ale organizațiilor de bază să se prezinte cu regularitate scurte informări politice

Din analiza aprofundată a situației de pe teren se desprinde concluzia că există posibilitatea practică de a intensifica însămînțările în toate județele țării, cu atit mai mult cu cît există terenuri pregătite în acest scop. Este adevărat că între efectuarea arăturilor și data semănatului trebuie să treacă un anumit timp. Dar pentru a nu întîrzia lucrările, soluția nu o constituie în nici un caz aminarea semănatului, ci urgentarea lucrărilor de eliberare a terenului și e- fcctuarea imediată a arăturilor, lu- crîndu-se in schimburi prelungite sau in două schimburi./Ținînd seama de timpul înaintat, de necesitatea imperioasă de a încheia grabnic semănatul griului, se impune ca organele și organizațiile de partid, organele agricole județene, conducerile unităților agricole să acorde prioritate eliberării și pregătirii terenurilor destinate griului, folosirii la întreaga capacitate a tractoarelor și semănătorilor. Terminarea- grabnică a semănatului trebuie însoțită de preocuparea continuă pentru calitatea lucrărilor, astfel ...incit Să se- pună o bază solidă viitoarei producții de grîu.

• .asupra celor mai importante evenimente interne și externe, asupra unor documente de partid recent apărute. De 'asemenea, în adunările de partid se vor organiza și de aci înainte, la anumite intervale, dezbateri pe probleme politico-ideologice. în măsura în care aceste dezbateri se axează pe sarcinile și preocupările concrete ale organizațiilor respective, se soldează cu măsuri practice, sînt străbătute de spirit critic și autocritic, ele se dovedesc o adevărată școală de pregătire politico-ideologică.Este limpede că un învățămînt la nivelul actualelor exigențe ale partidului poate fi realizat numai cu ajutorul unor lectori și propagandiști corespunzători. Aceasta obligă comitetele de partid județene, municipale, orășenești, comunale să-i selecționeze cu deosebită grijă, sporind ponderea muncitorilor, a • celor care lucrează nemijlocit în producție, să încredințeze această muncă de înaltă răspundere numai unor oameni cu o bună pregătire ideologică și politică, care dau dovadă de spirit militant, combativ, de exigență partinică și cunoaștere a vieții, manifestă pasiune și pricepere pentru activitatea propagandistică. Pentru activiștii de partid, cadrele cu munci de răspundere în organele de stat și economie, în organizațiile de masă și obștești este o obligație să activeze ca lectori sau propagandiști, să facă expuneri și să conducă dezbateri în diferite forme ale invățămîntului de partid, obligație ce decurge nemijlocit din calitatea lor de oameni politici, de luptători revoluționari.Un sprijin important primesc lectorii și propagandiștii, ca și toți cei care studiază în învățămîntul de partid, prin crearea in întreprinderi, instituții și Comune a punctelor de informare și documentare, iar în cadrul cabinetelor județene de partid a centrelor de informare și documentare, care le vor pune la îndemînă un bogat material informativ și de studiu. Asupra muncii de propagandă va avea, fără îndoială, o înrîurire deosebit de pozitivă aplicarea indicației ca cel puțin o dată pe lună, în cadrul punctelor de informare și documentare din întreprinderi și de Ia comune, membri ai birourilor comitetelor județene, municipale și orășenești de partid, activiști ai cabinetelor să dea răspunsuri la întrebările puse de oamenii muncii.Organele și organizațiile de partid sînt chemate să se ocupe direct de îndrumarea și controlul învățămin- tului, știut fiind că activitatea politi- co-educativă se poate desfășura cu succes numai sub conducerea lor nemijlocită și permanentă. A asigura o înaltă calitate învățămîntului de partid. a-i imprima un caracter dinamic, combativ — iată o sarcină Centrală, pentru a cărei îndeplinire organele și organizațiile de partid, lectorii și propagandiștii, laolaltă cu cursanții sînt chemați să depună toate străduințele. Eficienta, ■ puterea de influențare pe care o exercită propaganda asupra maselor trebuie să se reflecte in dezvoltarea conștiinței socialiste. în participarea activă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.
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FINALA „CUPEI DAVIS'

ale școlii românești!
Sînt binecunoscute cerințele educative majore puse de partid in fața școlii noastre, rolul deosebit atribuit cadrelor didactice în educarea moral- politică a tineretului, în pregătirea lui concretă pentru muncă, pentru viață. Pentru îndeplinirea unor asemenea îndatoriri de mare însemnătate socială, pedagogică, profesorii și învățătorii, educatorii în general au obligația să se pregăteașcă ei înșiși temeinic, să-și formeze o viziune nouă— profund politică și în același timp în pas c" dezvoltarea socială și cu progresul științei — asupra modalităților de pregătire și educare a tinerei generații pe băncile școlii. în acest context, m-aș opri îndeosebi asupra modului în care sînt formați— în învățămîntul liceal pedagogic — învățătorii, primii educatori ai elevilor, apreciind că o asemenea analiză este necesară și pentru faptul că, de o bună bucată de vreme, în presă au apărut prea puține rînduri despre munca atît de complexă și, în același timp, atît de interesantă și de importantă a învățătorilor.După cum se știe, învățătorul are un mare rol în așezarea bazelor gîn- dirii, ale concepției despre lume și viață a copiilor ; el este, de regulă, primul care deschide ferestrele imaginației, ale inventivității, asigură cunoașterea unor importante manifestări ale naturii și ale societății, a principalelor forme și reguli de conviețuire între oameni. Tot el este cel care consolidează și duce mai departe opera familiei în dezvoltarea sentimentelor de respect față de oameni, în formarea deprinderilor și obișnuințelor de muncă, de comportare civilizată, în formarea și dezvoltarea nobilelor trăsături de caracter — cinstea, sinceritatea, omenia. Conturînd coordonatele făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a accentuat importanța pe care o are, în cadrul acestora, activitatea pentru transformarea conștiinței oamenildr, pentru educarea politică, cetățenească, etică a generațiilor tinere, subliniind cu pregnanță sarcinile mari, complexe, fundamentale ce revin școlii. Privit în această perspectivă, învățătorul este chemat nu numai să transmită cunoștințe, să cultive inteligența, ci și să pună bazele personalității unui om conștient de drepturile și datoriile sale, legat trup și suflet de viața și de viitorul poporului său.Evident, desfășurarea unei astfel de munci educative implică, din partea învățătorului, o temeinică pregătire ideologică-poiitică, științifico-tehnlcă și psiho-pedagogică,' puternice convingeri și sentimente patriotice, dragoste față de profesiunea sa. Analizat din acest punct de vedere, învățămîntul nostru pedagogic de învățători prezintă carențe deloc neglijabile. Pentru a realiza educația comunistă a tinerelor generații, învățătorul trebuie să dea întregului proces instruc- tiv-educativ o bază științifică, mate- rialist-dialectică, să orienteze întreaga muncă educativă în spiritul ideologiei clasei muncitoare, a partidului marxist-leninist, bineînțeles la nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor săi. Or, actualul plan de învă- țămînt îl ajută în mod insuficient pe viitorul învățător în această direcție. Prevăzută numai într-un singur an

(ultimul, anul V), împreună cu socialismul științific, predarea prea sumară a filozofiei se răsfrînge asupra posibilității elevilor de a înțelege valoarea materialismului . dialectic ca știință a aspectelor esențiale ale realității și a celor mai generale legi ale mișcării și dezvoltării naturii, societății și gîndirii, ca metodă revoluționară de cunoaștere și transformare a realității. Etica și sociologia nici nu sînt incluse în planul de învățămînt, fapt ce se răsfrînge in mod evident în pregătirea elevilor ca viitori, învățători.Această situație ar putea fi remediată, după părerea mea, prin următoarele modificări în planul de învățămînt al liceului pedagogic de învățători : economia politică să fie deplasată din anul IV în anul ÎI ; filozofia. cuprinzînd materialismul dia-
puncte de vedere

lecție și materialismul istoric, istoria curentelor filozofice, să fie introdusă la anul III ; Ia anul IV să se prevadă logica și sociologia, iar etica și socialismul științific să fie planificate în anul V. Propun, de asemenea, ca filozofia să fie trecută pe tabelul disciplinelor programate pentru examenul de diplomă. Operarea unor astfel de modificări ar spori în mod substanțial pregătirea ideologică a viitorilor învățători, ar oferi psihologiei și pedagogiei baza filozofică necesară, iar procesul de formare a concepției lor științifice despre lume s-ar desfășura în condiții mult mai corespunzătoare.îmbunătățiri substanțiale se cer operate și în predarea altor discipline care concură în mod deosebit la formarea politică-etică a viitoarelor cadre didactice. Astfel, valoarea formativă și educațională a predării istoriei patriei în liceul pedagogic este mult mai mare față de valoarea aceleiași discipline în liceul de cultură generală. Elevii liceului pedagogic vor preda ei înșiși istoria patriei, vor primi nobila misiune de a ajuta copiii care li se vor încredința să cunoască unul din bunurile cele mai scumpe ce le are un popor — trecutul lui de luptă, de a-i învăța să-și iubească poporul, patria ' socialistă. Insuficienta cunoaștere a istoriei patriei, din cauza predării acestui obiect de învățămînt cu intermitențe, numai în anumiți ani, se răsfrînge în sterilitatea multora dintre lecțiile predate de elevi în școala de aplicație, în slaba vibrație pe care o produc în prezentarea unor momente cruciale din viața și trecutul de luptă al poporului. îmbunătățirea predării istoriei patriei reclamă, după părerea mea, cuprinderea acestui obiect în fiecare an de studii, cu cîte 2 ore pe săptămîpă, includerea istoriei patriei printre obiectele de diplomă. Un statut asemănător s-ar cuveni să capete și geografia patriei.

Ritmul tot mai accentuat de acumulare a informației, ca urmare a revoluției tehnico-științifice contemporane, larga acțiune de culturalizare a maselor realizată sub conducerea partidului, ridicarea continuă a nivelului științific al producției prin adîncirea procesului de mecanizare, automatizare și cibernetizare generează cerințe mereu sporite și față de pregătirea științifică și practică a învățătorilor, obținută prin studiul matematicii, fizicii, biologiei etc. învățătorul viitorului nu poate fi conceput decît ca un om capabil să minuiască, de exemplu, aparatul matematic necesar în cercetarea științifică a personalității elevului și a grupului școlar, a diferitelor procese psihice și fenomene inst.ruetiv-educa- tive, priceput să utilizeze mijloacele pe care i le pune la îndemină tehnologia modernă pentru îmbunătățirea procesului predării și al educației. De aceea, cred că în conceperea planului de învățămînt al liceelor pedagogice, trebuie să intre neapărat, alături de laturile matematicii cuprinse în prezent, analiza matematică și statistica matematică, iar la fizică să se aeorde mai mult Ioc electricității și aplicațiilor ei în tehnologia didactică. Tot astfel, pentru o mai bună corelare, a predării psihologiei și pedagogiei cu predarea biologiei, propun ca igiena, care în prezent se predă în anul IV, să fie trecută în anul II. In felul acesta, in predarea psihologiei copilului și a psihologiei pedagogice, în predarea pedagogiei, vor putea fi folosite mult mai larg cunoștințele de igienă.De asemenea, șe simte acut necesitatea creării în liceele pedagogice a unor laboratoare psiho-pedagogice, a întăririi efective a școlilor de aplicație prin asigurarea unui corp didactic selectat prin concurs. Actualele programe și manuale de pedagogie necesită ample modificări și completări cu probleme de pedagogie prospectivă, de teorie a învățării, a conducerii și planificării științifice, cu problemele de bază privind raportul dintre educație și dezvoltare, cu principiile și metodele pedagogiei operaționale, precum și mai multă precizie in vehicularea conceptelor și categoriilor pedagogice, o justă repartizare a materiei pe ani de studii, un echilibru mai rațional între pregătirea teoretică și practică, o corelare mai sistematică între predarea metodicelor și a pedagogiei, între organizarea practicii și predarea metodicilor. Personal, consider că ar fi bine ca anul V : să fie conceput ca un an de desă-, virșire a pregătirii pedagogice,..elevii^,, > puțind fi antrenați și într-o activitate practică de investigare științifică psiho-pedagogică.Pe această cale, precum și prin intermediul altor măsuri pe care Ministerul învățămîntului le va găsi de cuviință, se va putea accentua funcția formativă și educativă a liceului pedagogic, ridicarea nivelului științific al muncii educative, perfecționarea procesului de formare a învățătorilor pe care îi dăm patriei socialiste.
Prof, emerită
Maria POPESCU
directoarea Liceului pedagogic 
de învățători — București

PROGRAMUL I

8,30 Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate. 9,00 Matineu duminical 
pentru copii • Hai, copii, cu toți 
la joc ! Cîntece și jocuri populare 
interpretate de pionieri • Film 
serial : „Sebastian și secretul epa
vei" (III). Episodul „Domnișoara 
Sophie Virginie". 10,00 Viața sa
tului1. 11,15 Un interpret celebru : 
violonistul David Oistrah pe sce
na Ateneului Român. In program : 
sonate de Brahms și Bartok. La 
pian Frieda Bauer. Regia Marce
la Popescu. 12,00 De strajă patriei. 
12,30 Emisiune în limba maghiară
• însemnări săptămînale • Țara 
în imagine și sunet. Actualități 
economice, sociale și culturale
• Program muzical : cîntă Be- 
lenyi Ferenc și orchestra condu
să de Mezei Gydrgy din Oradea
• Generații industriale. Reportaj
realizat la uzinele „Unio" din Satu- 
Mare de Tothfalusi Adalbert și 
Mircea Bogdan • Spectacol de 
arii șl balete din „Tosca" de Puc
cini, „Traviata" de Verdi, „Bank 
bân" de Erkel F. • Program pen
tru copii. 14,00 în reluare, la cere
rea telespectatorilor. Selecțiuni din 
emisiunea muzical-distractivă „S-a 
ivit pe culme toamna...". Postme
ridian. 14,30 Sport. Fotbal : Dane
marca — România (preliminariile 
turneului olimpic). Transmisiune 
directă de la Copenhaga. Crainic- 
comenta^tor : C. Țopescu. In pau
ză : interviu cu crainicul-reporter 
Gyorgy Szepeszy, realizat de Aris
tide Buhoiu. 16,15 Campionatele 
balcanice de călărie — proba de 
sărituri peste obstacole „Cupa 
Națiunilor" pentru seniori. înre
gistrare de la Belgrad. 16,45 Maga
zin. 18,05 Film serial pen
tru tineret : „Planeta giganților". 
18,55 Vetre folclorice : Rădăuți.
„Mîndră floare a Nordului". 19,15 
1001 de seri. 19,30 Telejurnalul de 
se'ară. 20,00 Craiova, cetatea ba
nilor. Comentariu : Petre Dragu. 
20,20 „Oaspeți la Hunedoara". 
Spectacol popular transmis din 
amfiteatrul în aer liber situat la 
poarta castelului Corvineștilor. 
22,00 Telejurnalul de noapte. 22,15 
Finala „Cupei Davis" la tenîs de 
cîmp : S.U.A. — România. Parti
da de dublu. înregistrare de la 
Charlotte — S.U.A.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu personaje 
îndrăgite de copii : Huckleberry 
Finn. 20.30 Bucureștiul necunos
cut. Școli bucureștene. Emisiune 
de Carmen Dumitrescu. 20,50 Con
certul Orchestrei simfonice a Fi
larmonicii „George Enescu". Diri
jor : Paul Popescu. 21,45 Buletin 
de știri. 21,50 Intermezzo muzica] 
cu orchestra Gelu Solomonescu. 
22,00 Săptămîna culturală bucureș- 
teană. 22.10 Film serial „Contesa 
Cosei" — episodul I (reluare).

teatre
aBBnHMBBEKBMHaHOHBBnMnBD
• A.R.I A. (la Opera Română) : 
Spectacol prezentat de Ansamblul 
de balet din R. P. Chineză. în 
program : Concertul pentru pian 
și orchestră „Fluviul galben" și 
baletul „Detașamentul roșu de fe
mei" — 20.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele —- 10,30; Prințesa circului — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Surorile 
Boga — 10,30; Fanny — 20. (sala 
StUdib) ■ Să ’mi-ți faci prăvălie cu 
scâră -- 15,30; Moartea ultimului

?! golan — 20. ' - ’ V ’ \
He Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (în sala Teatrului Mic) : 
D-ale carnavalului — 20.
• Teatrul Giulești : Secunda 58 
—•19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Dru
mul e liber — 10; Cinci săptă- 
mîni în balcon — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Aligru
— 11; (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 10; 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala. Savoy) : Sonatul Lunii
— 11; 19,30.

etalează expttne-grupul muzicie- 
moscoviti ne ca evoluînd în-

I

OASPEȚI Al SĂLILOR DE CONCERT BUCUREȘTENE
Filarmonica cehă

Filarmonica cehă s-a născut sub bagheta lui Dvorak. Și Dvorak și Mahler, Grieg, Strauss și-au dirijat, la acest ansamblu, lucrările. Le-au putut asculta în execuții remarcabile. Oricare din prezentările închinate Filarmonici cehe nu uită să amintească și de Hindemith, Vincent dTndy, Mascagni, Bruno Walter, Otto Klemperer, de Casals și Rubinstein, de Prokofiev și Stravinski, de încă multe nume de prestigiu din viața muzicală internațională cu care s-a colaborat fructuos. In turneul bucureștean, prima mului prins nia a major, și o primă audiție Martinu : „Con-
parte a progra- ascultat a cu- Dvorak, Simfo- VIII-a în Sol

certul nr. 1 pentru violoncel și orchestră" — un program muzică cehă.lucrarea lui _ .. . . amplă dezbatere simfonică, cu confruntări tensionate, cu ritmuri pregnante, cu pasaje largi, meditative, cu acel final de o veselie contaminantă care șterge orice urmă de melancolie, Orchestra Filarmonică cehă a a- vut toată strădania unei perfecte clarități, a sublinierii detaliilor, a unei sonorități impecabile. Dirijorul Vaclav, Neumann este tipul muzicianului riguros, sobru, înclinat spre redarea exactă, spre corectitudine. Astfel, lucrarea a apărut clară, echilibrată, cu toate detaliile de construcție. Mai puțin în-

deci de Pentru Dvorak.
să reliefîndu-se fantezia, arabescurile de culoare, legănarea generoasă a inspirației. Am apreciat Concertul nr. 1 pentru violoncel și orchestră al lui Bohu- slav Martinu, o muzică cu un limbaj tonal, dar modernă ca desfășurare, incisivă, fără lungimi, căruia violoncelistul Josef Chuchro, remarcabil virtuos, i-a dat o tălmăcire de o indiscutabilă sensibilitate. Calitățile Orchestrei Filarmonicii cehe, strălucirea corzilor, e- chilibrul „partidelor" instrumentale, precizia alămurilor, siguranța s-au etalat din plin în piesa lui Ravel ,.Da- phnis și Chloe“, jocul rafinat al instrumentiștilor fiind impecabil transmis.

Barșai, conducătorul ansamblului, este fără îndoială un artist autentic care știe să-și apropie și să gîndeas- că forma muzicală într-o manieră contemporană, descoperind și sensibilizînd aspectul uman chiar în construcția sonoră cea mai complexă. Monumentala „Artă a fugii"

Bach impresionea- în egală măsurăde ză prin logica formală a arhitecturii muzicale, prin profunzimea adevărurilor omenești rostite cu gravitate și noblețe. Situată la un alt pol al sensibilității u- mane, Simfonia nr. 49 
in fa minor de Haydn, fermecătoare in strălucirea ei calmă, a evidențiat' ansamblului

disponibilități de frazare, de mare rafinament și subtilitate sonoră. De aci și pînă la miniaturalele dar spiritualele „Viziuni fu
gitive" ale lui Proko
fiev, muzicienii sovietici au dat dovada unei fantezii conduse cu bun gust și aleasă pricepere.

D. AVAKIAN

Formația camerală de balet
din New York

C. ȘTEFAN

Orchestra de cameră
din Moscova

Se poate indiscutabil aprecia că spre deosebire de marea majoritate a ansamblurilor și a formațiilor promotoare ale imensului te- zaur al muzicii de cameră, multe dintre a- cestea, mai mult sau mai puțin strict specializate pe stiluri, pe epoci ale istoriei mu-

zicii, 
nilor apare tr-o largă deschidere stilistică, de la marile capodopere ale Renașterii și Barocului, la cele ale clasicismului și romantismului muzical sau ale perioadei contemporane. Desigur, această accepțiune

extinsă a fenomenului muzical artistic permite interpreților — cu toții muzicieni instrumentiști de aleasă clasă — obținerea unor realizări sonore în primul rînd viabile, autentice, ce ocolesc abil simpla meticulozitate a reconstituirilor de tip arheologic. Rudolf

Vizionînd spectacolele companiei new- yorkeze am asistat, de fapt, la evoluția unui octet sau mai corect (după scenele văzute) a unui dublu cvartet de balerini, unde oricare dintre ei este „solist", este „comentator secund" sau „ansamblu". Charles Bennet nu conduce The First Chamber Dance Company din New York cu dorința abordării „dansului de cameră" „șoc", electrizant, voit cu orice preț modern. Arta lui Bennet se prin tehnica rii culorilor artei coregrafice, țesind nuanțe subtile cu abilitate, nu ca variante ale fondului muzical, ci într-un dialog gur, inteligent cu cesta, schimb plici rafinate Ioanei sonore, țin interesant
dedateMaine apa-

si-a- re- co- pu-

re, cînd compune „pa- pentru o muzică Franțois Adrien Boieldieu. de exemplu. Mult mai interesantă s-a prezentat Leyeda — pe muzica lui Isaac Albeniz, o explozie de temperament spaniol, perfect transtpisă de Sara de Luis.Compozițiile moderne, în schimb, de- monstrînd cu adevărat bogăția expresivă a genului cameral în arta coregrafică, „expresia" în dimensiunile ei reale, au fost convingătoare.Și mai bine organizat, tradiționalul „By Candlelight" a fost ca o poveste simplă, veselă despre visurile fetei, despre dragoste, despre îndeletniciri cotidiene într-un sat obișnuit, ca oricare altul, depănate tonic, cu un aer de anecdotă. Cvartetul David Hitchcock. Flemming Hal-

by, Sara de Luis, Marjorie Mussman, stăpi- nea impecabil nuanțării, narațiunii scenei, cu prozaicul.Din programul Companiei camerale de balet din New York s-au impus cel mai pregnant ..Contrastele" : o filă despre dragoste, despre atracția negrăită — jocul cuplului „în alb", Janice Groman, Michael Uthoff — despre vibrația nespusă, timidă, alăturată dragostei contaminante — cuplul, în negru, Marjorie Mussman, Charles Bennet —, spectaculos explozive, dar în același timp profunde ; o filă care sfîrșește ciș- tigînd poezia inaltera- tă

arta a împletirii cu jocul visul, cu

a dragostei.
Smaranda 
OTEANU

Victorie românească în proba 
de dublu: Țiriac, Năstase- 

Smith, Dillon 3-0CHARLOTTE (Carolina de nord) — prin telefon de la trimisul nostru. La ora 18, ora Bucureștiului, a fost reluat meciul Țiriac—Froehling, întrerupt vineri seara datorită întunericului, la scorul de 6—3, 6—1, 3—6, 1—6 și la ghemuri 6—6 în cel de-al cincilea set.Serviciul îl are jucătorul american, care reușește să cîștige ghemul și apoi, pe serviciul lui Țiriac, se încheie a doua întilnire cu 3—2, reali- zind astfel 2—0 în favoarea echipei S.U.A.Presa locală de sîmbătă acordă un spațiu larg intîlnirii de pe stadionul Julian Clark, arătind printre altele că „cea mai apropiată caracterizare a celor două meciuri ar fi următoarea : Ilie Năstase a avut o cădere și s-a prăbușit complet. Froehling a a- vut o cădere mai teribilă ca Năstase, dar acesta a luptat pentru fiecare minge și și-a revenit" (THE CHARLOTTE OBSERVER). Autorul articolului citat arată însă că Năstase, care a jucat splendid în toate cele șase meciuri premergătoare actualei confruntări, a fost scos din ritm ca urmare a unei inexplicabile pauze de o lună de zile din activitatea sa competițională internațională. Stan Smith sublinia și el că absența jucătorilor români de pe terenurile internaționale după turneul de la Forest Hills (S.U.A.) a fost în avantajul echipei americane.Părerea mea este însă că Țiriac, în ciuda acestei pauze, a jucat la a- devărata sa valoare și că. ar fi putut realiza egalarea în cel de-al doilea meci în cazul că arbitrul nu ar fi anulat, în ghemul al doilea al setului trei, o minge prin care Țiriac realizase 2—0 in favoarea sa pe serviciul lui Froehling. Acesta a fost momentul-cheie și totodată momentul psihologic de care a depins întreaga desfășurare ulterioară a în- tîlnirii lor. Țiriac nu și-a putut calma nervii și datorită faptului că au urmat alte cinci decizii greșite, care l-au frustrat de puncte prețioase. Ziarul „CHARLOTTE OBSERVER", nu poate să treacă cu vede-ea calirat.ee arbitrajului, arătînd că „Norocul pare-sc că i-a ocolit pe români, in- trucît majoritatea deciziilor dubioase ale arbitrilor de linie au fost date in dezavantajul lor".Țiriac și-a revenit DUternic însă în ultimul set, ajungîndu-1 pe Froehling din urmă și realizînd 6—6 la ghemuri. Din nefericire insă, ghinionul nu l-a părăsit, căderea serii dic- tînd întreruperea meciului și oprind contraofensiva lui Țiriac, care îl pusese pe Froehling în derută. La reluare s-a dovedit că pauza de 18 ore de peste noapte l-a avantajat exclusiv pe Froehling,La ora 18.52, ora Bucureștiului, a. început meciul de dublu dintre echipele României și Statelor Unite, cu următoarele formații : Țiriac-Năstase și Stan Smith-Erik van Dillon. In-

locuirea lui Froehling cu Dillon a- duce astfel în echipa americană un jucător complet odihnit, cu un oarecare avantaj față de echipa română.In acest meci s-a putut constata cel mai bine rapiditatea suprafeței terenului. Mingea nu poate fi ținută în joc decît cîteva secunde.în primul set, jucătorii americani, avînd serviciul, iau conducerea, urmăriți insă îndeaproape de Țiriac și Năstase, care egalează la 1—1 și 2—2. preluînd apoi conducerea cu 3—2 pe serviciul lui van Milion. ■ •■teind-o la 4—2 prin serviciile expediate cu viteză năpraznică de Țiriac. Năstase pare să-și fi revenit oarecum față de ziua de ieri și, împreună cu Tiriac, cîștigă primul set cu 7—5. Cel de-al doilea set începe în nota de dominare a echipei române, care preia încă de la început conducerea.Cu aplauze puternice din partea miilor de spectatori prezenți în tribună sînt răsplătite jocul de înaltă clasă internațională al lui Țiriac, preluările din poziții considerate imposibile. Prezența sa pe teren, coordonarea de către el a jocului și lupta sa pentru fiecare minge, toate acestea îl mobilizează pe Năstase și reușesc să-și mențină avansul, să realizeze un break în ghemul 3 și să cîștige și cel de-al doilea set al meciului cu 6—4.Serviciile în forță ale lui Stan Smith, jocul său de prim internațional al S.U.A. nu pot suplini, însă, lipsa de sudură existentă între el și compatriotul său van Dillon, comnen- fsînd intr-un fel faptul că Năstase nu poate juca la adevarata sa valoare.Setul 3 are evoluție dramatică. După preluarea conducerii de către jucătorii americani — ca urmare a avantajului creat de faptul că au servit primii — românii egalează în ghemul al doilea și țin sub urmărire pe adversarii lor pînă în ghemul al 12-lea — la 6—6 — și aooi, atît Țiriac, cit și Năstase joacă fără greșeală și reușesc un break de toată frumusețea pe serviciile fulgerătoare ale lui St.p.n Smith. Așadar, 7—6 pentru România, plus avantajul serviciului. Spectatorii aplaudă politicoși succesul jucătorilor români. Tribunele capătă o înfățișare pitorească, multicoloră. Mii de umbrele se deschid în timp ce ploaia a început să cadă o dată cu startul în ghemul decisiv al meciului. Meciul continuă însă cu o intensitate extraordinară : românii presînd victoria, iar americanii apărîndu-și ultimele șanse, în- cercind imposibilul pentru a nu ceda ghemul. Au rezistat numai pînă la 30—40, după care au fost nevoiți să cedeze ghemul cu 8—6 în favoarea ețhipei tricolore.Am putea spune, fără să greșim,’ că meciul a fost cîștigat de Țiriac, el realizînd majoritatea punctelor. Internaționalul nostru s-a dovedit totodată un excelent tehnician, stra

teg și coordonator al jocului, ln- drumîndu-1 în permanență pe Năstase și încurajîndu-1 atunci cînd greșea. Au fost cîteva situații — în mod teoretic lipsite de șanse pentru echipa noastră — cind pe serviciul nostru adversarilor le mai trebuia un singur punct pentru a realiza break, iar românilor 4 sau 5 puncte pentru a nu ceda ghemul. Un plus de voință, concentrare extraordinară și hotărîrea de a nu ceda cu nici un preț au contribuit la recuperarea handicapului, prin realizarea unui joc de mare clasă, și cîștigarea ghemurilor în dispută.Jucătorii români au reușit să neutralizeze dezavantajul suprafeței rapide de „zgură" printr-un plasament aproape perfect, care le-a permis să acopere întregul teren fără dificultăți. Țiriac și Năstase au demonstrat astăzi că sînt unul dintre cele mai bune cupluri ale sportului alb.Așadar, rezultatul intîlnirii dir- tre echipele României și Statelor Unite după cea de-a doua zi a finalei Cupei Davis a devenit 2—1 în favoarea gazdelor, rezultat care ar fi putut foarte bine să fie invers, în cazul in care Froehling și Țiriac ar fi jucat ca în ultimul set al partidei, lor.Duminică, primii vor intra pe teren Stan Smith și Țiriac, după care vor juca Ilie Năstase și Froehling.
C. ALEXANDROAIE

FOTBAL

Campionatul masculin 
de handbalIeri după-amiază in sala Floreas- ca s-au disputat meciurile celei de-a 11-a etape a campionatului masculin de handbal. De această dată partidele au fost ceva mai dinamice și cu unele faze de bun nivel tehnic. Am remarcat încercările echipelor codașe ale clasamentului de a-și îmbunătăți situația actuală. In acest sens, de pildă, este de remarcat comportarea formației Politehnica Timișoara, care a terminat la egalitate (13—13, la. pauză 6—5) cu Universitatea București. Cu un scor egal s-a terminat și meciul dintre Dinamo Brașov și S. C. Bacău : 17—17 (9—9). în celelalte meciuri ale zilei s-au înregistrat următoarele rezultate : Trotușul — Politehnica Galați 19—13 (9—8) ; Dinamo București — Independența Si- : biu 26—13 (12—3) ; Steaua — Universitatea Cluj 21—15 (9—9).Astăzi, cu începere de la ora 14,30 se vor desfășura în ordine următoarele partide : S. C. Bacău — Independența Sibiu, Universitatea București — Politehnica Galați, Steaua — Dinamo Brașov, Dinamo București — Politehnica Timișoara, Universitatea Cluj — Trotușul.

Astăzi, pe Idraets Parken din Copenhaga:

ROMÂNIA-DANEMARCAAstăzi echipa olimpică de fotbal a României intîlnește, cu începere de la ora 14,30, pe stadionul „Id- raet.s Parken" din Copenhaga, reprezentativa similară a Danemarcei, ’în cadrul turneului de calificare la J.O. de la Miinchen. Antrenorii celor două echipe au comunicat următoarele formații probabile : ROMÂNIA : RĂDUCANU — CIIERAN, BOC, DINU, POPOVICI — DUMITRU,

RADU NUNWEILLER — LUCESCU, DEMBROVSCHI, NEAGU, IORDA- NESCU :DANEMARCA : THERKILDSEN— NIELSEN, ANDREASEN, RONT- VED, RASMUSSEN — PETERSEN, HANSEN — NYGAARD, OLSEN, E. NIELSEN, SCHRIWER.Posturile noastre de radio și televiziune vor transmite in întregime această partidă.
IERI, IN CAMPIONATUL EUROPEAN

Franța - Ungaria 0-2Ieri, la Paris, în cadrul campionatului european de fotbal, echipa Ungariei a învins cu scorul de 2—0 (2—0) echipa Franței. Cele două goluri au fost înscrise de Bene (min. 35) și Zambo- (min. 42).
Italia - Suedia 3-0în cadrul aceleiași competiții, la Milano, echipa Italiei a dispus cu 3—0 (2—0) de selecționata Suediei. Punctele au fost marcate de Riva (2) și Boninsegna.

(Urmare din pag. I)delor moderne de organizare a producției și a muncii, cu studierea temeinică a politicii partidului, a învățăturii marxist-leniniste, se va asigura o legătură strînsă între cunoștințele teoretice și sarcinile practice ale muncii de partid și de stat, ale activității economice. Totodată, s-a creat cadrul necesar pentru îmbinarea învățămîntului cu cercetarea științifică.Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a altor conducători de partid la ședința de constituire a Consiliului de conducere al Academiei „Ștefan Gheorghiu" a evidențiat deosebita atenție pe care conducerea partidului nostru o acordă problemelor complexe ale pregătirii activiștilor. Organizarea Academiei „Ștefan Gheorghiu" — spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu cu acest prilej — „pornește de la cerințele asigurării cu cadre de conducere pentru diferite domenii ale muncii organelor de partid, precum și cu cadre de conducere pentru diferitele sectoare ale vieții economice și de stat. îmbinarea în- fr-o singură Academie a acestor laturi de activitate — care s-ar părea deosebite — pornește de la principiul care guvernează întreaga activitate din România, că forța politică conducătoare a societății românești este Partidul Comunist Român și, deci, în exercitarea acestui rol trebuie să asigure și pregătirea cadrelor necesare pentru îndrumarea tuturor sectoarelor de activitate".în același context al preocupărilor susținute pentru educarea socialistă a întregului popor se cuvine menționată continuat ea plenarelor lărgită

ale
Caele comitetelor județene de partid, și cele desfășurate exprimă aprobarea deplină comuniștilor " perfecționării activității ducative adoptat de conducerea partidului pe baza proouneri'oi: • rate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și, totodată, adoptă planuri concrete de acțiune menite să asigure intensificarea muncii ideologice și politice a tuturor organizațiilor de partid, a fiecărui comunist.Adunarea jubiliară consacrată împlinirii unui veac lui I. C. Frimu — tanții de frunte ai torești — a relevat înalta cinstire pe Partidul Comunist Român figurilor luminoase ale eroilor clasei muncitoare, ale luptătorilor pentru libertatea și fericirea poporului. Glorioasele tradiții revoluționare ale proletariatului, ale poporului nostru, combativitatea, intransigența parti

față de anterior, a programul politico-e-
țo

de la nașterea unul din mili- mișcării munci- o dată în plus care o acordă

nică, ce au caracterizat lupta comuniștilor in anii ilegalității, constituie un, strălucit exemplu de partinitate, de dăruire și spirit de sacrificiu pentru interesele poporului, pentru cauza nobilă a socialismului. Firesc, ele se situează în centrul activității poli- tico-ideologice consacrate dezvoltării conștiinței socialiste a maselor.
+Evenimentele săptămînii ilustrează concludent — ca și cele ce le-au precedat — aria largă a creșterii rolului conducător al nartidului in toatecompartimentele vieții noastre economice și sociale, consecvența, modul sistematic în care se materializează hotăririle istorice ale Congresului al X-lea al partidului.

cinema
• Așteptarea ; Vizita delegației de 
partid și guvernamentale române, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Republica Populară 
Chineză : LUMINA — 9—19,30 în 
continuare.
• Romanticii : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30;' 16; 18,30; 20,45.
• Șansa : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Steaua de tinichea : LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45, 19; 21.
• Aeroportul : SCALA — 10;
13,30; 17; 20,30, MELODIA — 9;
12,15; 16; 19,30, FAVORIT — 9,15; 
12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 9; >
11,30; 14,15; 17; 20.
• 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, 

•MODERN - 8,30; 10,30; 12,30; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30.
• 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) : 
CINEMATECA (sala Union) — 9,30: 
12: 14,30; 17; 19,30.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FLOREASGA — 
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- 
tămîna nebunilor : UNIREA — 
15,30; 19
• Omul orchestră : ARTA — 15,30;
18: 20,15.
• Boxerul : FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20.
o 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 — 9; 12.
• Sunetul muzicii : DOINA -A 16: 
19,30.
• 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 î RA
HOVA — 10; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
COSMOS - 15,20; 18; 20.15.

calirat.ee
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 

de acreditare a noului
ambasador al Uniunii AustralieiLuînd cuvîntul, cu prilejul prezentării scrisorilor, ambasadorul R. H. Robertson, a transmis președintelui Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un salut călduros din partea guvernatorului general al Uniunii Australiei, precum și urări de prosperitate și fericire pentru poporul român. El a arătat că își începe misiunea de ambasador în România animat de dorința de a face totul pentru ca relațiile româno-aus- traliene să se întărească și să se dezvolte în continuare.„De la stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre — a arătat ambasadorul australian — au avut loc o serie de contacte între miniștri și funcționari superiori români și australieni. Este dorința mea sinceră ca aceste oontacte să fie extinse în viitor".In continuare, vorbitorul a relevat importanța acordurilor comerciale și de cooperare intervenite între cele două țări și a exprimat convingerea că, prin eforturi comune, relațiile româno-australiene pot cunoaște o dezvoltare și mai mare în viitor.„Preluîndu-<mi misiunea — a spus ambasadorul australian — sînt bucuros să constat că cele două țări ale ' noastre sînt de acord asupra unor anumite principii fundamentale privind cooperarea pașnică dintre state. în calitate de țări niembre ale O.N.U., România și Australia subscriu la scopurile și principiile Cartei. Ambele noastre țări respectă egalitatea suverană a' statelor, dreptul lor de a se bucura de libertate, independență și integritate teritorială, fără amestec în treburile lor interne. D.e asemenea, acordăm importanță dreptului popoarelor la autodeterminare.întrucît am activat personal la O.N.U., sînt fericit să constat că România și Australia au putut coopera într-un număr -de organisme ale acestei organizații și în alte organizații internaționale".In încheiere, ambasadorul australian a spus :„România și Australia sînt situate foarte departe una de cealaltă.'; Istoria și experiența țărilor noastre, precum și diferențele de orînduire socială și politică au dus, și nu în mod nefiresc, la apariția de interese care nu întotdeauna coincid. Sînt, însă, sigur că întotdeauna ■ vom putea proceda la schimburi de păreri într-o atmosferă de respect și înțelegere reciprocă în probleme în care s-ar putea să existe puncte de vedere diferite. In concluzie, Excelență, permiteți-mi să reafirm dorința U- niunii Australiei de a menține și dezvolta în continuare relațiile prietenești care există între țările noastre. Aștept cu interes să-mi desfășor activitatea de reprezentant al Australiei în Republica Socialistă România". C tliSil SO U >J11In cuvîntul său, tovărășiile’NiC'ĂÎad'\ Ceaușescu, președintele Consiliului ’ de Stat, după ce a adresat ambasadorului australian un călduros salut de bun venit în țara noastră, a spus:„împărtășim întru totul părerea că în ultimii ani relațiile dintre Republica Socialistă România și Uniunea Australiei s-au dezvoltat în toate domeniile, în folosul celor două popoare, al colaborării internaționale. Considerăm că există încă multe posibilități ca aceste relații să se extindă, să se dezvolte continuu pe diferite planuri și, în primul rînd, în domeniul schimburilor comerciale și al colaborării economice, tehnico-știin- țifice și culturale. In acest sens, mi

PLECAREA DELEGAȚIEI MILITARE A REPUBLICII AUSTRIADelegația militară a Republicii Austria, condusă de ministrul federal al Apărării Naționale, Karl F. Liltgendorf, care, la Invitația generalului de armată Ion Ioniță, ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră, a părăsit BÎmbătă dimineața Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele' de stat ale -Republicii Socialiste România, și Rcț/plicii Austria, oaspeții au fost salutați de general de armată Ion Ioniță, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului Forțelor Armate, și șef al Marelui Stat Major, adjuncți ai ministrului, generali și ofițeri superiori.Sosirea colectivului Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski“ la București
Sîmbătă a sosit în Capitală colectivul Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova1, care întreprinde un turneu în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, solii . artei sovietice au fost salutați de Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, artistul poporului Radu Beligan, directorul Teatrului Național „Ion Luca Cara- giale", regizori, actori, de alți oameni de artă și cultură.Au fost prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al

Semicentenarul Uzinei de reparat scule 
și instalații de presiune din MoreniUzina de reparat scule și instalații de presiune din Moreni a sărbătorit sîmbătă cinci decenii de activitate.La adunarea festivă, organizată cu acest prilej, ing. Teodor Gongu, directorul uzinei, a înfățișat principalele etape de dezvoltare a unității, relevînd îndeosebi succesele înregistrate în anii construcției socialiste, cînd, ca urmare a eforturilor întreprinse de stat pentru lărgirea capacităților. și modernizarea proceselor tehnologice, uzina a realizat un ritm susținut de dezvoltare. Semnificativ în acest sens este faptul că producția anului 1950 se realizează acum in mai puțin de 30 de zile.Colectivul uzinei sărbătorite a fost

siunea dumneavoastră ca ambasador în România are o deosebită semnificație pentru realizarea acțiunilor concrete preconizate de România și Australia".In oontinuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Poporul român, angajat într-o vastă operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, este profund interesat în realizarea unui climat internațional de pace și securitate, în dezvoltarea unor largi relații de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduirea lor socială. întreaga evoluție a vieții internaționale demonstrează că o condiție esențială pentru realizarea păcii și securității popoarelor este așezarea la baza relațiilor dintre state a principiilor respectării suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului în treburile interne, a excluderii folosirii forței și a amenințării cu folosirea forței în raporturile interstatale. România militează ferm pentru întronarea temeinică a acestor principii în relațiile internaționale, convinsă că numai astfel se pot asigura condițiile necesare realizării dezideratelor de pace și progres ale popoarelor, se poate înfăptui uni climat sănătos care să chezășuiască dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni.Pornind de la realitatea că în zilele noastre pacea este indivizibilă, România militează consecvent pentru stingerea focarelor de tensiune și încetarea conflictelor armate care se mai ' mențin în diferite zone ale globului, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase dintre state, pentru respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a dispune el însuși de soarta sa, de a-și hotărî de sine stătător, fără nici un amestec din afară, calea dezvoltării sale". ■In încheiere, președintele Consiliului de Stat a spus :„Apreciem că există toate condițiile ca popoarele noastre să poat^ colabora fructuos, împreună cu toate popoarele lumii, la afirmarea nobilelor idealuri d.e progres și pace ale omenirii contemporane.Dumneavoastră, domnule ambasador, ați subliniat aici faptul că România și Australia au conlucrat, nu o dată, cu bune rezultate în cadrul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme internaționale. Am convingerea că și în viitor conlucrarea și colaborarea româno-australiană vor evolua pe o linie ascendentă, pe baza stimei' și a respectului reciproc, că ele se vor înscrie ca o contribuție concretă la cauza înțelegerii și apropierii dintre popoare, a păcii și securității internaționale.• Mulțumindu-vă în mod cordial pentru salutările pe care mi le-ați transmis, doresc să adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire guvernatorului generat al Uniunii . Australiei, de pace și prosperitate, poporului australian. Vă urez, domnule ambasador,' succes deplin în îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni și vă asigur de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal".După ceremonia prezentării scrisorilor, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire prietenească cu ambasadorul australian R. H. Robertson.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.

Erau de față Eduard Tschop, ambasadorul Austriei la București, și membri ai ambasadei, atașați militari ai unor misiuni diplomatice a- creditați Ia București.După intonarea imnurilor de stat ale României și Austriei, general de armată Ion Ioniță și ministrul Karl F. Liitgendorf au trecut în revistă garda de onoare.Membrii delegației austriece și-au luat apoi rămas bun de la personalitățile române și atașații militari prezenți pe aeroport.Un grup de pionieri au oferit oaspeților buchete de flori. (Agerpres)

Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Intr-o scurtă declarație făcută la sosire ziariștilor, regizorul principal al teatrului, Andrei Goncearov, a a- rătat că vor fi prezentate publicului român spectacolele „înfringerea", după romanul lui Fadeev, „Talente și admiratori" de Alexandr Ostrovski, „Copiii lui Vaniușin" de S. Naidenov, lucrări dramatice care se bucură de mare succes pe scenele din Uniunea Sovietică. (Agerpres)

felicitat de Nicolae Tăbîrcă, prim- secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., de reprezentanți ai Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei și ai altor întreprinderi.într-o atmosferă de puternic entuziasm, colectivul uzinei a adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă sentimentele de recunoștință fierbinte față de partid, față de secretarul general al partidului și se angajează să muncească în viitor cu și mai multă pasiune pentru a traduce in fapt mărețele obiective stabilite de cel de-al X-lea Congres al partidului,

Vizita vicepreședintelui 

Republicii Unite Tanzania, 

Rashidi Mafaume KawawaVicepreședintele Republicii Unite . Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa, și persoanele oficiale care-1 însoțesc în vizita pe care o întreprinde în țara noastră, au fost sîmbătă oaspeții municipiului Baia Mare.La sosire, pe aeroport, vicepreședintele Tanzaniei a fost salutat de Gheorghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al consiliului popular județean, de Va- sile Dancos, primatul municipiului, și alte oficialități locale.însoțit de Gheorghe Blaj, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, și Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, vicepreședintele Republicii Unite Tanzania a vizitat Centrala industrială a minereurilor și metalurgiei neferoase. Uzina mecanică de mașini și' utilaj minier, Uzina metalurgică de metale neferoase și Institutul de subingineri din Baia Mare, interesîndu-se de procesele de producție și de alte probleme tehnico-economice, precum și de pregătirea cadrelor.în continuare, oaspeții au vizitat unele obiective social-culturale și cartiere noi de locuințe.La prînz, președintele Consiliului popular județean Maramureș a ofe
Primire la Consiliul de MiniștriSîmbătă la amiază, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit pe Romuald Harasimowicz, directorul general al Băncii Agricole din R. P. Polonă, și Bohdan Wladon, directorul sucursalei din Varșovia a acestei bănci, care fac o vizită de documentare în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, a participat Ion Rușinaru,
Reuniunea Comitetului Central al A.C.I. si-a încheiat lucrărileîn cursul zilei de sîmbătă, reuniunea Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internaționale și-a încheiat lucrările.Seara, organizațiile cooperatiste din țara noastră au oferit o recepție în onoarea participanților la reuniunea Comitetului Central al A.C.I. Au luat parte tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
Cronica zilei vremea

In cursul dimineții de sîmbătă, noii ambasadori la București ai Republicii Vietnamului de Sud — Lam Van Luu, Republicii Federale a Germaniei — Erwin Wickert, și Republicii Democratice Congo — Jules Bo- kingi, au' depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei’pentrii libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La ceremonii, au asistat membri ai Comitetului Executiv al Consiliului popular al municipiului București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.
★Delegația Băncii Chinei, condusă de' Tsui-Pin, vicepreședinte al băncii, a . făcut simbătă dimineața o Vizită la Ministerul Finanțelor, unde a avut convorbiri cu tovarășul Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, și alte cadre cu munci de răspundere din minister. în aceeași zi, delegația Băncii Chinei a făcut o vizită la Ministerul Comerțului Exterior, unde a fost primită de Nicolae Nicolae, prim-adjunct al ministrului, și a avut convorbiri referitoare la dezvoltarea

Zi de zi, presa informează despre noi și noi succese, pe calea construcției socialiste, ale oamenilor muncii din Republica Populară Democrată Coreeană în îndeplinirea sarcinilor trasate în planul de dezvoltare a economiei naționale, adoptat la cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncii din Coreea.în trecut un stat agrar înapoiat, R.P.D. Coreeană se înfățișează astăzi ca o țară socialistă cu o industrie modernă și o agricultură dezvoltată. Astăzi, în numai 12 zile, industria țării produce tot atît cit producea, înainte, de eliberare, în întregul an 194L Ponderea producției industriale în ansamblul economiei a crescut de la 34 la sută în 1956 la peste 75 La sută in prezent.Pivot al întregului sector al industriei grele, industria constructoare de mașini a atins un înalt grad de dezvoltare. în R.P.D. Coreeană se produc în prezent prese de 6 000 și 3 000 de tone, autocamioane de 25 tone, nave cu un deplasament de 5 000 tone, locomotive electrice și Diesel, tractoare de diferite tipuri și puteri, instalații complexe pentru întreprinderi energetice, metalurgice și chimice. Realizări de seamă au fost obținute în dezvoltarea transporturilor pe căile ferate, peste 60 la sută din magistralele feroviare ale R.P.D. Coreene fiind astăzi electrificate.înfăptuiri de seamă sint consemnate în valorificarea largă a resurselor năturale, în dezvoltarea agriculturii socialiste, în realizarea unei rețele de hidroameliorații, în învă- țămînt, știință și cultură, în ridicarea nivelului de trai al maselor. Totodată, se întărește neîntrerupt capacitatea de apărare a țării.In toate aceste succese își găsesc expresia concludentă hărnicia, talentul și energia poporului coreean, ho- tărîrea cu care înfăptuiește politica de aplicare creatoare a marxism-le- ninismului la condițiile concrete ale țării, politică pe care Partidul Muncii din Coreea — de la a cărui înființare se împlinesc astăzi 26 de ani — o promovează în mod consecvent. De-a lungul întregii sale existențe, Partidul Muncii din' Coreea, a cărui întemeiere este legată indisolubil, de numele tovarășului Kim Ir Sen, a străbătut un drum glorios, afir- mîndu-se ca forța conducătoare a întregului popor, ca inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor oamenilor muncii, coreeni, în lupta pentru apărarea și consolidarea cuceririlor lor revoluționare, în construirea orînduirii socialiste. 

rit o masă în cinstea oaspeților. Gheorghe Blaj și Rashidi Mafaume Kawawa au toastat în cinstea prieteniei dintre popoarele român și tan- zanian, pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două state, în sănătatea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a președintelui Republicii Unite Tanzania, Julius K. Nye- rere.
★în aceeași zi, P. Kisumo, ministrul de stat pentru administrația regională și dezvoltare rurală, și alte persoane oficiale din suita vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania au făcut o vizită în județul Brașov. însoțiți de Tudor .Tianu și Emilian Manciur, directori în Ministerul Afacerilor Externe, oaspeții au vizitat întreprinderea agricolă de stat Prej- mer și uzina de tractoare.La prinz. oaspeții tanzanieni au luat parte la un dejun oferit de consiliul popular județean. Radu Romul, prim-vicepreședinte al consiliului popular, și ministrul P. Kisumo au toastat pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre România și Tanzania.După o scurtă vizită în stațiunea turistică Poiana Brașov, oaspeții s-au reîntors în Capitală. (Agerpres) 

președintele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.A fost prezent Jaromir Ochedusz- ko, ambasadorul R. P. Polone la București. i *Sîmbătă seara, directorul general al Băncii Agricole din R. P. Polonă, Romuald Harasimowicz, și directorul sucursalei '’din Varșovia a acestei bănci, Bohdan Wladon, au părăsit Capitala.

Gheorghe Petrescu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Dumitru Bejan, președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Nicolae Bozdog, ministrul comerțului interior, Uie Alexe, președintele-Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, și alte persoane oficiale.

relațiilor economice dintre eele două țări.La prînz, adjunctul ministrului, Ion Stoian, a oferit o masă în cinstea oaspeților.In după-amiaza aceleiași zile, membru delegației au plecat întrrft vizită pe Valea Prahovei.
★Sîmbătă, delegația Confederației Generale a Muncii din Franța (C.G.T.), condusă de Marcel Caille, secretar al C.G.T., care ne-a vizitat țara la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie.La aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Pavel Ștefan, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai U.G.S.R.
★Sîmbătă s-au încheiat la Ploiești lucrările primei sesiuni de comunicări științifice organizate de Institutul de petrol din localitate.
★ KSîmbătă a sosit în Capitală Orchestra simfonică de muziță barocă a Radiodifuziunii din Koln (R. F. a Germaniei) „Cappella Coloniensis".

Realizările obținute în edificarea noii orînduiri pe pămintul Coreei populare au o mare însemnătate pentru înfăptuirea dezideratului Vital al întregii națiuni coreene de 40 de milioane de oameni : unificarea pașnică și democratică a patriei. In a- celași timp, ele reprezintă un puternic imbold dat luptei patrioților din Coreea de sud împotriva ocupației militare străine și a regimului înfeudat de la Seul.Ca detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Muncii din Coreea și-a cucerit un binemeritat prestigiu, afir- mîndu-se ca militant pentru dezvolta
R.P.D. COREEANA

Succese remarcabile 
în construcția socialistă

rea raporturilor dintre partidele frățești, pe baza principiilor marxism- leninismului și internaționalismului socialist, pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în diferite documente de partid . se subliniază necesitatea ca toate partidele comuniste și muncitorești să se dezvolte autonom, pe bazele egalității depline, independenței, respectului mutual, neamestecului în. treburile interne ale altora, inadmisibilității sprijinirii oricăror elemente fracționiste în cadrul altui partid, cooperării tovărășești — ă- ceasta fiind baza sigură pentru consolidarea neîntreruptă a unității lor.După cum se știe, intre Partidul Comunist Român si Partidul Muncii din Coreea, între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, între poporul român și poporul coreean s-au statornicit și se dezvoltă relații strînse de

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
A P.C.R. IN TUNISIA

Sîmbătă dimineața a pleclît în Tunisia o delegație a P.C.R., condusă de Mihail Levente, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care va participa la lucrările Congresului al VIII-lea al Partidului Socialist Desturian.La plecare au fost de față tovarășii Ghizela Vass și Aldea Militaru, membri ai C.C. al P.C.R., activiști de partid. (Agerpres)CONSFĂTUIRISîmbătă s-au încheiat lucrările Consfătuirii privind contaminarea izolației instalațiilor electroenerge- tice situate în zona cu atmosferă poluată, organizată la Craiova de Ministerul Energiei Electrice.Timp de trei zile, aproape 200 de specialiști din întreaga țară au dezbătut aspectele multilaterale pe care le ridică poluarea atmosferei pentru funcționarea optimă a instalațiilor, au analizat accidentele la instalații cauzate de poluare, metodele de combatere a acestora și rezultatele obținute. în cadrul consfătuirii au fost jalonate totodată liniile directoare ale activității de cercetare în acest domeniu. în ansamblul său, consfătuirea a constituit un rodnic schimb de experiență privind tehnologia de combatere a influenței negative pe care o are poluarea atmosferei asupra instalațiilor electroenergetice.
1 ★La Universitatea din Craiova s-au desfășurat timp de două zile lucrările consfătuirii pe tema „Urgențe în cardiologie : tulburările de ritm", organizată sub egida Societății de cardiologie șî a filialei Dolj a Uniunii Societăților de Științe Medicale.In cadrul lucrărilor a luat cuvîntul acad. Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale. Au fost prezentate comunicări și referate privind cele mai importante aspecte pe care le ridică tulburările de ritm, aplicarea medicației corespunzătoare, rezultatele experiențelor practice întreprinse în clinici și spitale. Concluziile desprinse din lucrările Consfătuirii vor sta la baza alcătuirii unui amplu plan de măsuri, menit să contribuie la diminuarea numărului de cardiaci, care necesită intervenții de urgență. (Agerpres)

Ieri in țară : Vremea s-a menținut frumoasă și a continuat să se încălzească în toate regiunile țării. Cerul a fost mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Tempera- țura aerului la orele 17 oscila între 16 grade' lă Toplița și Cîmpulung Moldovenesc și '25: de grade la Ber- zeasca și Moldova Veche. In București : Vremea a fost frumoasă și a continuat să se încălzească. Cerul a fost mai mult senin. Vintul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 22 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 octombrie. In țară : Vreme schimbătoare. Cerul va prezenta înnorări mai accentuate în jumătatea de nord a țării, unde vor cădea ploi locale. In rest ploile vor fi izolate. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse intre zero și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade, izolat mai ridicate in prima zi. Ceață slabă locală. In București : Vreme relativ frumoasă, cu cerul variabil. Ploaie slabă în a doua parte a intervalului. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă dimineața.
■ ■ fl ■ D @ E9prietenia, colaborare și solidaritate frățească in domeniile politic, ’ economic, tehnico-științific, cultural.în spiritul solidarității internaționaliste militante cu poporul coreean, poporul nostru și-a manifestat bucuria față de succesele pe care acesta le-a obținut în opera de edificare a orînduirii socialiste, i-a acordat sprijinul său frățesc în anii grei de luptă împotriva agresiunii imperialiste. In cadrul O.N.U. și al altor organisme internaționale, România a susținut și susține cu fermitate cauza dreaptă a poporului coreean, pronunțîndu-se cu hotărîre pentru retragerea trupe

lor străine din Coreea de sud, pentru încetarea oricărui amestec în treburile poporului coreean, pentru respectarea dreptului său sacru de a-și hotărî Singur calea dezvoltării. Țara noastră sprijină programul în 8 puncte de reunificare a Coreei, adoptat în acest an de Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene și care are ca scop să pună capăt dezmembrării artificiale a Coreei. .Un moment de o deosebită însemnătate in dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și popoarele celor două țări l-a constituit vizita în R.P.D. Coreeană, în luna iunie a acestui an, a delegației de partid și guvernamentale române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat ai Republicii Socialiste România. Convorbirile purtate cu acest prilej de delegația română cu delegația de

IUCRARILE CONGRESULUI PARTIDIMI 
COMUNIST DIN INDIA

MESAJUL DE SALUT AL C.C. AL P.C.R., TRANSMIS 

DE TOVARĂȘUL MIHAI DALEA

DELHI 9 (Agerpres). — în orașul Kochchi Kanayannur diri statul Kerala, continuă lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Comunist din India. Au fost încheiate discuțiile pe marginea raportului privind^ problemele organizatorice prezentat de secretarul general al partidului, Rajeswara Chandra Rao. Delegații participă în prezent la lucrările comisiilor- care elaborează documentele congresului.Au adresat cuvinte de salut congresului reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești.In ședința de sîmbătă, tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, a transmis congresului mesajul de salut adresat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Comuniștii români, întregul nostru popor, se arată în mesaj, urmăresc cu un deosebit interes șl cu sentimente de profundă solidaritate inter- naționalistă lupta și activitatea comuniștilor indieni consacrate intereselor fundamentale ale --oamenilor muncii, ale întregului popor indian, cauzei democrației, păcii și progresului social.Ne este plăcut să evocăm cu acest prilej, se spune în mesaj, dezvoltarea continuă a relațiilor tovărășești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din India, materializată în contactele de pînă acum dintre conducătorii celor două partide, în schimbul de informații și delegații. Am dori să folosim această înaltă tribună pentru a reafirma dorința Partidului Comunist Român', a conducerii sale, de a extinde și diversifica legăturile de prietenie și colaborare cu Partidul Comunist din India, pe baza principiilor marxism- leninismului și a internaționalismului socialist, în folosul ambelor partide, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Subliniem, totodată, cu satisfacție dezvoltarea raporturilor prietenești și de colaborare fructuoasă dintre România și India. Sîntem convinși că dezvoltarea multilaterală a României socialiste, precum și progresele obținute de India pe plan economic, social, cultural creează noi perspectiv® pentru,adîncirea colaborării și cooperării dintre țările și popoarele noastre, în avantajul reciprod, al asigurării păcii și înțelegerii în lume.După ce amintește că poporul român a sărbătorit anul acesta un eveniment de mare însemnătate, semicentenarul Partidului Comunist Român, mesajul arată în continuare că, potrivit liniilor directoare elaborate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. în vederea construirii, în România a societății, socialiste multilateral, dezr voltate, Partidul Comunist Român conduce în prezent eforturile generale ale poporului spre dezvoltarea susținută a forțelor de producție și crearea unei puternice baze tehnico- materiale, care să permită apropierea României de statele avansate din punct de vedere economic, înflorirea multilaterală a națiunii noastre socialiste.Toate rezultatele obținute în lupta victorioasă pentru eliberarea națională și socială a poporului român, în opera istorică de construcție a societății socialiste, se datoresc luptei seculare a poporului român împotriva asupritorilor săi, luptei de decenii a clasei noastre muncitoare, forța cea mai înaintată a societății românești, unirii partidelor clasei muncitoare și
partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene, condusă de tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, întrevederile cu ceilalți conducători de partid și de stat ai R.P.D. Coreene au reprezentat o contribuție deosebită la dezvoltarea relațiilor frățești româno-coreene, la cauza socialismului și păcii în lume. „De la Marea Neagră pînă la Marea de Răsărit — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la mitingul prieteniei din orașul Hamhin — este o distanță de mii și mii de kilometri ; dar, în ciuda acestei distanțe, popoarele noastre au dezvoltat și dezvoltă între ele o trainică prietenie — și nimeni în lume nu va putea împiedica dezvoltarea și întărirea prieteniei veșnice a comuniștilor români și comuniștilor coreeni, , a poporului român și a poporului coreean in lupta pentru socialism, îm- ! potriva imperialismului, pentru pace I în întreaga lume". La rîndul său, to- ; varășul Kim Ir Sen declara : „Po- ' porul coreean șî poporul român sînt ' unite prin legături puternice, de nezdruncinat, de prietenie, încă din trecut. Poporul nostru dă întotdeauna o înaltă prețuire relațiilor de prietenie și colaborare cu poporul român, statornicite in lupta pentru realizarea țelurilor și idealurilor comune, se bucură în mod sincer de realizările strălucite dobîndite de harnicul și talentatul popor român în construirea societății noi, sub conducerea justă a Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu". xPoporul român se bucură din toată inima pentru marile succese in construirea socialismului, repurtate de poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii, din Coreea și îi u- rează noi victorii în lupta pentru înflorirea patriei, pentru înfăptuirea aspirației naționale supreme — unificarea independentă și pașnică a țării. Poporul nostru este animat deconvingerea fermă că relațiile destrînsă prietenie și colaborare româno-coreene vor cunoaște- o dezvoltare continuă în toate domeniile, pe baza principiilor marxism-leninis- mului și internaționalismului socialist, în interesul popoarelor român și coreean, al unității tuturor țărilor socialiste, a mișcării comuniste internaționale, pentru triumful cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

Eugen IONESCU 

a tuturor detașamentelor proletare, realizării unei largi alianțe a tuturor forțelor democratice, progresiste, unității națiunii noastre socialiste în jurul partidului comunist. In a- ceastă unitate pe scară națională și internațională noi vedem chezășia victoriei în hipta împotriva imperialismului, pentru transformarea revoluționară a societății.Neprecupețindu-și eforturile pentru a asigura propășirea economică și socială a patriei noastre, asigu- rînd dezvoltarea cu succes a operei de construcție socialistă în România, P.C.R. își îndeplinește principala îndatorire națională față de propriul popor, cît și îndatoririle internaționaliste față de oamenii muncii de pretutindeni.In același timp, manifestîndu-se activ pentru libertate, progres și pace în lume, se arată în mesaj. Partidul Comunist Român pune în centrul politicii externe a- Republicii Socialiste România dezvoltarea relațiilor de prietenie, colabdrare și alianță cu toate statele socialiste, întărirea unității acestora pe baza marxism-leninismujui și internaționalismului socialist. întărind colaborarea cu toate statele socialiste, P.C.R. militează pentru depășirea dificultăților existente, normalizarea relațiilor și întărirea unității între ele.Luînd în considerare responsabilitatea ce incumbă fiecărui stat pentru destinele păcii în lume, necesitatea obiectivă a participării țărilor la diviziunea internațională a muncii, România extinde legăturile sale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice.La baza relațiilor sale cu toate statele, România așază principiile egalității, suveranității și independenței naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Una din direcțiile politicii noastre externe o constituie dezvoltarea relațiilor cu tinerele state independente, care pășesc pe calea dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare. Aceste relații contribuie la propășirea economică, științifică și culturală a țărilor noastre și se înscriu, totodată, în contextul luptei generale împotriva imperialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de dominație și înrobire a popoarelor.România socialistă — relevă mesajul — militează și participă activ, în cadrul frontului forțelor antiimpe- rialiste, care luptă împotriva politicii de dominație, forță șl dictat dusă de imperialism, împotriva uneltirilor și provocărilor cercurilor colonialiste și neocolonialiste, pentru lichidarea .surselor de încordare și agresiune. Susținem cu fermitate dreptul sacru al fiecărui popor de a-și alege calea dezvoltării, regimul social, conform voinței și aspirațiilor proprii. Sprijinim pe deplin lupta popoarelor pentru cucerirea și apărarea independenței naționale, pentru emancipare socială și progres social.In acest spirit, condamnăm agre- .. alunea "imperialistă contra popoarelor Undochinei, ne pronunțăm pentru încetarea războiului în Vietnam, pentru retragerea trupelor S.U.A. din întreaga zonă și respectarea dreptului popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian de a-și hotărî viitorul în mod liber, fără ingerințe în treburile lor interne. De asemenea, ne pronunțăm în mod constant pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate.Ca țară europeană, România acordă 
o importanță deosebită păcii și securității în Europa și acționează consecvent pentru normalizarea și dezvoltarea relațiilor între toate statele continentului, pentru instaurarea unui climat care să excludă folosirea forței și amenințării cu forța. Țara noastră militează pentru trecerea la măsuri practice în vederea pregătirii conferinței general-europene.Fidel tradițiilor sale internaționaliste — subliniază mesajul — Partidul Comunist Român întreține și dezvoltă raporturi de solidaritate militantă, prietenie și cooperare tovărășească cu toate celelalte detașamente ale mișcării comuniste și muncitorești. El se pronunță și activează consecvent pentru restabilirea și consolidarea unității și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne ale altor partide, respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, în conformitate cu condițiile concrete ale țării. Considerind că ceea ce unește pe comuniști este esențial și prevalează asupra deosebirilor de păreri, partidul nostru apreciază că modalitățile diferite de rezolvare a problemelor pe care le pun viața, practica, aprecierea diferită a unor procese din viața internațională nu trebuie să afecteze relațiile dintre partide. Deosebirile de păreri să fie discutate de la partid la partid, de la conducere la conducere, într-un spirit de stimă, încredere și respect reciproc.Partidul nostru militează activ pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare prietenească cu partidele democratice, socialiste, cu mișcările de eliberare națională, pentru unitatea tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste, antiimperialiste, în lupta împotriva forțelor reacționare agresive, pentru triumful idealurilor de libertate, independență națională și progres social.In încheiere, mesajul cuprinde urări de succes deplin în înfăptuirea politicii Partidului Comunist din India, consacrată intereselor fundamentale ale poporului indian, unirii tuturor forțelor politice progresiste, pentru realizarea unei dezvoltări libere și independente a tării, -pentru triumful ideilor de pace, progres șl socialism.



viața internațională
Dezbaterile din Adunarea

Generală a O.N.U • '

EVENIMENTELE DIN INDOCHINA
• MESAJUL SECRETARULUI GENERAL AL C.C. 

AL FRONTULUI PATRIOTIC Dlî4 LAOS

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN UNGARIA
A DELEGAȚIEI U.G.S.R.

NEW YORK 9 (Agerpres). continuarea dezbaterilor narea Generală a O.N.U. vîntul reprezentantul Thaung Kyi, care s-a pentru adoptarea unor măsuri urgente de încetare a cursei înarmărilor și, în mod special, pentru încheierea unui acord prin care să se pună capăt experiențelor nucleare Vorbitorul a pledat, pe de altă parte, în favoarea restabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U. și împotriva tezei „celor două Chine".Lodonghîin Rincln, ministrul de externe al R.P. Mongole, a condamnat continuarea de către Statele Unite a războiului din Indochina. El a sprijinit propunerile R.D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, subliniind că ele oferă o bază realistă pentru un acord. Problemele Indochinei, a arătat vorbitorul, pot fi soluționate numai prin retragerea imediată și necondiționată a trupelor americane. Referindu-șe la' principiul universalității O.N.U., ministrul mongol a sprijinit restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Națiunile Unite și a arătat că se impune excluderea emisarilor cian- kaișiști.Ministrul de externe al Ghanei, William Ofori-Atta, a condamnat cursa înarmărilor, prin care se irosesc anual 200 miliarde dolari, în timp ce „eliminării sărăciei în unele zone ale lumii îi sînt alocate sume infime".. El a arătat că există o

— In din Adu- a luat cu- Bi rmaniei, pronunțat
strînsă legătură între progresele pe planul dezarmării și al securității și dezvoltarea economică.Ministrul de externe al Republicii Africa ~ ", "iVueto, a denunțat continuarea practicilor colonialiste pe continentul a- frican. Situația, a spus el, va rămine explozivă atit timp cît colonialismul nu va fi extirpat și nu va fi pusă în aplicare Declarația asupra decolonizării.In cuvîntul său, subsecretarul de stat pentru afacerile externe al Greciei, Xantopoulos-Palamas, referin- du-se la evoluția situației din Balcani în ultimii ani, a subliniat că. prin eforturile conjugate ale guvernelor din această regiune, s-a instaurat un climat de cooperare și înțelegere. El a apreciat că restabilirea relațiilor diplomatice între Grecia și Albania a contribuit la normalizarea situației în zona Balcanilor.Jaber Al-Sabah, tpinistrul de externe al Kuweitului, a declarat că țara sa se pronunță pentru prezența R.P. Chineze la O.N.U. ca singurul reprezentant al poporului chinez.Adunarea Generală a aprobat includerea pe ordinea de zi a actualei sesiuni a punctului intitulat „Declararea Oceanului Indian zonă a păcii". Această problemă urmează să fie examinată de Comitetul nr. 1 al Adunării Generale.Dezbaterile generale vor fi reluate în plenul Adunării săptămîna viitoare.

Centrală, Clement N’gai
XIENG KUANG 9 (Agerpres). — Fumi Vongvicit, secretar general al Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos, a adresat un mesaj copreședinților Conferinței de la Geneva cu privire la Laos în care atrage atenția asupra intensificării de către Statele Unite a bombardamentelor asupra unoi regiuni . din sudul Laosului. După ce arată că avioane a- mericane „B-52“ au lansat, începînd de la 21 septembrie, peste 900 tone de bombe in această zonă, în mesaj se subliniază că noile atacuri ale a- viației S.U.A. reprezintă un pas nod și periculos în escaladarea războiului agresiv din Laos. Ele constituie, în același timp, un act de sabotare a propunerilor Frontului Patriotic din Laos cu privire la încetarea efectivă

a focului pe întreg teritoriul laoțian, inclusiv a bombardamentelor americane, în așa fel ca părțile laoțiene interesate să se poată întilni și să rezolve împreună toate problemele tării.Mesajul cere copreședinților Conferinței de la Geneva în problema Laosului să ta măsuri urgente pentru încetarea intervenției și agresiunii împotrivă Laosului. respectarea cu strictețe a acordurilor din 1962 cu privire la Laos și, în primul rînd, încetarea imediată și necondiționată a bombardamentelor asupra teritoriului Laosului. pentru ca laoțienii să-și rezolve singuri problemele în baza propunerilor de pace ale Frontului Patriotic Laoțian din 22 iunie 1971.

BUDAPESTA 9 — Corespondentul nostru, Al. Pintea, transmite : Delegația 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 Ungaria, se află in această țară, a fost primită sîm- bătă dimineață la Comitetul Central al P.M.S.U. de către tovarășul Pallai Arpad, secretar al C.C. al P.M.S.U. La primire, care s-a desfășurat intr-o atmosferă tovărășească, a luat parte Gaspar Sandor, secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria.In aceeași zi. cu ocazia vizitei în Ungaria a delegației U.G.S.R.. am-

basadorul României la Budapesta, loan Cotoț, a oferit o Au luat parte Foldvari dar, președintele Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria, Gaspar Sandor, secretar general, și alți membri ai Prezidiului / Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria. , >
masă.Ala-

★Sîmbătă seara, delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Virgil Trofin, a părăsit Budapesta. La plecare, în. gara Keleti, delegația a fost condusă de tovarășii Foldvari Aladar,. Gaspar Sandor și alți membri ai Prezidiului Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria. Au fost de față ambasadorul României la Budapesta, loan Cotoț, și alți membri ai ambasadei.

Așer- Dele-con--PEKIN 9. — Corespondentul pres, I. Gălățeanu, transmite : gația guvernamentală română dusă de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, a avut sîmbătă o intîlnire cu Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, și cu directori din acest minister. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind lărgirea schimburilor în domeniul mașinilor și utilajelor între cele două țări și a avut loc un schimb de păreri pentru găsirea de noi căi și metode de extindere a schimburilor reciproce.La întîlnire a participat Aurel Duma, ambasadorul României în R. P. Chineză.
• ACȚIUNI OFENSIVE ALE FORȚELOR PATRIOTICE SUD 

VIETNAMEZE Șl CAMBODGIENEDE SUD 9 (Ager-
FRANȚA

Burundi,Somalia și Siria auSecuritate

VIETNAMUL preș). — Unități ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au lansat în noaptea de 1 octombrie un atac prin surprindere asupra unui batalion saigonez amplasat în cătunul Cai Dua, districtul Long My. Pătrunzînd adine în pozițiile inamicului, patrioții sud-vietnamezi l-au obligat să'se retragă. Totodată, în noaptea de 2 octombrie, patrioții au bombardat susținut aeroportul Binh Thuy, provocind pierderi grele inamicului și incendiind mai multe avioane.
★PNOM PENH. — în noaptea de vineri spre sîmbătă, unitățile armatei

saigoneze care operează în Carnbod- gia au fost supuse unor noi atacuri din partea forțeloi khmere de rezistență. Astfel, baza saigoneză „Alpha“, din apropierea localității Rek, a fost ținta unui puternic bombardament de artilerie. De asemenea, localitatea Krek, teatrul unor violente lupte de la începutul anului 1970, constituie de o săptămină obiectul unei noi ofensive a patrioților cambodgieni. Un detașament de infanterie și blindate saigonez a fost atacat în regiunea din sud-estul Cambodgiei — între fluviul Mekong si frontiera cu Vietnamul de sud — suferind mari pierderi.

Campanie națională 
pentru apărarea libertăților 

PROPUNERE COMUNA A PARTIDULUI COMUNIST Șl 
PARTIDULUI SOCIALIST

A

Tentativă eșuată

în Argentina

★NAȚIUNILE UNITE.Sierra Leone, prezentat Consiliului deun proiect de rezoluție în care se cere condamnarea actelor de violare a suveranității, a spațiului aerian și a integrității teritoriale a Zambiei de către Africa de Sud. După cum s-a mai anunțat. -Zambia a cerut întrunirea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a discuta acțiunile întreprinse împotriva ei de Africa de Sud.

• NOI ACTE AGRESIVE ALE S.U.A. ÎMPOTRIVA R.D. 
VIETNAMHANOI 9 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că, în zilele de 4, 5 și 7 octombrie, avioane militare aparți- nînd forțelor aeriene ale S.U.A. au bombardat localitatea Huong Lap, iar artileria americană din sudul zonei demilitarizate a deschis focul asupra unor localități situate la nord de paralela 17. De asemenea, în zilele de

In Argentina s-a înregistrat o 
nouă încercare de „pronuncia- 
mento", una din lunga serie care 
marchează istoria politică a a- 
cestei țări. Este vorba de răs
coalele garnizoanelor militare de 
la Azul și Olavarria, situate la 
aproximativ 300 de kilometri 
sud de Buenos Aires. Postul de 
radio Azul, ocupat de trupele 
rebele, a difuzat un comunicat 
prin care se cerea demisia'inșe- 
diată a președintelui Lanusse și 
a ministrului apărării.

Reacționînd imediat, guvernul 
a convocat pe comandanții celor 
trei arme care și-au manifestat 
fidelitatea față de președintele 
Lanusse Trupele credincioase 
guvernului — mai multe mii de 
militari, sprijiniți de tancuri și 
aviație — au înconjurat localită
țile' amintite cerind rebelilor să se 
predea pentru a evita vărsările 
de singe. In fața situației fără 
ieșire in care se găsea, liderul 
rebeliunii din Azul, colonelul 
Carlos Alejandro Garcia, s-a 
predat. Alte două căpetenii .ale 
rebeliunii, coloneii Fernando 
Amedeo de Baldrich și Floren
tino Diaz Loza, au fost arestați.

Intr-un mesaj radiodifuzat, a- 
dresat națiunii, președintele La
nusse a declarat că ofițerii rebeli, 
pe care i-a calificat ca aparținind 
unei tendințe de extremă dreap
tă, fasciste, vor fi aspru pedep- 

■ siți. El a reafirmat, totodată, ho- 
tărîrea guvernului de a organiza 
alegeri generale la 25 mai 1973 
și de a remite puterea noilor au
torități constituționale alese în 
mod liber.

Liderii principalelor partide 
politice, între care mișcarea jus- 
tițialistă (peronismul),- Uniunea 
civică radicală a poporului, par
tidul socialist și cel democrat- 
progresist — care alcătuiesc coa
liția numită „Ora poporului" — au arătat că sprijină guvernul 
președintelui Lanusse.

Noua tentativă se inscrie ca 
încă o verigă în lanțul instabili
tății din această țară. Rebeliunea 
eșuată de vineri poate fi inter
pretată ca antiperonistă — dat 
fiind intențiile manifestate de 
generalul Lanusse de a încadra 
peronismul într-un „acord gene
ral național" — insă mobilările 
ei pot să meargă și mai departe. 
Abătindu-se de la tradiția ulti
milor ani, cînd inconformismul 
militar se centra invariabil în 
jurul generalilor, de astă dată 
s-a pus in mișcare așa-numita 
„lojă a coloneilor". Acest episod 
in care sînt implicate cadrele 
medii ale armatei arată — po
trivit observatorilor — că dru
mul spre „acordul național" e 
încă minat de obstacole.

V. OROSRio de Janeiro, 9
Constituirea noului

guvern danezCOPENHAGA 9 (Agerpres). — După cum informează agenția France Presse, noul guvern danez, prezidat de Jens Otto Krag, a fost constituit oficial sîmbătă. După ce s-au aflat trei ani în opoziție, social-democrații revin la conducere în Danemarca.Noul guvern Krag dispune de 72 de mandate ‘ ~Democrat și list Popular cele 179 de tului. Totodată, el și-a asigurat neu- țralitatea celor doi deputați inde
pendenți.

ale Partidului Social- 17 ale Partidului Socia- întrunind, astfel, 89 din mandate ale Pârlamen-

Declarația Ministerului Afacerilor Externeal U. R. S. S.MOSCOVA 9 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. relatează că Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S. a a- dresat o declarație ambasadei engleze din Moscova. Reamintind protestul în legătură cu acțiunile întreprinse de autoritățile britanice față de un mare grup de colaboratori ai ambasadei, ai reprezentanței comerciale, ai altor instituții sovietice din Anglia, precum și campania provocatoare la adresa reprezentanților sovietici in Marea Britanie, declarația arată că, în condițiile care s-au creat, guvernul sovietic consideră imposibile desfășurarea vizitei oficiale în U.R.S.S. a ministrului afacerilor externe al Angliei, organizarea Ia termenele stabilite a sesiunilor ordinare ale Comitetului Consultativ sovieto-englez pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, a Comisiei in- terguvernamentale pentru colabo-

rarea tehnico-științifică și comer- cial-economică și a Comisiei sovie- to-engleze pentru navigația comercială. Ministrul comerțului exterior al U.R.S.S. este nevoit să renunțe la invițația părții engleze de a facș o vizită la Londra, iar vizita în U.R.S.S. a ministrului construcțiilor civile al Angliei nu este considerată posibilă.Colaboratori ai ambasadei și ai altor instituții engleze care desfășoară o activitate incompatibilă cu statutul lor oficial trebuie să părăsească teritoriul U.R.S.S. în termen de două săptămîrii. M.A.E. al U.R.S.S. declară că depinde de partea engleză' dacă i engleze vor prească sau dacă o asemenea ție indezirabilă va fi curmată, tre U.R.S.S. și Anglia vor fi bilite relațiile normale.

4 și 6 octombrie, avioane americane, inclusiv 52", au situateRinh.Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație care condamnă aceste acțiuni și cere Statelor Unite să înceteze imediat și definitiv provocările la adresa securității și suveranității Republicii Democrate Vietnam.
★SAIGON. — In Vietnamul de sud continuă represiunile Împotriva organelor de presă care formulează critici Ia adresa regimului de la Saigon. Printr-un ordin al Ministerului sgigonez de Interne, vineri au fost suspendate încă zece cotidiene. Ele se adaugă celor zece ziare suspendate în cursul zilelor de miercuri și joi.

bombardiere strategice „B- bombardat mai multe zone la est de provincia Quang

R. S. F. JUGOSLAVIA

relațiile sovieto- continua să se inis- evolu- și în- resta-

»BELGRAD 9 (Agerpres). — După cum informează agenția Taniug, cu prilejul încheierii exercițiilor militare „Libertatea ’71", la Karlovaț a avut loc sîmbătă o mare paradă a eșaloanelor reprezentative ticipanților la exerciții.In tribuna centrală s-au aflat președintele Iosip Broz Tito, comandant suprem al forțelor armate iugo-
ale par-

PARIS 9 — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : Ziarul „L’Humanite" din 9 octombrie publică Declarația comună a Partidului Comunist Francez și a Partidului Socialist Francez.Cu ocazia întîlnirii care a avut loc la 7 iulie 1971, relevă ziarul, P. C. Francez și Partidul Socialist au ho- tărit să pregătească o declarație comună asupra libertăților și să propună organizațiilor democratice o campanie națională pe această temă. La 8 octombrie 1971, reprezentanții celor două, partide s-au întîlnit pentru a aproba, definitiv, textul declarației comune și pentru a examina condițiile în care se pot grupa organizațiile democratice în această campanie.’ Arătînd că P.C.F. și P.S.F. își pro-

pun să continue tradițiile democratice ale Franței, declarația propune ca, în scopul asigurării securității cetățenilor francezi, să fie analizate și modificate unele legi, precum și unele metode care țin de justiție și de activitatea poliției. Declarația cere abrogarea legii adoptate în 1970 împotriva demonstranților, apărarea dreptului de asociație și respectarea dreptului de azil pentru refugiații politici. Declarația cere, de asemenea, garantarea și extinderea libertăților sindicale, apărarea rolului și a drepturilor secțiilor sindicale din întreprinderi, informarea efectivă a muncitorilor în legătură cu viața întreprinderii în care lucrează, dreptul de organizare și de exprimare politică în toate întreprinderile.

BELGRAD 9 (Agerpres). — La Belgrad a fost.semnat un acord de cooperare tehnică și economică în domeniul industriei metalurgice între România și Iugoslavia.Noul acord este menit să servească drept bază pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor, de cooperare economică, tehnico-științifică și în domeniul tehnologiei între cele două

P.C. din Japonia
Conferința reprezentanților băncilor

din unele țări socialisteVARȘOVIA 9 (Agerpres). — Intre și 9 octombrie, la Varșovia a avut ordinară a repre-7 .loc conferințazentanților băncilor Bulgariei, Cehoslovaciei, R. D. Germane, Mongo-
fi

ILIIIIIIL „L1MLI1I11I LII IIslave, și alți conducători de partid și de stat ai R.S.F.I.Parada a fost salutată cu însuflețire de mii de cetățeni din Karlovaț și din comunele învecinate.La încheierea defilării a avut loc o adunare populară la care președintele Iosip Broz Tito a rostit o amplă cuvîntare.

liei, Poloniei, României, Ungariei U.R.S.S. La conferință au participat, de asemenea, reprezentanți ai Băncii Internaționale de Colaborare Economică, ai Băncii Internaționale de Investiții și ai Secretariatului C.A.E.R.Participanții au examinat probleme referitoare la colaborarea băncilor respective și au făcut Un schimb de păreri cu privire la situația pe piețele valutare internaționale în legătură cil criza sistemului valutar al lumii capitaliste.Conferința s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

Și

agențiile de presă transmit
Protocol privind schim

burile comerciale rdmâno- 
norvegiene pe anul 1972.In continuarea vizitei pe care o întreprinde în Norvegia, Pretor Popa, adjunct al ministrului comerțului exterior, a fost primit la 9 octombrie de Thorvald Stoltenberg, subsecretar de stat în Ministerul norvegian al Afacerilor Externe. In aceeași zi au fost semnate la Oslo protocolul privind schimburile comerciale româno—norvegiene pe anul 1972 și protocolul privind cooperarea economică cele două țări.

Convorbiri fl. Kosîghin- 
K. Lomrani. 831331 au început sîmbătă convorbirile dintre premierul marocan Karim Lamrani și președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, ' Alexei Kosîghin, transmite agenția T.A.S.S.

între
ex-PaiMinistrul comerțului 

terior al R. P. Chineze, Sian-kuo, care se află în Franța în fruntea, unei delegații guvernamentale economice chineze, a avut o întrevedere cu Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe al Franței. Convorbirile s-au referit la relațiile bilaterale și la unele probleme internaționale actuale.
0 misiune economică condusă de președintele Camerei de Comerț, Miguel Blasquez, a plecat într-o vizită în R. P. Chineză, la invitația organizatorilor Tirgului internațional de la Canton. „Scopul călătoriei noastre este de a stabili relații mai strînse și de a găsi noi căi pentru sporirea comerțului între țărilfe noastre", a declarat șeful delegației mexicane la plecarea sa din Ciudad de Mexico.
Sesiunea Biroului Fede

rației Internaționale a Re- 
zistenților (F.LR.) 3 încePut 13 Berlin. întrunirea, prezidată de președintele F.I.R., senatorul Arialdo Banti (Italia), urmează să pregătească sesiunea generală a organizației, care va fi convocată în luna decembrie la Viena, cu ocazia celei de-a 20-a aniversări a organizației. Peste 60 de delegați din 17 țări sînt pre- zenți la actuala sesiune, între care și o delegație a Comitetului foștilor luptători antifasciști din Republica Socialistă România, condusă de vicepreședintele Comitetului, Nicolae Cioroiu.

al Corespondentul Ager- transmite: Ziarul „A- octombrie informează ordinară a Prezidiului Japbnia în cursul
TOKIO 9 — preș, FI. Țuiu, kahata" din 9 despre ședința C.C. al P.C din căreia Kenji Miyamoto, președinte al Prezidiului, a prezentat un raport asupra activității Prezidiului, Permanent. Kenji Miyamoto și Tornio Nis- hizawa, membru al Biroului Permanent al Prezidiului, au ținut rapoarte asupra vizitelor efectuate în Republica Socialistă România. Italia, U.RiS.S, și R.D Vietnam. Participanții au a- probat in unanimitate rezultatele vizitelor.Tetsuzo Fuwa, șef al Secretariatului C.C. al P.C. din Japonia, a prezentat apoi raportul asupra situației politice interne, activității diverselor partide politice și perspectivelor creării frontului comun al forțelor de o- poziție.

AUSTRIA
din nou în fața urnelor

Tribunalul stării de ur
gență din Ankara, 3nuntă a_ genția France Presse, a pronunțat sentința capitală împotriva a 18 persoane, acuzate de a fi „încercat să răstoarne prin forță ordinea constituțională și parlamentară a Republicii Turcia". Alți trei acuzați au fost condamnați la 5 ani închisoare. Condamnații au la dispoziție un interval de o săptămină pentru a face apel.

La Strasbourg S 3U închei3t lucrările Consiliului Europei (organism compus din 17 țări vest-euro- pene), în cadrul cărora au fost discu-

tate consecințele politice, ale proiectatei lărgiri a C.E.E. în rezoluția ' și ’ comerciale adoptată cu acest prilej, Consiliul afirmă că va acționa „ca intermediar" între Piața comună în forma sa lărgită și țările care nu intenționează să adere la C.E.E. Rezoluția subliniază, totodată, hotărîrea Consiliului de a promova cooperarea pașnică Europa occidentală și țările din ritul continentului.

tățile extinderii relațiilor economice ungaro-costaricane, precum și alte chestiuni de interes comun.
propa- 

mari

între răsă-
Miniștrii afacerilor 

teme și finanțelor 
Costa Rica, Gonzal° Facio respectiv, Claudio Vargas, au avut convorbiri in cursul vizitei oficiale pe care au făcut-o la 7 și 8 octombrie în R.P. Ungară cu ministrul comerțului exterior al R.P. Ungare, Jozsef BirO, cu ministrul finanțelor, Lajos Faluvegi,. și cu primul locțiitor al ministrului afacerilor externe, Frigyes Puja. în cadrul discuțiilor, informează agenția M.T.I., au fost abordate probleme privind posibili-

Greva lucrătorilor de Ia 
metroul parizian 3 intr3t în a cincea zi de la declanșare. In cursul după-amiezii, reprezentanții greviștilor și ai direcțiunii vor avea noi întrevederi.

ex- 
din Șeful statului sudanez, generalul Gaafar El Numeiry, a ordonat eliberarea a 300 de deținuți politici — anunță agenția M.E.N. Doi foști miniștri — Abdel Magid Abu Ha- sabou și Nasr Eddin Sayed — se află printre persoanele care urmează să fie eliberate în baza acestei hotărîri, precizează agenția egipteană.

împăratul Japoniei, Hir°- hito, și împărăteasa Nagako au sosit vineri la Haga, într-o vizită particulară de două zile în1 Olanda, venind de la Londra.
PUPĂ MAI MULT DE 10 LUNI PETRECUTE PE SELENA
 /LUNOHOD-1“ și-a încheiat misiunea19

MOSCOVA 9 (A-
gerpres). — Agenția 
T.A.S.S. transmite că, 
la 4 octombrie 1971, 
s-a încheiat activitatea 
pe satelitul natural o.l 
Pămintului a laborato
rului automat autopro
pulsat „Lunohod-1“, 
debarcat pe suprafața 
Selenei la 17 noiem
brie 1970.

In decursul celor 
peste zece luni de 
funcționare, „Luno- 
hod-l" a parcurs pe 
suprafața astrului nop
ții 10 540 metri, explo- 
rînd o suprafață de 
80 000 de metri pătrați. 
In același timp, au fost 
obținute, cu ajutorul 
sistemelor de televi
ziune, 200 de imagini 
panoramice ale supra
feței lunare și peste

20 000 de fotografii. In 
peste 500 de puncte de 
pe traseul parcurs au 
fost cercetate proprie
tățile fizico-chimice 
ale rocii, iar în 25 de 
puncte s-a efectuat a- 
naliză compoziției chi
mice a rocii lunare.

Activitatea laborato
rului selenar autopro
pulsat „Lunohod-1" a 
permis, după cum re
levă agenția T.A.S.S., 
să se tragă concluzii 
privind justețea solu
țiilor adoptate la con
struirea lui, precum și 
înalta siguranță de 
funcționare a tuturor 
subansamblelor sale. 
Totodată, au fost veri
ficate principiile siste
mului său de teleco
mandă și ale metode-

lor de navigație in 
condițiile Lunii.

încetarea activității 
laboratorului selenar a 
fost determinată de c- 
puizarea surselor sale 
radioactive de căldură, 
în urma funcționării 
îndelungate și reduce
rii, din această cauză, 
a căldurii interioare 
din compartimente în 
perioada celei de-a 
11-a nopți selenare.

La sfirșitul zilei se
lenare precedente, 
„Lunohod-1" a fost o- 
prit pe un platou ori
zontal, astfel incit re
flectorul unghiular — . 
laser francez instalat, la 
bord să asigure posi
bilitatea măsurării, 
timp de mulți ani, a 
distanței Pămint-Lună 
cu ajutorul laserului.

0 explozie nucleară sub
terană 3 un3i bornbe cu 0 putere de peste 20 de kilotone (20 000 tone trinitrotoluen). a fost efectuată la poligonul de la Nevada, a anunțat Comisia pentru energie atomică a S.U.A.

Alegeri în landul Bre
men. Consi!Ierate drept un nou test asupra raportului de forțe pe arena politică vest-germană, astăzi desfășoară alegeri pentru dieta dului Bremen. în fața urnelor așteptate să se prezinte 558 000soane, pentru a alege 100 de deputați din 252 candidați, reprezentînd Partidul Social-Democrat, Partidul Creșiin-Democrat, Partidul Liber- Democrat și Partidul Comunist.

se
per-

Numărul șomerilor ame
ricani în luna sePtembrie a fost de 4,8 milioane, ceea ce reprezintă 6 la sută din populația activă a S.U.A., s-a anunțat oficial la Washington.

Campania electorală pentru alege
rile parlamentare anticipate care au 
loc duminică a luat sfirșit, „muni
ția" a fost consumată, urmând ca 
acum alegătorii să-și spună cuvîn
tul. Caracterizînd efortul 
gandistic al celor două
partide austriece, săptăminalul „Die 
Fiirche" notează : „Făgăduielile des
pre o viață mai bună și mai frumoa
să, distilate prin programele roșu și 
negru (culorile prin care sînt desem
nate aici partidele socialist și popu
list — n. coresp.) cuprind de toate. 
Nimeni nu a fost trecut cu vederea. 
Nici tinerii călătoriți, nici bunicii și 
bunicuțele, nici mamele angajate în 

producție, nici țăranii truditori de la 
munte... afișele electorale și prospec
tele ispitesc, oferind, pentru perioa
da legislativă' următoare, idila ae
rului curat și a abundenței".

In afara socialiștilor și populiștilor, 
prezintă candidați in toate-circum
scripțiile electorale Partidul Comu
nist din Austria și Partidul liberal.

Cum s-a ajuns la anticiparea alege
rilor ? După cum se știe, Partidul 
socialist a obținut în martie 1970 un 

•substanțial succes electoral, ceea ce 
i-a sporit numărul de mandate în 
parlament de la 74 la 81 (din totalul 
de 165), depășindu-și, pentru prima 
oară, concurentul său dintotdeauna; 
Partidul populist. Totuși, acest salt 
spectaculos nu i-a asigurat majorita
tea absolută în Camera Deputaților. 
încercarea de a ajunge la o înțelegere 
cu populiștii a eșuat și socialiștii au 
format, pentru prima oară, singuri 
guvernul. Deși majoritatea în parla
ment era de partea opoziției (popu
liștii dispunînd de 78 mandate, iar 
liberalii de 6) — cabinetul Kreisky 
a reușit să-și desfășoare normal 
activitatea. Tocmai pentru a-și 
consolida aceste poziții, socialiștii au 
propus in iulie dizolvarea parlamen
tului și programat ea de noi alegeri 
în octombrie. Inițiativa socialiștilor a 
întrunit asentimentul liberalilor, ne
răbdători să profite de reforma 
electorală, care înlătură, în parte, 
inechitățile vechiului sistem de. vo
tare. dezavantajos pentru partidele 
mai mici.

Prin recurgerea la alegeri antici
pate, într-un moment considerat fa
vorabil. liderii socialiști contează des- 
chls pe reeditarea — la dimensiuni 
sporite — a victoriei electorale din 
martie 1970. Aceasta — susțin ei — 
le-ar permite să realizeze, integral și 
fără compromisuri, programele pre
zentate înaintea scrutinului prece
dent și să transforme țara intr-o 
„Austrie modernă". Lozinca electorală 
este „Austria are nevoie de un gu
vern socialist". In cazul cînd voturile 
însumate la 10 octombrie nu le vor 
da majoritatea absolută, ci numai una 
relativă, socialiștii sînt dispuși să 
închege o minicoaliție ..roșu-al-

bastră" cu liberalii, cu care, de alt
fel, au și colaborat in parlament.

După ce la început s-a arătat tx
trein de iritat de perspectiva unui 
nou scrutin. Partidul populist s-a an
gajat din plin in campania electo
rală, prezentind o nouă echipă de 
politicieni, aleși, între timp, in con
ducerea partidului.

Grupare cu o alcătuire eterogenă, 
dar reprezentînd, in primul rînd, in
teresele cercurilor financiare (care 
i-au furnizat din belșug resurse mrite- 
riale), Partidul populist a recuri' .j. 
tactica unei deschideri „și la dreapta, 
și la stingă", intenționind, în acest 
fel, să acapareze voturile unei părți 
a clientelei electorale a liberalilor, 
nemulțumită de avansurile făcute 
socialiștilor de conducerea liberală. 
Țelul principal al populiștilor este re
venirea la putere, exprimînd pe față 
teama de a nu rămine pentru multă 
vreme in carantina opoziției. In acest 
sens, ei reclamă din nou necesitatea 
marii coaliții. Zilele trecute, K. 
Schleinzer, președintele partidului, a 
prezentat public modelul unui nou 
sistem bipartit de alcătuire și func
ționare a guvernului.

Cel de-al treilea partid reprezen
tat în parlament — liberalii — nu 
posedă de fapt un program. In prin
cipal, ei se pronunță împotriva orică
rei măsuri care ar leza interesele 
burgheziei industriale. Reluarea ma
rii coaliții nu ar conveni deloc libe
ralilor. care din martie 1970 au ju
cat un rol ce depășește ponderea și 
importanța lor reală.

După votarea in parlament a noii legi electorale, Partidul Comunist din 
Austria apreciază că acum există 
perspectiva revenirii reprezentanților 
săi in Camera Deputaților. In condiții 
materiale inegale, comuniștii desfă
șoară o susținută campanie electorală, 
situând în centrul acțiunilor lor apă
rarea intereselor vitale ale oameni
lor muncii, lupta împotriva creșterii 
prețurilor, pentru un sistem echitabil 
de impozite și asigurarea stabilității 
locurilor de muncă.

Previziunile observatorilor asupra 
rezultatelor scrutinului sînt contra
dictorii. Dacă la inceput erau acor
date șanse mai mari socialiștilor, 
după recentul „duel" radiotelevizat 
intre socialiști și populiști, cu par
ticiparea liderilor celor două mari 
partide, Kreisky și Schleinzer, în care 
acesta din urmă a înregistrat unele 
puncte in favoarea sa, speranțele . 
strategilor populiști au crescut. A- 
ceasta determină ziarul „Salzburger 
Nachrichten" să considere că „rămtn 
deschise toate posibilitățile, ceea ce 
face ca ziua alegerilor să se anunțe 
plină de -suspense-".

Vir
P. STĂNCESCU
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