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al României, Uae Ceaușescu, 
participă la festivitățile prilejuite 

de aniversarea creării statului iranian

încheierea in condiții 

optime a însămînțărilor 

depinde acpm de 

ELIBERAREA 

NElNTlRZIA TĂ

A TERENURILOR
Tn ultimele zile se înregistrează un ritm intens în executarea lucrărilor agricole de sezon, datorită atît timpului frumos, cit mai ales măsurilor luate pentru îmbunătățirea organizării muncii și folosirii la întreaga' capacitate a mijloacelor mecanice și de transport. Potrivit datelor centralizate la minister, pînă în ziua de 13 octombrie a.c. însămînțarea griului s-a efectuat în proporție de 63 la sută în întreprinderile agricole de stat și 69 Ia sută în cooperativele agricole. După cum s-a mai anunțat, în județul Galați s-a terminat semănatul griului. Această lucrare este efectuată în proporție de 91 la sută în cooperativele agricole din județul Satu-Mare, 84 la sută în județul Brăila, 81 la sută în Vrancea etc. Insămînțările sînt întîrziate, îndeosebi, în județele din centrul și nordul țării — doar 60 la sută din suprafețe — deși. în această zonă lucrările trebuie încheiate mai repede. Pînă în prezent, cooperativele agricole din județul Sibiu au însămînțat numai 33- la sută din suprafețele prevăzute cu grîu, Co-

vasna — 34 la sută, Brașov — 43 la sută, Harghita — 47 Ia sută,Stadiul semănatului arată că sînt imperios necesare măsuri pentru recuperarea rămînerilor în urmă. Obiectivul precis-în această direcție este terminarea semănatului griului, încă în această săptămînă, în majoritatea unităților agricole și în- sămînțarea întregii suprafețe planificate cu această cultură în primele zile ale săptămînii viitoare. Se apreciază că există forțe mecanice suficiente, iar actuala capacitate de lucru a semănătorilor asigură respectarea timpului optim de semănat. Dar, după cum este cunoscut, încheierea însămințărilor depinde în foarte mare măsură de ■rezolvarea unui complex de probleme referitoare la recoltarea, eliberarea și pregătirea terenului destinat griului.încă de la consfătuirile privind cultura griului au fost indicate măsuri pentru eliberarea cu prioritate a suprafețelor ocupate de culturile tîrzii care constituie premer-
(Continuare în pag. a III-a)

Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist

MexicanJoi seara a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist Mexican, condusă de tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo, prim-secretar al C.C. al P.C.M;, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, va face o vizită de prietenie în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.ÎN PAGINA A II-A
Plenare lărgite ale comitetelor 

de partid din ministere, instituții 
centrale și uniuni de creație 

„Vom acționa cu fermitate 
și consecvență pentru în
făptuirea programului de 
educare comunistă a între

gului popor"
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu
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Stadiul însâmînțării griului în cooperativele agricole, fa data de 13 octombrie a.c.
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ÎN ZIARUL DE AZI:

• CUM AU „GĂSIT" CE
TĂȚENII HUNEDOAREI 
50 MILIOANE LEI

• COMPETENTĂ Șl PA
SIUNE PENTRU PRO
GRESUL PRODUCȚIEI

• 0 MANIFESTARE ECO
NOMICĂ DE PRESTI
GIU

• COMUNISTUL ÎN AȘ
TEPTAREA ÎNTRU
CHIPĂRII CA EROU 
PRINCIPAL AL DRA
MATURGIEI ORIGI
NALE

• Cronica filmului: 
„TIMPUL BERZELOR"; 
„N-AM C î N T A T 
NICIODATĂ PENTRU 
TATA"

• FAPTUL DIVERS

I.C.M.I.A. — circula realmente pe străzile orașului pe două... cărări.A sosit toamna. Miros de must dulce, de pas- tramă, de țuică fiartă... Se zice că tocmai în acest a- notimp își recrutează alcoolul, mai mult ca ori- cînd, adepți din rîndul conducătorilor auto. Oare așa să fie ? Din păcate — ne-am convins — nu e vorba de o simplă vorbă cu... circulație. Avem de-a face 
cu o realitate confirmată în întregime de o recentă acțiune de control organizată în mai multe județe de INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI. Deci, la drum !...Ora 6,10 — Ne aflăm pe șoseaua Focșani-Buzău împreună cu căpitanul de miliție Haralambie Cioinea. In dreptul comunei Popești, organele de circulație opresc autocamionul 21—VN—654, care aparține autobazei Focșani, coloana Gugești. După ce salută politicos, lucrătorul de miliție cere actele la control. Dar, în clipa în care le primește, vedem că își duce protector mîna la nas. Urmează inevitabila întrebare :— De -ce v-ați urcat beat la volan ?— Știți, zîmbește strîmb conducătorul auto Mitică Cristea, e cam frig dimi

neața. Am băut și eu un păhărel să mă mai încălzesc... („Păhărelul11 — cum aveam să aflăm mai tîrziu — măsura de fapt 1 litru de vin — n.a.).Cum să calificăm o ase-
lan. Este o lege a acestei meserii — și organele de miliție au aplicat-o întocmai : conducătorului Mitică Cristea i-a fost suspendat pe loc permisul de conducere ! — Să spun drept, am băut — îngăimează șoferul Gh. Constantin.

Opriți alcoolul 
să urce la volan!

Concluziile unui raid-anchetă 
întreprins cu organele de miliție

menea faptă ? Inconștiență, iresponsabilitate ? Și una, și alta ! Un astfel de „conducător11, cu apucături de alcoolic inveterat, care abia sculat din pat s-apucă să toarne pe gît litrul de vin, nu are ce căuta la vo-
Ne mai stăruia în minte actul iresponsabil al șoferului de la Focșani, cînd, ajunși la Buzău, sîntem martorii unei scene de necrezut. Autovehiculul 31— B—8581 — aparținînd unui șantier local — cel al

— De ce ? Există o prevedere clară în legea circulației — șoferii nu au voie să se urce la volan după ce au consumat alcool. O cunoașteți ?— Da, dar știți, noi facem chef după masă la

șantier (1 ?) și pe mine m-au trimis după vin (în- tr-adevăr, în cabină s-au găsit 4—5 • sticle de vin — n.a.). Cum să cumperi, frate, fără să guști ?N-am reprodus această declarație pentru un amuzament ieftin, ci pentru a demonstra cu cîtă ușurință sînt gata unii conducători auto să pună în pericol viețile altora și, firește, propria viață — pentru un pahar de alcool 1 Ceea ce surprind în acest caz sînt, pe de o parte, toleranța, pe de alta, indisciplina, existente în cadrul unităților posesoare de parcuri auto. Pentru că, e limpede, dacă n-ar exista această toleranță, o atitudine de „trecere cu vederea11, n-ar fi posibil ca un șofer să plece ziua nămiaza mare cu mașina la tîrg după vin, fără ca nimeni — ne gîndim, în primul rînd, la șeful de garaj, la șeful de coloană — să nu știe și să nu intervină.Dacă în cazuri ca cele relatate mai sus am avut de-a face cu bețivi sadea, oameni care trebuie să în-
Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Joi dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Iran, președintele Consiliului de Stat al. Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. împreună cu soția. Elena Ceaușescu, care, la invitația șahinșa- hului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a 2 500-a aniversare a creării statului iranian.Președintele Consiliului de Stat este însoțit de George Macovescu, prim-adjunct al ministrului ăface-' rilor externe.La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezență tovarășii Ion Gheorghe Maurer și soția sa, Elena Maurer, Emil.Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Țrofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- ghiariu. Florian Dănălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Sțoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, Miron Constantines- cu, Ion Ioniță, Ion Stănescu, ■ Mihai Marinescu, Ion Pățan, împreună cu soțiile, membri ai Consiliului de Stat, minișțri. conducători de instituții centrale și organizații obștești. Erau de' faCă Sadegh Sadrieh, ambasadorul Iranului la București, membri' ai Ambasadei Iranului, șefi ai misiunilor diplorhatice acreditați în țâra noastră.Un) mare număr de cetățeni ai Capitalei, aflați pe aeroport, au salutat cu deosebită căldură pe președintele Consiliului de Stat, au ovaționat îndelung, exprimîndu-și și cu acest prilej sentimentele de stimă și respect față de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Un grup de pionieri au oferit flori.După ce survolează teritoriile Bulgariei și Turciei, avionul prezidențial aterizează, în după-amiaza zilei de joi, la Shiraz.In întîmpinarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena Ceaușescu, au venit pe aeroport Alteța Sa prințul Abdel Reza Pahlavi, fratele șahinșahului Iranului, M. Bahrami, șeful protocolului Ministerului Afacerilor Externe, și alte persoane oficiale. A fost, de a- semenea, prezent Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran.

. De la Shiraz, un elicopter al curții imperiale poartă pe înalții oaspeți români spre anticul Persepolis, capitala fostului imperiu persan al dinastiei Ahemenizilor, locul de desfășurare a festivităților consacrate aniversării creării statului iranian.La Persepolis, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, au fost întîmpinați cu deosebită cordialitate de șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și de împărăteasa Farah. Șahinșahul Iranului cu soția sa au adresat călduroase urări de bun venit președintelui Nicolae Ceaușescu și soției sale.După intonarea imnurilor de stat ale Republicii Socialiste România și Iranului, președintele Ceaușescu și șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr au trecut în revistă garda de onoare. înalții oaspeți români au fost conduși apoi de suveranii Iranului spre reședința ce le-a fost pusă la dispoziție.Pentru primirea oaspeților, în apropierea orașului Persepolis a fost construit un orășel din corturi reprodu- cînd o tabără ahemenidă, iar corturile — locuințele vechilor persani. între corturi se află largi magistrale asfaltate purtînd denumirea a cinci continente în l'ațâ"'.eorttu’ilor..'s'îfit arborate drapelele de stat ale țărilor participante la festivități.Persepolisul este bine cunoscut tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. care au avut prilejul să îl admire în urmă cu doi ani, în timpul vizitei oficiale făcute în Iran. A- turici, oaspeții români au dat această
★

apreciere : „Anticul Persepolis pe care l-am vizitat cu deosebit interes ne-a deschis în față o emoționantă pagină a istoriei milenare a unui popor cu strălucite tradiții de civilizație și cultură11.Joi seara președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, au participat la banchetul oferit de șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa Farah, în onoarea înaltelor personalități participante la festivități. Printre invitați s-au aflat șefi de state, de guvern și alți conducători din 69 de țări.Luind cuvintul cu acest prilej, suveranul iranian a urat bun venit înalților oaspeți și le-a mulțumit călduros pentru participarea la jubileul statului iranian. Relevînd legătura dintre tradițiile istorice ale poporului iranian și realitățile de astăzi, șahinșahul și-a exprimat speranța în edificarea unei lumi a păcii, înțelegerii și cooperării între națiuni.în această operă de interes general, a spus el, fiecare națiune este chemată să-și aducă contribuția proprie, originală, spre binele și progresul material și spiritual al întregii omeniri., După banchet, președintele Consiliului de Stat,' Nicolae'Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, împreună cu celelalte personalități prezente la festivități, au asistat la un spectacol „Sunet și lumină11, evocînd momente memorabile din trecutul orașului Persepolis, al cărui destin se împletește, strîns cu milenara istorie a statului iranian. (Agerpres)
Survolind teritoriul Republicii Populare Bulgaria, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a transmis de la bordul avionului o telegramă tovarășului Todor Jivkov, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria. „Zburînd deasupra teritoriului R. P. Bulgaria, în drum spre Iran — se spune în telegramă — vă adresez un salut cordial și cele mai calde urări de sănătate și fericire dv. personal, iar poporului frate bulgar urări de noi succese în construirea socialismului și înflorirea patriei sale11.De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat președintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, o telegramă de la bordul avionului prezidențial. „Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Turcia — se spune în telegramă — doresc să vă transmit dv. și întregului popor turc .un salut cordial și cele mai bune urări de prosperitate și pace11.

UN PAS POZITIV IN evoluția raporturilor
SOVIETO-AMERICANE, 0 NOUĂ CONFIRMARE 

A VALABILITĂȚII UNIVERSALE 
A METODEI CONTACTELOR POLITICEZiarele au informat despre înțelegerea intervenită între conducătorii U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la organizarea unei întîlniri la nivelul cel mai înalt la Moscova, in a doua jumătate a lunii mai 1972, întîlnire în cursul căreia vor fi abordate principalele probleme actuale, în scopul îmbunătățirii 'relațiilor bilaterale și al consolidării perspectivelor păcii generale.Aducind unele detalii în cadrul conferinței de presă in care a anunțat viitoarea sa vizită în U.R.S.S., președintele Nixon a subliniat că acordul cu privire la vizită a fost precedat de un șir de discuții și contacte la niveluri inferioare, urmate apoi de vizita ministrului de afaceri externe al U.R.S.S., care a prezentat, cu acest prilej, o invitație oficială. Precizînd că vizita sa la Moscova va avea un caracter pronunțat de lucru, fiind întreprinsă „în scopul îm

bunătățirii relațiilor dintre S.U.A. și 
Uniunea Sovietică", președintele S.U.A. a remarcat că, în ultimii doi ani, au fost obținute progrese în raporturile sovieto-americane. După aprecierea președintelui S.U.A., 
„mai 1972 va fi o perioadă în care 
progresul într-o serie de domenii, pe 
care le examinăm in prezent cu U- 
niunea Sovietică, va atinge un sta
diu care să permită conferinței la cel 
mai înalt nivel să devină eficientă". în conferința sa de presă, președintele S.U.A. a insistat, de asemenea, asupra ideii că vizita la Moscova nu depinde de vizita Anunțatăanterior : „Nici ur a spus președinte 
în scopul expl- 
care ar putea 
națiuni. Nici w 
detrimentul vre

țiuni". A fost, de asemenea, subliniată ideea că, în pofida divergențelor cu țările ce urmează a fi vizitate, „trebuie recunoscut, în același 
timp, că în clipa de față nu există 

. vreo alternativă la tratative".Știrea privind vizita la Moscova a președintelui Nixon a fost primită cu . viu interes și apreciată pozitiv de . opinia publică din România socialistă, ca și din numeroase alte țări ale lumii. în cadrul acestui larg ecou . internațional, cercurile politice din diferite țări ale lumii, presa internațională salută încheierea acordului privind întîlnirea dintre conducătorii Uniunii Sovietice și președintele Nixon. „Aceste contacte, se a- rată într-o declarație a guvernului italian, sînt o contribuție eficace la echilibrul mondial și o etapă importantă a procesului de destindere, care nu se poate desfășura decît respec- tîndu-se interesele tuturor țărilor'1. Cercurile guvernamentale japoneze o consideră ca o expresie „a liniei de reglementare a problemelor internaționale prin intermediul convorbirilor, menită să contribuie la destinderea climatului internațional, la instaurarea securității în Asia de Sud- Est“. Ministerul de Externe britanic salută vizita „drept un progres important în dialogul dintre S.U.A. și U.R.S.S.11. „Guvernul R.F.G., se relevă într-o declarație dată publicității Ia Bonn, apreciază această vizită drept o nouă confirmare a politicii sale de reglementare a relațiilor Est-Vest11. Purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U., U Thant, a declarat că acesta consideră proiectata vizită ca „un alt pas direcția îmbunătățirii relațiilor ' cele două țări11. In același 'taierul Indiei, Indira Gândiri,

a afirmat că vizita „va fi un prilej pentru o mai bună înțelegere reciprocă între Statele Unite și Uniunea Sovietică11.Reacțiile presei internaționale se înscriu, de asemenea, într-un sens pozitiv. într-un comentariu al agenției oficiale a Republicii Populare Polone — P.A.P. — se subliniază : „Comunicatul oficial privind apropiata vizită a lui Nixon la Moscova constituie, • fără îndoială, un eveniment de o mare semnificație11. Ară- tînd apoi că „acordul cu privire la vizită este rezultatul eforturilor U.R.S.S. și al unei schimbări americane în direcția realismului politic11, agenția apreciază : „Faptul că vizita Iui Nixon a fost anunțată cu șapte luni înainte demonstrează că cele două părți acordă acestei vizite o mare importanță, că își pun speranțe în evoluția favorabilă în relațiile bilaterale11. La rîndul său, influentul cotidian american „NEW YORK TIMES11 își exprimă părerea că „au apărut posibilități noi în vederea u- nei îmbunătățiri substanțiale a relațiilor dintre S.U.A., pe de o parte, U.R.S.S. și R. P. Chineză, pe de alta. Asemenea intilniri directe sînt totdeauna primite cu satisfacție de opinia publică internațională și omul de rînd11 — iar agenția U.P.I. menționează că anunțarea vizitei survine unei perioade de evidentă „încălzire11 a relațiilor dintre cele două puteri, convorbirile SALT și acordul cu privire la Berlinul occidental fiind două din elementele majore care au contribuit la această atmosferă.
Romulus CAP1ESCU
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PLENARE LĂRGITE ALE COMITETELOR DE PARTID DIN MINISTERE,

INSTITUȚII CENTRALE Șl UNIUNI DE CREAȚIE

PENTRU ÎNFĂPTUIREA PROGRAMULUI DE EDUCARE 
COMUNISTĂ A ÎNTREGULUI POPOR"

In ultimele săptămîni au continuat să se desfășoare, în ministere, 
insiitufii centrale și uniuni de creație, plenare lărgite cu activul ale 
comitetelor de partid, care au dezbătut modul cum se înfăptuiește po
litica partidului și statului în toate domeniile de activitate, în lumina pro
gramului de educare comunistă adoptat de Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R., pe baza propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului.

Asemenea plenare au avut loc, în ultimul timp, Ia Consiliul de Mi
niștri, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Ape
lor, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul Politic Superior al Forțelor 
Armate. Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Industriei Metalur
gice, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei 
Chimice, Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerul Energiei 
Electrice, Ministerul Muncii, Ministerul Comerțului Interior, Ministerul 
Comerțului Exterior, Ministerul Invățămîntului, Ministerul Turismului, 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară, 
Tribunalul Suprem, Direcția Centrală de Statistică, Banca Națională a 
Republicii Socialiste România, Banca pentru Agricultură și Industrie Ali
mentară, Academia de Științe Sociale și Politice, Academia de Științe 
Agricole și Silvice, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor și Uniu
nea Artiștilor Plastici.

La aceste ședințe au participat tovarășii MANEA MANESCU, PAUL 
NICULESCU-MIZIL. GHEORGHE PANA, GHEORGHE RADULESCU, 
VIRGIL TROFIN, ILIE VERDET, MAXIM BERGHIANU, PETRE LUPU, 
DUMITRU POPA, DUMITRU POPESCU, LEONTE RAUTU, GHEOP.GHE 
STOICA, ȘTEFAN VOITEC, IOSIF BANC, PETRE BLAJOVICI, MIRON

CONSTANTINESCU, MIHAI DALEA, MIU DOBRESCU, ION IONIȚÂ, 
VASILE PATILINEȚ, MIHAI MARINESCU, ION PĂTAN.

In cuvintul lor, participanții au subliniat însemnătatea deosebită a 
ansamblului de măsuri elaborat de conducerea partidului, apreciindu-1 
ca un strălucit program de acțiune, menit să ridice pe un plan calitativ 
superior activitatea educativă, corespunzător cerințelor și exigențelor eta
pei actuale de făurire a societății socialiste » multilateral dezvoltate in 
patria noastră. Ei și-au exprimat deplina adeziune și aprobare față de 
acest document de o remarcabilă valoare principială și practică,' în care 
își găsesc o vie ilustrare spiritul de înaltă responsabilitate al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu față de destinele poporului, ale socialismului, grija ce 
o poartă pentru sănătatea morală a națiunii, modul creator in care dă 
viață principiilor marxism-leninismului.

Sub semnul unei înalte responsabilități revoluționare, comuniste, în- 
ir-un profund climat critic și autocritic, în cadrul plenarelor s-a făcut o 
analiză profundă a muncii depuse pînă acum, scoțîndu-se în evidență 
lipsurile care mai persistă și propunîndu-se planuri de măsuri pentru 
remedierea lor imediată. Conștienți de marile răspunderi și îndatoriri ce 
le revin în lumina exigențelor formulate în recentele documente de partid, 
participanții și-au exprimat hotărirea lor fermă de a contribui neabătut la 
înfăptuirea politicii interne și externe, marxist-leniniste, a partidului, a 
mărețelor hotărîri ale Congresului al X-Iea al P.C.R., a programului de 
educație comunistă a poporului, propus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de a-și îndeplini la un sporit nivel calitativ sarcinile în actualul cincinal, 
de a-și ridica necontenit calificarea profesională, pregătirea politico-ideo- 
logică.

Intr-o atmosferă entuziastă, însuflețită, participanții la plenare au adresat telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Comuniștii, toți salariații din apa
ratul Consiliului de Miniștri — se a- rată în telegramă — au primit cu vie satisfacție și profund interes măsurile adoptate, la propunerea dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii.Aprobînd întru totul ideile exprimate în programul de măsuri și în expunerea dumneavoastră, tovarășe secretar general, ne angajăm să muncim cu abnegație și totală dăruire, cu fermitate și exigență comunistă pentru traducerea în viață a politicii interne și externe- a partidului nostru, să îndeplinim .exemplar sarcinile care ne revin din acest program, să sporim tot mai mult rolul aparatului Consiliului de Miniștri in întreaga operă condusă de partid, contribuind prin aceasta la realizarea obiectivului fundamental stabilit de Congresul al X-lea al P.C.R. — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Măsurile adoptate pentru îmbunătățirea muncii politico-ideologice — se precizează în telegrama Ministe
rului Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor — constituie pentru noi un prețios îndreptar în muncă. însuflețiți de justețea și realismul politicii partidului nostru, confirmate încă o dată de recentul program de educație comunistă, ne propunem să nu precupețim nici un efort pentru a ne aduce întreaga contribuție la înflorirea continuă a agriculturii noastre socialiste.în telegrama Ministerului Afaceri
lor Externe se arată : Ne angajăm să milităm cu consecvență și fermitate pentru înfăptuirea politicii externe, marxist-leniniste a partidului și statului nostru, pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor României cu toate statele socialiste, cu țările care și-au cucerit de curînd independența, cu toate statele lumii, pe baza principiilor independenței' și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc.Urmînd indicațiile conducerii de partid, vom acționa neobosit pentru a spori contribuția României la soluționarea justă și echitabilă a problemelor internaționale, în interesul poporului român, al socialismului, al luptei antiimperialiste, pentru eliminarea oricăror manifestări de folosire a forței sau amenințare cu utilizarea ei și afirmarea deplină a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru instaurarea u- nor raporturi de tip nou în viața internațională.împreună cu întregul partid și popor — se arată în telegrama Consi
liului Politic Superior al Forțelor Ar
mate — comuniștii din armată, toți militarii, considerăm programul a- doptat de Comitetul''Executiv al C.C. al P.C.R. — strălucită dezvoltare creatoare a ideilor cuprinse în documentele Congresului al X-lea cu privire la ridicarea conștiinței socialiste a maselor — drept propriul nostru program.Conștienți că în lumina documentelor dezbătute crește rolul armatei ca școală de educație revoluționară, patriotică, ostășească și cetățenească a tinerei generații, încredințăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, tovarășe secretar general al partidului, Comandant suprem al armatei, că organele și organizațiile de partid, comandanții și activiștii de partid din armată își vor intensifica eforturile pentru formarea și călirea unor luptători care să dăruiască, fără precupețire, tot ce au mai bun cauzei înfloririi și apărării patriei.Participanții la adunare — se spune 
în telegrama Comitetului de Stat al 
Planificării — se angajează să-și perfecționeze continuu metodele de muncă, să acționeze ferm și cu inițiativă pentru îndeplinirea prevederilor planului pe anul în curs și definitivarea planului pe întreaga perioadă a actualului cincinal, să participe activ la elaborarea vastului program de dezvoltare a României socialiste pînă în anul 1990, și în unele domenii pină in anul 2 000.Analizîndu-ne în spirit critic munca desfășurată pînă acum — se menționează în telegrama Ministerului 
industriei Metalurgice — am hotărit să ne consacrăm întreaga noastră energie și capacitate creatoare pentru transpunerea in viață a grandiosului program elaborat de dumneavoastră. Ne angajăm ferm că vom 

folosi cu maximum de eficiență mijloacele de producție, fondurile puse la dispoziție pentru dezvoltarea industriei metalurgice, că vom asigura necesitățile mereu creseînde ale economiei de metal.Programul adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. — se scrie în telegrama Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini— reprezintă pentru colectivul nostru un izvor nesecat de învățăminte, un puternic îndemn, stimulîndu-ne în îmbunătățirea și perfecționarea întregii activități, în realizarea și depășirea sarcinilor ce revin ministerului din Directivele Congresului al X-lea al partidului, din hotărîrile de partid și de stat. Vom acorda o importanță sporită realizării programelor prioritare din construcția de mașini, satisfacerii într-o măsură tot mai mare a cerințelor economiei naționale și vom depune eforturi susținute pentru a contribui mai mult la creșterea ponderii de mașini, utilaje și instalații cu tehnicitate ridicată în exportul de produse românești.In lumina propunerilor făcute cu prilejul plenarei, comitetul de partid 
Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

și conducerea Ministerului Industriei 
Chimice — se spune în telegramă — se angajează să desfășoare o temeinică activitate politico-organizatori- că, să mobilizeze întregul colectiv al industriei chimice pentru îndeplinirea și depășirea planului de producție și investiții ; punerea Ia timp în funcțiune a instalațiilor și atingerea parametrilor proiectați ; urmărirea sistematică a realizării exportului în condiții de înaltă eficiență ; îmbunătățirea continuă a calității produselor chimice ; perfecționarea cadrelor.Exprimîndu-ne deplina adeziune față de măsurile stabilite și militînd consecvent pentru aplicarea lor în viață, noi, comuniștii,, ceilalți sala- riați din cadrul Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei — se scrie în telegramă — asigurăm conducerea partidului că vom munci în mod exemplar, cu toată răspunderea și devotamentul, pentru traducerea în fapt a directivelor și hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R. Ne angajăm să facem totul pentru o îndrumare cit mai competentă și eficientă a centralelor^ combinatelor, grupurilor industriale și a celorlalte unități ale ministerului, în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan pe anul în curs și a creării condițiilor necesare realizării planului pe anul 1972.în telegrama Ministerului Energiei 
Electrice se spune, între altele : Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru transpunerea în fapt a măsurilor adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., să realizăm și să depășim sarcinile ce revin sectorului energiei electrice din Directivele Congresului al X-lea al P.C.R., cunoscînd rolul deosebit pe care acest sector îl are în dezvoltarea armonioasă a celorlalte ramuri ale economiei naționale.Fiind chemați să aplicăm în mod consecvent politica partidului și statului nostru în domeniul salarizării, organizării producției și a muncii — se subliniază în telegrama Ministe
rului Muncii — ne angajăm în fața partidului și a dumneavoastră, personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, ridieîndu-ne necontenit nivelul ideologic și politic, dezvoltînd spiritul militant, revoluționar al membrilor de partid și al tuturor salariați- lor instituției noastre, să ne aducem o contribuție sporită la transpunerea în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al partidului, la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.In telegrama Ministerului Comerțu
lui Interior se spune : Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că indicațiile dumneavoastră constituie pentru noi un îndreptar prețios în acțiunile pe care le întreprindem peiitru îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri, dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a comerțului, pentru educarea in spirit comunist a tuturor salariaților din comerț, pentru asigurarea unei bune serviri a oamenilor muncii.Dezbaterile plenarei au prilejuit o temeinică analiză critică a muncii politico-ideologice și cultural-educative desfășurată de organele și organizațiile de partid din ministerul 

nostru, precum și stabilirea unui program concret de acțiune care, îndeplinit întocmai, va asigura ridicarea nivelului de conștiință, mărirea contribuției comuniștilor și celorlalți lucrători la măreața operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră — se menționează în telegrama Ministe
rului Comerțului Exterior.Ne exprimăm adinca recunoștință pentru grija permanentă pe care conducerea partidului o manifestă față de educația comunistă, revoluționară, a tinerei generații — se arată în telegrama Ministerului In- 
vățămintului. Traiismițîndu-vă gîn- durile și sentimentele fierbinți ale comuniștilor, ale tuturor participan- ților la plenara comitetului nostru de partid, dorim să vă încredințăm că sîntem hotărîți să muncim cu devotament și abnegație pentru a lega organic școala de cerințele yieții, pentru a organiza și desfășura procesul de învățămînt în pas cu plările cuceriri ale revoluției științifice și tehnice, ale cunoașterii umaneiVă raportăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că propunerile 

dumneavoastră ne-au ajutat să privim cu mai multă exigență și spirit partinic întreaga noastră activitate, să observăm mai atent lipsurile, să găsim soluții mai bune în munca noastră — se spune în telegrama 
Ministerului Turismului. Sîntem preocupați să ridicăm turismul țării noastre la nivelul exigențelor contemporane, corespunzător eforturilor pe care partidul și statul le fac pentru dezvoltarea bazei materiale a acestuia.Comuniștii, toți lucrătorii din domeniul culturii și artei — se relevă în telegrama Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste — conștienți mai mult ca oricind de înalta răspundere față de sarcinile ce le revin, găsesc în indicațiile dumneavoastră, tovarășe secretar general, un minunat îndemn la muncă și acțiune pentru a face totul ca arta și literatura, întreaga noastră cultură, să fie pusă cu mai multă hotărîre și strălucire în slujba poporului și partidului, să oglindească eforturile eroice ale clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, universul lor moral și spiritual nou. Insușindu-ne pe deplin criticile aduse activității din domeniul culturii, pe care le găsim întru totul îndreptățite, animați de un puternic sentiment de responsabilitate comunistă, ne angajăm în fața întregului partid și a dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, să depunem toate eforturile pentru înlăturarea lipsurilor existente, să îmbunătățim stilul și metodele noastre de muncă, să imprimăm activității noastre spiritul partinic și fermitatea ideologiei marxist-leniniste.în telegrama Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală se subliniază, între altele : Vom orienta întreaga noastră activitate educativă in direcția întăririi permanente a rolului conducător al organizației de partid, a creșterii combativității revoluționare, partinice, a realizării în bune condiții a sarcinilor ce revin instituției noastre, a sprijinirii comitetelor executive ale consiliilor populare cu mai multă e- ficacitate, în vederea rezolvării, în cele mai bune condiții, a problemelor pe care le ridică economia și administrația locală a fiecărui județ.Dezbătînd cu simț de răspundere și exigență comunistă munca noastră — se menționează în telegrama Co
mitetului de Stat pentru Energia Nucleară — am adoptat măsuri concrete, menite să ridice activitatea la nivelul importantelor sarcini ce ne revin în cadrul programului nuclear național.In telegrama Tribunalului Suprem se arată, între altele : îndrumările pe care ni le-ați dat cu prilejul consfătuirii cu cadrele de bază din securitate, miliție, procuratură și justiție sînt vii în mintea noastră și vă asigurăm. tovarășe secretar general, că ele ne călăuzesc în activitatea noastră de înfăptuire a justiției, a măsurilor de educare și d1? prevenire a stărilor infracționale, / aplicare cu toată exigența a Ier țării pentru apărarea valorile 'iale și spiritualeale societăf d cu devotamentidealurile te și umanitateale socie re socialiste.Studir i dezbaterea apro-

fundată a ansamblului de măsuri conceput' de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu— se arată în telegrama Direcției 
Centrale de Statistică — ne-a relevat, intr-un mod strălucit, grija pe care o manifestați pentru toate sectoarele vieții sociale, pentru om, pentru întărirea unității moral-politice a națiunii noastre, inițiativa novatoare revoluționară, gîndirea originală, creatoare, de largă perspectivă, de înaltă principialitate comunistă cu care dumneavoastră conduceți destinele partidului și țării. Ne angajăm să facem totul pentru perfecționarea muncii de statistică, a sistemului informațional, corespunzător cerințelor mereu creseînde pe care le impun deciziile cu privire la măsurile de politică economică.Ca membri de partid ce ne desfășurăm activitatea într-o instituție centrală a cărei sarcină principală o constituie înfăptuirea politicii partidului și statului în domeniul monetar și al creditului — se arată, printre altele, în telegrama 
Băncii Naționale a Republicii Socia
liste România — vom situa în centrul preocupărilor noastre îmbunătățirea permanentă a stilului și metodelor de muncă, pentru a putea astfel să ne aducem întreaga contribuție la realizarea sarcinilor ce ne revin, în vederea întocmirii și executării în cele mai bune condiții a sarcinilor noastre.în telegrama Băncii pentru Agri
cultură și Industrie Alimentară se arată : Ne propunem să sporim eforturile pentru a asigura creșterea în continuare a eficienței activității noastre, înfăptuind cu consecvență politica de finanțare și creditare a agriculturii și industriei alimentare.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că vom intensifica lucrările și cercetările noastre pentru a spori aportul științelor sociale la fundamentarea științifică a politicii partidului nostru, că vom promova cu hotărîre și în permanență în activitatea noastră intransigența și fermitatea revoluționară față de curentele și tendințele ideologiei burgheze și vă încredințăm, totodată, că nu vom precupeți nici un efort pentru a contribui cu toată capacitatea noastră la dezvoltarea științei românești, la afirmarea ei tot mai puternică, pentru ridicarea patriei noastre pe culmile civilizației și progresului — se arată în telegrama Academiei de 
Științe Sociale și Politice.Dezvoltarea științei agricole românești și legarea mai strînsă a muncii de cercetare de obiectivele concrete ale producției agricole, care au format obiectul dezbaterilor din adunarea noastră de partid — se arată în telegrama Academici de Științe 
Agricole și Silvice — vor sta în permanență în centrul muncii și preocupărilor noastre.Analiza făcută de adunarea generală deschisă a organizației de partid a scriitorilor din București — se spune în telegrama Uniunii Scriitorilor— a confirmat, încă o dată, caracterul militant al literaturii noastre contemporane, nutrite de idealurile umanismului epocii noastre, ale patriotismului și internaționalismului socialist.Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom strădui să răspundem cu elan patriotic și spirit revoluționar, cu toată energia și însuflețirea de care sîntem capabili, prin întreaga noastră activitate scriitoricească și obștească, mobilizatoarelor măsuri preconizate de conducerea de partid, de dumneavoastră personal.Ca artiști și cetățeni ai României socialiste — se arată în telegrama 
Uniunii Compozitorilor — considerăm politica partidului ca un exemplu de patriotism fierbinte și de atitudine creatoare marxist-leninistă, chezășia însăși a progresului societății noastre în toate domeniile de activitate.Noi am așezat întregul program de muncă și crezul nostru de muzicieni pe principiile înscrise în documentele de partid și înțelegem să contribuim la împlinirea lor, unindu-ne într-un efort comun toate generațiile de muzicieni, români, maghiari, germani și de alte naționalități, de la creatori cu experiență îndelungată, pînă la tineri aflați in plin proces de afirmare.Conștienți de importanța rolului educativ al artei in făurirea unei conștiințe înaintate — se subliniază în telegrama Uniunii Artiștilor Plastici— ne vom mobiliza forțele pentru ca luminoasele idei ale acestui program pe care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, le-ați formulat cu clarviziune și principialitate revoluționară, să devină o realitate.’ Vom lupta pentru ca arta noastră să fie cit mai strîns legată de viață, de înfăptuirile poporului român, în măreața operă de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate.

Cine nu cunoaște bine orașul Hunedoara cu greu poate realiza imaginea marilor transformări care au avut loc aici, în ultimii ani. Este de ajuns să amintim că acum 20 de ani la Hunedoara nu era un metru pătrat de asfalt, lipsea rețeaua de alimentare cu apă, de canalizare etc. In prezent, cetățenii de aici se mîndresc cu construcțiile social-cul- turale noi, cu cele 15 000 de apartamente (mai bine de jumătate dintre ei trăiesc în locuințe noi), cu magazinele și bazele sportive moderne, cu multe altele. An de an, la zestrea existentă, gospodarii orașului au a- dăugat noi și importante realizări, care imprimă municipiului o notă de urbanism modern ; fiecare hune- dorean a contribuit, într-un fel sau altul, pentru ca localitatea în care trăiește și muncește să prospere, să devină mai frumoasă, mai atrăgătoare. S-a pornit o .largă acțiune de muncă patriotică, care a cuprins mii și. mii de oameni și, cu sprijinul lor, au fost înfăptuite importante obiective de larg interes cetățenesc.In rindurile care urmează vom încerca să arătăm cum s-a acționat pe tărîmul muncii patriotice, ce este caracteristic, în această privință, pentru activitatea comitetului executiv al Consiliului popular municipal, a deputați- lor și a celorlalți cetățeni ai Hunedoarei. Măsurile organizatorice importante, luate de către comitetul executiv încă de Ia începerea anului de muncă patriotică, au avut darul să concentreze eforturile tuturor spre o- biective de mare utilitate pentru gospodărirea orașului : „Pentru ca acțiunile de muncă patriotică să răspundă unor cerințe reale, majore, s-a ținut seama, în primul rînd, de propunerile făcute, cu diverse ocazii, de către locuitorii orașului — ne-a declarat tov. Viorel 
Răceanu, prim-vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular municipal. Planul de lucrări, propus de consiliul popular, a fost supus unei largi dezbateri, ceea ce a asigurat, din capul locului, o participare susținută la realizarea lui a deputaților, a comitetelor de cetățeni, a comitetelor asociațiilor de locatari. Fiecărei circumscripții i-au fost repartizate obiective pe care cetățenii să le poată înfăptui, cu termene precise.S-au identificat noi resurse și disponibilități locale ; cetățenii au făcut propuneri de extindere a lucrărilor, de grăbire a executării lor. Cit de important este aportul cetățenesc la lucrările de mare utilitate pentru orașul Hunedoara se vede si dintr-un bilanț recent : fără ajutorul benevol al locuitorilor, din bugetul municipal s-ar fi cheltuit în plus, anul acesta, peste 50 milioane lei.Prezența deputaților în fruntea acțiunilor constituie exemple însu- flețitoare pentru cetățenii 'circumscripțiilor electorale. Să ne referim, bunăoară, la circumscripția nr. 128; a cărei deputată este Florica Chițî- 
goi. In acest cartier a fost introdusă alimentarea cu apă, s-au executat lucrări de canalizare și de încălzire centrală, s-au construit două străzi 

Opriți alcoolul 
sâ urce la volan!

(Urmare din pag. I)țeleagă — și ar trebui tăcuți să înțeleagă ! — că ori renunță la nărav, ori își schimbă meseria, nu mai puțin periculoși sînt acei consumatori de alcool care beau puțin „să nu se cunoască". Statisticile întocmite de Inspectoratul general al miliției arată că multe din ■ accidentele de circulație grave și deosebit de grave (inclusiv pierderi de vieți omenești) sînt provocate de acești așa-ziși „băutori prudenți”, care nu beau decît un pahar — două.Pentru a elucida din capul • locului gravitatea consumului de alcool, chiar și în asemenea cantități, am apelat la explicațiile unui specialist — dr. Mircea Constantinescu, directorul Spitalului de urgență din București.— N-am să fac o pledoarie teoretică împotriva alcoolului — spune d-sa. Am să înfățișez pe scurt raportul care există între gradul de alcoolemie și manifestările sistemului nervos. 0,1 g alcoolemie provoacă tulburări de comportament puțin evidente, care pot avea totuși urmări ; 0,2 g alcoolemiecontribuie la dereglarea reflexelor, întîrzierea timpului de frînare ; 0,6 g alcoolemie determină tulburări accentuate de atenție și de vigilență, întîrzierea pronunțată a reflexelor ; 1 g alcoolemie duce la prelungirea gravă a timpului de reacție, de frînare și manevrare, de dereglare a răspunsurilor la excitanții optici și auditivi. Nu voi mai insista asupra consecințelor care apar la gradele de alcoolemie superioară, întrucît — prin comparație — ele sînt ușor de dedus de către toată lumeaSpecialistul Spitalului de urgență ne-a atras atenția asupra faptului că cele mai multe din accidentele de circulație provocate de conducerea sub influența alcoolului se produc — nu la alcoolemiile superioare cînd, practic, șoferul nu mai poate conduce, ci la intoxicațiile inferioare (de 0,5—1,5 g). Pentru mulți conducători auto ele creează, în mod înșelător, o stare de euforie și bună dispoziție, 

etc. La realizarea acestor obiective au participat toți locuitorii circumscripției, s-a creat o adevărată întrecere între familii, între cetățeni.— Se înțelege că lucrurile nu au mers de la sine, ne spune deputata. Desigur, fiecăruia, după orele de serviciu sau în zi de sărbătoare, îi este mai comod să stea acasă, să se odihnească. Dar am căutat să trezesc interesul cetățenilor pentru lucrările propuse. Le prezint planul de lucrări al consiliului popular municipal, propunerile de realizare a a- cestuia. In fața unor argumente întemeiate, nimeni nu poate rămîne de-o parte, mai ales cînd se convinge că sînt atîtea de făcut. Să vă dau un exemplu : pînă nu demult, pe strada Timotei Cipariu — care, pe o lungime de 400 m., face legătura între două artere principale ale orașului — Bulevardul Decebal și Stra

Cum au „găsit77 
cetățenii Hunedoarei 

50 milioane lei
da Popa Șapcă — cu greu se putea circula, din cauza gropilor și noroaielor. Le-am propus cetățenilor să reconstruim această stradă prin muncă patriotică. Știind cit de importantă este lucrarea pentru cartierul nostru, toți au răspuns cu entuziasm la propunerea mea. A doua zi, m-am prezentat la comitetul executiv și am comunicat hotărirea lor. In numai cîteva zile, au fost asigurate bordurile, asfaltul și alte materiale, au sosit la fața locului utilajele necesare și imediat au început lucrările. Operațiile de săpături, umpluturi, turnare de asfalt etc. au fost efectuate numai prin muncă patriotică ; reconstruirea străzii a fost terminată în numai două luni de zile.Tot din inițiativa deputatei, în locuințele construite cu mai mulți ani în urmă, a fost introdusă, în acest an, 'încălzirea centrală ; s-a folosit, în acest scop, apă caldă de la combinatul siderurgic, rezultată din procesele tehnologice, care înainte se arunca. Sub supravegherea tehnicienilor întreprinderii de gospodărie comunală, lucrarea a fost terminată în trei luni de zile. Suma de 42 000 lei, care constituie valoarea materia-^ lelor folosite, a fost suportată de către cetățenii din cartier, iar toate lucrările de săpături și de acoperire a țevilor au fost realizate prin muncă patriotică. Exemple de asemenea oameni inimoși, cu dragoste pentru strada, cartierul, orașul în care locuiesc, se pot da multe din Hunedoara. Adunate la un loc, acțiunile întreprinse de cetățeni, în frunte cu deputății, adaugă municipiului un substanțial spor de zestre gospodărească — edilitară.Ni s-a relatat, la primăria municipiului, un fapt deosebit de interesant, care ar fi fost trecut poate cu 

dar atenuează considerabil principalele reflexe ale sistemului nervos și facilitează producerea accidentelor. Vom apela la numai două din numeroasele exemple surprinse în acțiunea de control amintită.... Sîntem, din nou, la Focșani, pe strada Republicii. Organele de circulație sesizează că automobilul I— VS—908 nu are siguranță, nu semnalizează direcția de mers ; pornim in urmărire. Spre norocul șoferului, automobilul s-a îndreptat singur (fiindcă prac-' tic n-a mai fost condus n.a.) pe aleea parcului fabricii de confecții din localitate.Abia desmeticit, conducătorul auto Constantin Măr- mureanu „mărturisește" :— N-am băut decît un pic, 100 de gr de coniac.Nici nu trebuia să bea mai mult ! Tot un păhărel- două de coniac a băut 
cu un prieten pe care s-a oferit să-1 și ducă pînă într-o comună din apropierea Galaților și conducătorul auto Gh. Marin, de pe autovehiculul 31—GL—606. Stimulat însă de alcool, cum s-a urcat la volan, a apăsat pe accelerator și-a pornit ca din praștie ! La primul obstacol întîlnit în cale, volanul însă nu l-a mai „ascultat", mașina a aterizat în șanț, s-a răsturnat, și prietenul de pahar 
a fost zdrobit sub roți. Sub influența alcoolului, Gh. Marin săvîrșește imediat și un al doilea act de iresponsabilitate : în fața acestei crime, nu găsește o altă cale decît fuga de la locul accidentului !Am insistat mai mult a- supra acestui caz întrucît evidențele serviciilor de circulație ale miliției consemnează în ultimul timp — în luna octombrie în special — un procent neobișnuit de ridicat de accidente mortale datorate conducerii sub influența alcoolului. Dacă, în general, ziua, mulți conducători auto se abțin să consume alcool — poate de teamă că vor fi prinși mai lesne de organele de control — noaptea își iau îngăduința de a avea o „libertate" mai mare. Rezultatul ? în provocarea accidentelor, alcoolul își asigură colaborarea și a altor factori.

A trebuit, din păcate, să ne convingem și cu ocazia acestui raid de aceste consecințe. Relatăm, din cele cîteva cazuri de accidente grave și deosebit de grave unul singur. In comuna Petroșani, Ia orele 23,15 — conducînd sub influența alcoolului — tractoristul Gh. Mihai nu șl-a asigurat, distanța reglementară la depășirea unor persoane care mergeau pe marginea drumului și a lovit cu roata din spate un trecător care a decedat pe loc. In condiții normale — fără oboseală, fără întuneric, dar mai ales fără alcool — un asemenea accident n-ar fi avut loc !Ne oprim aici cu exemplificările, urmînd în continuare să tragem cîteva concluzii. Este necesar, de pildă, să precizăm că Decretul 328 interzice cu de- săvîrșire consumul de alcool pentru cei aflați la volan. Practic, legislația noastră conține măsuri precise și severe — dar care trebuie înțelese ca o funcție 
protectoare, in primul rînd pentru conducătorii auto respectivi, cit și pentru ceilalți, pentru pietoni etc. Se impune, însă, o primă subliniere: cu toate restricțiile legii, există încă numeroase cazuri de încălcare, în credința că „norocul va ajufa". „n-o să mă controleze tocmai pe mine" etc. Calcule false : statistica cazurilor de conducători auto, depistați conducînd sub influența alcoolului, se prezintă, în județele controlate, astfel : Ilfov 23 de cazuri. Prahova — 15, București — 10, Teleorman —9, Vran- cea — 7, Buzău — 5. Argeș — 3. în total : 72— în două zile „obișnuite", nu sîmbăta și duminica, ci în zile de marți și miercuri. Trebuie, de asemenea, reținut faptul că șoferii amatori reprezintă circa 50 Ia sută din conducătorii auto găsiți conducînd sub influența alcoolului. Fenomenul situării pe primul plan in consumul de alcool a conducătorilor neprofesioniști obligă la o și mai mare intensificare a controlului pe șosele și în localități.Nu este admisibil, sub nici o formă, ca un trecător oarecare, să devină victima unui individ irespon

vederea, dacă nu declanșa alte fapte, cu un larg răsunet în rindul cetățenilor. Intr-o zi, în primăvara a- cestui an, cînd cîțiva pensionari s-au dus, ca de obicei, să se destindă în pădurea Chizid, așezată Ia numai 200 metri de oraș, au găsit la obișnuitul loc de întîlnire cîteva bănci. S-au mirat. Dar au aflat, mai pe urmă, că fuseseră așezate acolo, anume pentru ei, de către elevii unei școli din a- propiere Asta se întîmpla, cum spuneam, în primăvară ;■ apoi, s-L întocmit un proiect de amenajare a parcului, s-au constituit în comitete de acțiune, care să se ocupe de organizarea lucrărilor ; comitetul executiv a procurat materialele necesare, a asigurat utilajele și autocamioanele de transport, a repartizat tehnicieni care să dirijeze lucrările. începea una dintre cele mai mari acțiuni de muncă patriotică din Hunedoara, care a cuprins mii și mii de cetățeni. Din luna mai, în du- pă-amiaza fiecărei zile, duminica, un mare număr de hunedoreni își dădeau întîlnira aici : nu pentru o plimbare, ci ca să pună umărul la treabă. S-au construit un teatru in • aer liber cu 400 de locuri, o cale ferată îngustă pentru trenule- țul copiilor, un ștrand, s-a amenajat un „colț zoologic". Specialiștii evaluează lucrările efectuate, aici la suma de peste 5 milioane lei ; din fondurile consiliului popular municipal, pentru realizarea a- cestui important complex de agrement, atit de necesar orașului, au fost cheltuiți — pentru materiale - <>■ numai 250 000 lei.Așadar, cetățenii Hunedoarei acționează pe diverse căi pentru buna gospodărire a orașului lor. Ei fac acest lucru nu numai în calitate de beneficiari direcți ai bunurilor pe care le realizează, ci și ca deținători ai zestrei orașului. O contribuție însemnată la înfăptuirea unor obiective aduc comitetele de cetățeni ; în vederea deschiderii noului an școlar, de pildă, comitetele de părinți au luat inițiativa reparării localurilor , de școală. Pentru atelierele de instructaj profesional, care au început să funcționeze în acest an, consiliul popular municipal prevăzuse să cheltuiască 2 milioane de lei ; dar, prin contribuția cetățenilor, 1 milion de lei a fost economisit.Un mare număr de cetățeni — zilnic cite 1 000 de oameni — participă la construcția de locuințe. Aceasta a grăbit ritmul lucrărilor și a permis economisirea a 3 milioane de lei, adică 3 000 lei de fiecare apartament. Pentru a defini, chiar și sumar, forța muncii unite a cetățenilor care — și pe această cale — conduc destinele municipiului, ar trebui, desigur, a- mintite și acțiunile asociaților de locatari care au luat sub administrație proprie, în vederea întreținerii, zonele verzi aferente fiecărui bloc, sau larga participare la munca patriotică a tineretului, a salariaților Combinatului siderurgic și ai celorlalte întreprinderi din oraș. Hune- dorenii au dăruit orașului ore , prețioase,, din dragoste pentru aceste locuri, din pasiunea de a-1 vedea măi frumos, mai bine gospodărit.
Vasile MIHAI 
Sabin IONESCU 
corespondenții „Scînfeii*

sabil, care a ieșit beat și „motorizat" la drumul mare ! Pentru asemenea tipuri de conducători auto, aplicarea strictă a pervederilor legii, amenda severă, cu suspendarea permisului și, cind e cazul, acționarea în justiție sînt sancțiuni potrivite.Desigur, obișnuitele acțiuni pe care le întreprind lucrătorii inspectoratelor de miliție au dai, în general, rezultate bune. Dar pentru stirpirea oricăror devieri de la litera legii nu-s suficiente numai ele. E nevoie de un control sistematic, continuu, general, de o activitate susținută, e- nergică și hotărîtă. In acest sens, considerăm că eforturile inspectoratelor de miliție vor trebui în viitor mult mai larg conjugate cu ale echipelor de control ale direcțiilor de transporturi- auto, cu controlul obștesc. Un important aport la a- ceastă acțiune sînt obligate să-1 aibă toate conducerile întreprinderilor și instituțiilor posesoare de mijloace auto de transport. Este datoria lor să întreprindă controale inopinate, să întrețină în rîndul conducătorilor auto o atmosferă de severitate, să acționeze în direcția educării lor. Specialiști ai Ministerului Sănătății sînt de părere că, pentru combaterea consumului de alcool la proporția masei mari a șoferilor, sînt necesare controale a- supra unor eșantioane masive. cercetate pe întreg teritoriul țării.în orice caz, în condițiile dezvoltării continue a parcului auto,. în condițiile creșterii în mod vertiginos a posesorilor de autoturisme, sint necesare mijloace din ce în ce mai eficiente, științifice, de combatere a consumului de alcool de către orice om aflat la volanul unui autovehicul. Predarea unor cunoștințe de medicină în școlile de șoferi. propaganda activă a măsurilor luate, popularizarea sancțiunilor, organizarea în fiecare județ a unor simpozioane, conferințe, filme care să-și propună drept obiectiv demonstrarea științifică a consecințelor consumului de alcool ar contribui fără doar și poate la întărirea disciplinei noastre rutiere.
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gătoare pentru griu. Este adevărat că, în foarte multe unități, se ține seama de această recomandare și ca atare se acționează operativ pentru transpunerea ei în viață. Totuși, în prezent, una din cauzele care frînează ritmul semănatului este tărăgănarea eliberării și pregătirii terenului. Datorită slabei organizări a muncii, a necorelării lucrărilor s-a ajuns la situația cînd pe mari suprafețe de porumb, sfeclă și cartofi recoltate mi se pot efectua arăturile din cauză că întîrzie transportul produselor. Iată de ce 
este necesar ca organele și organi
zațiile de partid, organele agricole 
să-și concentreze eforturile pentru 
mobilizarea mai intensă 
de muncă și a mijloacelor 
port în scopul urgentării 
și depozitării porumbului 
lalte culturi tîrzii.Din constatările de pedesprinde concluzia că este, în continuare, necesar se acorde

maximă atenție respectării fiecărui 
element din tehnologia de însămîn- 
țare a griului, să nu se admită nici 
un rabat Ia calitate, pentru că orice 
neglijență, mai ales cînd se cumu
lează cu întirzierea semănatului, 
duce la diminuarea producției de 
grîu. Iată de ce se impune ca activiștii și specialiștii trimiși să sprijine desfășurarea campaniei agricole să ajute concret și eficient 
conducerile unităților pentru ca 
atît ritmul, cît și calitatea lucrări
lor să se încadreze in normele și 
recomandările cunoscute.Volumul mare de lucrări cutat, faptul că ne aflăm jumătatea lunii octombrie ca în fiecare județ unitate agricolă săeforturile pentru recoltarea neîntîr- ziată a porumbului, cartofilor, sfeclei de zahăr, strugurilor și furajelor, eliberarea și pregătirea grabnică a terenului pentru terminarea însămînțării griului în cel mai scurt timp posibil și la un nivel calitativ exemplar.
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în cooperativele agricole ale județului Argeș se acționează cu hotă- rire pentru intensificarea ritmului însămînțării grîului. realizarea unor lucrări de calitate. în unele unități agricole, ca cea din Izvorul de Vedea, semănatul griului s-a încheiat. Pînă în ziua de 13 octombrie a.c. cooperativele agricole au însămințat 35 300 ha cu griu, adică 71 la sută din suprafața prevăzută. Totuși, din verificările efectuate pe teren rezultă că în multe cooperative agricole insă- mînțările sint rămase in urmă din cauza slabei organizări a muncii. Cooperativele agricole din zona de activitate a S.M.A. Căteasca, din cele 5 045 ha planificate a se însămința cu griu au realizat doar 1 500 ha. între cooperativele cu suprafețe mari și realizări mici se numără : Rătești — 135 ha semănate din 1 000 și Oarja cu 220 ha din 1 100. La cooperativa din Căteasca, unde s-au însă- mînțat numai 138 ha din cele 630 ha prevăzute cu griu, nu se întreprinde

săptămâni

lnsâmînjarea grîului la cooperativa agricola din Colonești, județul Olt
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nimic pentru îmbunătățirea organizării muncii.La cooperativele din Rătești și Ciupa pot fi întîlnite situații cînd mutica începe „cu.soarele sus", datorită aducerii cu întîrziere, pe la orele 8.30—9. a semințelor in cimp. Conducerea cooperativei tolerează o asemenea gravă neglijență, promițînd că va lua măsuri „de mîine". Or, nu se poate admite nici o oră de întîrziere la semănat, sub nici un motiv. Cu atît mai mult cu cît mania justificărilor și obișnuința de a constata fără a lua măsuri operative se întîlnesc in multe unități. în alte locuri, forța mecanică nu lucrează cu întreaga capacitate datorită defecțiunilor neînlăturate cu operativitate. Așa stau lucrurile, de pildă, la Drăganu, unde o semănătoare zace nereparată de 4 zile.O problemă de mare însemnătate este controlul lucrărilor în cimp. în această privință se constată multe nereguli. La Șerbănești, în miezul zilei de 12 octombrie se aflau la sediu, fără nici un rost, atit președintele și inginera cooperativei, cît și reprezentantul U.J.C.A.P., trimis aici să ajute concret această unitate.Intrucit terenul pregătit, pentru griu s-a împuținat, îngustîndu-se vizibil frontul de lucru al tractoarelor, se impun măsuri eficiente pentru evitarea golurilor ce se întrevăd la semănat. In acest sens au fost luate unele măsuri bune : 180 tractoare au fost redistribuite pentru a lucra în cooperativele agricole rămase în urmă,? s-a extins lucrul la arat in "schimb pre- luhgit pînă la orele 12'noaptea ; sint stimulați mecanizatorii care se evidențiază la semănat. Sint măsuri bune, dar trebuie completate cu altele de ordin organizatoric, pentru grăbirea eliberării terenului.Pentru urgentarea recoltatului și semănatului se cere o prezență mai activă în teren a lucrătorilor organelor agricole județene, înlăturarea cu hotărire a situației actuale, cînd in primele ore din zi birourile acestor organe sint înțesate de lume. Timpul frumos trebuie folosit din plin pentru executarea tuturor lucrărilor toamnă.
Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii

de

Discuția purtată la începutul lunii august a.c. cu inginerul Constantin Nicolaescu, directorul Fabricii de confecții din Craiova, se anunța mai puțin optimistă. Interlocutorul își exprima cu acel prilej îndoiala că sarcinile de plan ale fabricii în a- nul viitor, ca și pe întregul cincinal, vor ■ putea fi integral realizate. Apoi, mai precis în urmă cu o lună, ziarele publică o știre de-a dreptul senzațională pentru cine cunoaște a- ceastă realitate din fabrica craiovea- nă : în telegrama trimisă C.C. al P.C.R-, tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca răspuns la scrisoarea adresată oamenilor muncii din sectorul producției și desfacerii bunurilor de larg consum, se spune că, în actualul cincinal. colectivul Fabricii de confecții Craiova va îndeplini exemplar sarcinile stabilite și că va da suplimentar o producție de 1,7 miliarde lei, ceea ce va permite ca prevederile. cincinal realizate mai 3 ani și 10 luni 1De la ipoteza nerealizării la certitudinea depășirii substanțiale a planului cincinal 1 — iată un succes impresionant.Oricît ar părea de curios, speranța revirimentului s-a născut la București, între oamenii prestigioasei Fabrici de confecții și tricotaje, astăzi „soră mai mare" a Fabricii craiovene în familia Centralei industriei confecțiilor. Io
sif Steinbach, directorul general al centralei, ne-a relatat : „Cînd am auzit că la Fabrica de confecții din Craiova — de curînd integrată în centrala noastră — și-a făcut loc îndoiala în ' privința realizării planului cincinal, am socotit că este un lucru foarte grav pe care nu-1 putem trece cu vederea. Așa s-a născut în cadrul centralei noastre acțiunea „Craiova". în care am urmărit, în esență, un singur lucru : să lichidăm neconcordanța sau, mai bine zis, contradicția existentă între nivelul înalt al dotării tehnice și gradul scăzut de organizare internă a producției".Oamenii au înțeles repede despre ce esțe vorba. O fabrică modernă începuse să dea semne de îmbă- trînire prematură, în toate compartimentele ei. Hazardul în programarea' Și în .aprovizionarea' producției, calificarea in multe cazuri scăzută, fluxurjtt i tehnologice încilcite, proasta amplasare și utilizare a unor mașini și agregate diminuau considerabil avantajele ce Te oferă tehnica modernă cu care este dotată această fabrică. Iată, de pildă, la etajul V al clădirii există o secție care realizează nici mai mult nici mai puțin decît : paltoane pentru copii, pardesie și paltoane export pentru bărbați, pardesie de damă pentru fondul pieței, toate tipurile de rochii de damă, rochițe pentru fetițe. In a- cest amalgam de produse și tehnologii, peste care se suprapun fluxurile încrucișate de aprovizionare și

producție nu este de mirare ca o serie de sortimente să rămînă nerealizate, ca randamentul în muncă să fie scăzut, ca orice creștere a sarcinilor de plan să devină o adevărată „sperietoare" pentru cei din fabrică — cum se exprima un muncitor.. Pe fondul unor asemenea realități, a început să se manifeste și o îngrijorătoare neglijență față de zestrea tehnică.Unei asemenea realități tice, multă vreme nufost opuse decît justificări și argumente care de care mai năstrușnice. Ședințele se țineau lanț, planurile de măsuri se întocmeau cu o frecvență demnă de invidiat. Perspectiva realizării sarcinilor de plan in următorii ani rămînea, insă, incertă, cu toate că în continuare capacitățile !

cri- i-au

urmărit a fost punerea cît mai operativă în valoare a adevăratului potențial productiv al fabricii. In acest . sens, constatînd din capul locului ineficienta sistemului de iucru „a- gregat", practicat la Craiova, am ho- tărît introducerea unui nou sistem de lucru — prod pe grupe de operații specializate și linii tehnologice — verificat ani în șir în practica industrială.— Pe scurt, în ce constă acest sistem ?— Un grup de muncitori se specializează în execuția unor anumite ■ piese — gulere, mîneci. buzunare ș.a., iar produsele circulă după un flux tehnologic conceput pe zone de operații, în așa fel ca să se asigure un ritm de lucru susținut, să se evite întoarcerile și
TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎNAINTATEplanului să fie în nu

Competență
ș! pasiune

pentru progresul
producției

Prin organizare superioara, la Fabrica de con
fecții din Craiova se va realiza o considerabilă 

producție suplimentară

de producție și forța de muncă erau folosite nerațional.— Evident, o situație care nu putea fi tolerată de către noi, cei din fabrică — ne spune directorul fabricii craiovene. Cert este că, față de dotarea tehnică și condițiile pe care le avem începusem să lucrăm meșteșugărește. Nu mai puțin adevărat este și faptul că ne-a lipsit în totalitate sprijinul din partea ministerului în domeniul organizării în ansamblu a. fabricii, sprijin pe care l-am primit, ,cu o promptitudine remarcabilă, o dată cu înființarea. noii centrale a industriei confecțiilor.— Concret, sub ce formă s-a manifestat acest sprijin ?— Tehnicienii noștri, împreună cu unele cadre de specialitate din centrală, au întocmit un nou proiect de organizare a producției și a muncii, pornind de la experiența valoroasă acumulată de Fabrica de confecții și tricotaje din București.— Care sînt, în fond, coordonatele acestui proiect care restructurea-- ză întreaga concepție organizatofică . de pină acum ? — îl întrebăm pe inginerul Vilii Livianu, directorul tehnic al Centralei industriei confecțiilor ?— Lucrul principal pe care l-am

Ce seamănă
tractoarele cînd

sînt „trase pe dreapta”?în județul țațe cu griu tare, ceea ce reprezintă 71 la sută din suprafața planificată. Lucrările au decurs intr-un ritm rapid atîta vreme cit unitățile agricole au avut pămintul pregătit din timp. în ultimele zile însă lucrările înaintează anevoios. Tractoarele și semănatorile nu mai au front de lucru datorită faptului că suprafețele de teren destinate grîului nu au fost eliberate de porumb și alte culturi tîrzii. Ce-i drept, comitetul județean de partid, organele agricole județene au luat măsuri ca, în această săptămînă, să fie intensificat recoltatul porumbului în toate unitățile. La această muncă participă mii de țărani cooperatori și mecanizatori, precum și un număr mare de mijloace de transport. Ca urmare, în cooperativele agricole Gura Văii, Glăvănești, Căbești, Motoșeni, Slobozia și altele, culesul porumbului este pe sfîrșite. La cooperativa din Săucești, bunăoară, lucrează în permanență cîte 400—500 de oameni din brigăzile conduse de Vasile Enache, Ludovic Abiței și Va- sile Prăiișteanu. Pentru a se cîștiga timp și, a evita pierderile, aici ziua se depănușează știuleții, iar noaptea se taie cocenii. Inginerul Vasile Mun- teanu, președintele unității, era nemulțumit însă de faptul că nu se putea efectua în ritm susținut transportul recoltei din cîmp datorită faptului că întreprinderea de transport auto nu trimite cu regularitate autocamioanele contractate. în unele zile nu ajunge la Săucești nici una «Rn mașinile solicitate, iar în altele sosesc numai o parte. în ziua raidului veniseră doar 3 camioane din cele 5 necesare. Tovarășul Dumitru Găină, directorul general al direcției agricole județene, ne-a confirmat că acesta nu este un caz singular. Și alte unități din județ întîmpină greutăți din partea întreprinderii de transporturi auto, care nu-și respectă obligațiile asumate.Rezultatele din unele cooperative agricole sînt mult sub posibilități din cauza slabei organizări a muncii. La cooperativa agricolă din Cîrligi, recoltatul porumbului nici măcar n-a început, iar la Ardeoani, Gîrleni,

Bacău au fosț însămîn- mai mult de 31 500 hec- Itești și Nicolae Bălcescu această lucrare se află în fază incipientă. A- ceastă situație se datorește faptului că atît forța de muncă, cit și mijloacele de transport existente nu sînt bine folosite.Deficiențele în organizarea recoltării și eliberarea terenului duc și la întirzierea pregătirii terenului pentru semănatul grîului. La cooperativa din Secuieni, de pildă, s-a cules porumbul de pe abia 92 hectare din cele 557 ha cultivate. Aproape întreaga recoltă se află pe cîmp, terenul nu a fost eliberat și, ca urmare, 10 tractoare și 2 semănători „au tras pe dreapta", pentru că nu au unde lucră. Nimeni din conducerea unității nu știa cîți oameni lucrează pe cîmp, cîte atelaje transportă porumbul. în loc să se treacă la tăiatul și transportul cocenilor cu știuleți cu tot, pentru a se cîștiga timp și front de lucru tractoarelor, la Secuieni, ca și la Odobești, Plopana, Izvorul Ber- heciului se depănușează mai întîi știuleții, iar apoi întîrziere. Iată un a timpului, de a terenului destinatlui. Din această cauză, la cooperativa din Buda nu s-au insămînțat cu griu decît 125 hectare din cele 425 ha prevăzute. Și aici tractoarele stau „trase pe dreapta", nefolosite de-a rîndul.Faptul că nu se acordă atenție berării terenului, nici chiar unde porumbul a fost recoltat, flectă mentalitatea înapoiată că poate amîna semănatul grîului, că se vor reg Așa din recoltat de pe aproape întreaga suprafață de 580 hectare, semănatul s-a realizat doar pe 35 la sută din plan. Cînd dacă nu acum se va da cale liberă tractoarelor?Asemenea exemple arată că trebuie să se acționeze energic pentru ca atit recoltatul și eliberarea terenului, cît și semănatul să meargă în ritm cît mai rapid.

se taie cocenii cu „sistem" de irosire amina eliberarea însămînțării grîu-
tot zileelii acolo re- segăsi justificări pentru diminua- producției la această cultură, se explică de ce la cooperativa Motoșeni, unde porumbul a fost

De cîteva zile, Complexul expozițional de la Piața Scînteii găzduiește, alături de cel Pavilion de bunuri de prestigioasă economică nală : Expoziția de echipamente și utilaje pentru agricultură, industria mentară și industria ambalaje. Scopul său pe de ' o parte de a cunoscute pe piața internațională o serie de mașini și utilaje produse de întreprinderile noastre pentru agricultură, industria alimentară și a ambalajelor și pe de altă parte pentru cunoașterea realizărilor altor țări în aceste domenii. Astfel, expoziția are menirea de a înlesni întreprinderilor noastre de comerț exterior stabilirea unor legături noi sau amplificarea colaborării existente cu firme de specialitate de peste hotare, de a facilita contacte și tranzacții pentru toți participanții. Pentru a afla cîteva mănunte în legătură organizarea și rarea acestei i ne-am adresat
CLAUDIU POPEȘTEA- 
NU, directorul Tîrgului 
internațional București.— Pentru aplicarea în practică a unui principiu esențial al statului nostru, acela de promovare largă a politicii de laborare și cooperare conomico-științifică toate țările lumii, ne-a spus . interlocutorul, se preconizează a fi organizate în țara noastră o serie de expoziții internaționale. Actuala expoziție inaugurează de fapt înfăptuirea unui program mai amplu de expoziții internaționale românești, stabilit pentru perioada 1971—i973, care prezintă realizările și din alte ramuri economice, decît cele care definesc profilul Tîrgului internațional de la București.

rugăm să fa- 
succintă pre- 
a participan-

de-al V-lea mostre de consum, o manifestare internați o-
aii-

a- cu desfășu- expoziții : arh.

co- e- cu

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii"

— Vă 
ceți o 
zentare 
ților.— La expoziție participă o serie de centrale și grupuri industriale, întreprinderi de comerț exterior, aparținînd Ministerului Industriei Con-

strucțiilor de Mașini, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Ministerului Comerțului Interior, Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, Comitetului de Stat ’ pentru Economia și Administrația Locală, UCECOM și CENTROCOOP. De menea, participă 200 de firme din 19 cum sînt : Anglia,tria, Belgia, Cehoslovacia, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R.F. a Germaniei, Grecia, Ita-
ase- peste țări Aus-

context, care este, după 
părerea dv., trăsătura 
caracteristică a expo
ziției ?— Desigur, poate tocmai această gamă largă de mașini și utilaje face mai greu de desprins nota dominantă a expoziției. Așa cum am spus, expoziția reunește producători din sectoare ale producției de echipament, mașini, utilaje și accesorii pentru agricultură, industria alimentară și a ambalajelor însă — și acest lucru mi se pare caracteristic — nu orice fel de utilaje, ci în mod deosebit acelea le-

tă circa o treime din totalul spațiului afectat expoziției organizate de noi. De aceea o selecție a celor mai reprezentative produse românești este dificilă. Pentru a mă referi aci numai la cîteva dintre ele, aș putea cita între altele autofrigorifi- cele, cisternele de combustibil, cisternele de lapte, furgonete, tractoare, într-o gamă foarte diversă, prezentate de întreprinderea de comerț exterior „Autotractor", combine de cereale autopropulsate, semănători pneumatice automate, mașini

0 manifestare
economică de prestigiu

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE ECHIPAMENTE Șl UTILAJE 
PENTRU AGRICULTURĂ, INDUSTRIA ALIMENTARĂ Șl INDUSTRIA 

DE AMBALAJE

lia, Iugoslavia, Israel, O- landa, Polonia, Spania, S.U.A., Suedia și Ungaria. Se poate deci constata că deși este prima expoziție de acest gen organizată în țara noastră, ea a trezit un viu interes în rin- durile organizațiilor comerciale și cercurilor de. afaceri din multe țări ale lumii. Apreciem că acest prim succes, acela al participării, se datorește în principal prestigiului internațional de care se bucură astăzi țara noastră, bunului renume cucerit de produsele noastre pe piața externă, precum și atracției crescin- de a pieței românești a- supra firmelor străine.
— Am remarcat că 

deși expoziția privește 
un anumit domeniu al 
producției de mașini 
și utilaje, acestea sînt . 
prezentate într-o mare 
diversitate. In acest

gate direct de satisfacerea necesităților consumatorului, a exigenței sporițe a acestuia, ca, de pildă, e- chipament de control fi- tosanitar și al calității, instalații de autoservire, sisteme de prezentare, e- chipament pentru reclama comercială. Sau, dacă ar fi să mă refer la industria ambalajelor, în general, ea nu este prezentată sub forma unor utilaje și mașini independente, ci care fac parte integrantă din fluxul tehnologic cării produselor tare.
— Ați luat, 

cunoștință de 
meritele și 
prezentate de 
noastră. Ce 
v-au făcut ?— Firtnele specializate din România au avut la dispoziție o suprafață de expunere de pfeste 5 000 mp, ceea ce reprezin-

al fabri- alimen-
desigur, 
echipa- 

utilajele 
industria 
impresie

de stropit și de împrăștiat îngrășăminte ale firmei „Imagrex", instalații pentru forat puțuri de apă, ofertate de „Industrialexport", mașini de recoltat mazăre, agregate de pompare pentru irigat, incubatoare pentru 5 000 și 10 000 ouă, realizate de Centrala industrială pentru fabricarea, montarea și repararea utilajelor agricole, mobilier frigorific, vitrine de diferite tipuri, elemenți de foraj, ambalaje metalice și utilaje comerciale pentru vitrine, prezentate de Grupul industrial de utilaje și construcții pentru industria alimentară, de „FRIGO- COM" și de „RECOM", o linie completă de autoservire, un bar de zi, mașini și utilaje folosite în industria alimentară, fabricate în unitățile CENTROCOOP, produse prezentate de „ILEXIM"

și „IPACH" și alte utilaje. In general, produsele cu care industria noastră iese pe piața externă sint o dovadă a ritmului susținut de înnoire, modernizare și diversificare a producției de echipament și utilaje, a talentului, hărniciei și competenței cu care muncesc colectivele care le-au realizat. Mai întîi de toate — și aceasta cred că este e- sențial — produsele noastre sînt fără excepție competitive, fabricate la nivelul celor mai înalte exigențe ale pieței internaționale.
— Intrucit vor avea 

loc numeroase con
tacte ale firmelor o- 
fertante și beneficiare, 
ce cadru a fost creat 
de organizatori pen
tru ca discuțiile și 
tranzacțiile comerciale 
să se desfășoare în 
condiții cît mai bune ?— Dispunînd de experiența precedentului tîrg internațional, ne-am străduit să asigurăm, în primul rînd, o cît mai bună informare a tuturor celor interesați. în acest scop am înființat un birou de presă și edităm un buletin de informații. Totodată, la solicitări, ne ocupăm de organizarea unor conferințe, gale de filme, consfătuiri. Ni se pare interesantă de semnalat inițiativa Ministerului Comerțului Exterior de a instala un birou permanent în cadrul căruia specialiști cu experiență, cu prilejul desfășurării tranzacțiilor, acordă asistență tehnieă și comercială firmelor românești ce se prezintă pentru prima dată cu produsele lor la o confruntare internațională de anvergură. Este încă devreme să anticipăm rezultatele acestei expoziții. Judecind însă după programul foarte încărcat al manifestărilor, contractelor, tranzacțiilor, se prefigurează încheierea unui volum apreciabil de contracte comerciale. Noi considerăm că toate firmele expozante au posibilități certe pentru a transforma participarea lor la expoziție într-un succes' comercial.

Interviu realizat de 
Comeliu CÂRLAN

încrucișările de fluxuri, cum se întimplă în sistemul de lucru „a- gregat". Aplicarea sistemului■ „prod specializat pe grupe de operații" are rezultate de-a dreptul spectaculoase în creșterea productivității muncii, în ridicarea calității execuției și în utilizarea judicioasă a spațiilor industriale.— Structura e- terogenă a producției unor secții de fabricație constituie o serioasă piedică în organizarea producției și a muncii. Ce s-a făcut, în acest prin noul iect ?— Foarte. piu era să fi procedat la reducerea sortimentului de fabricație, cum de altfel au existat unele păreri. Era însă o ipoteză respinsă categoric de către centrala noastră industrială. De fapt, nu numai că n-am redus sortimenta- ția, dar am asigurat o diversificare și mai accentuată a producției în viitorii ani, urmărind prinaceasta creșterea gradului de a-daptabilitate a producției la cerințele pieței interne și Im același timp, am fructificăm la maximum posibilitățile de profilare a secțiilor de _ fabricație, lichidînd acele secții gigant care făceau de toate și, nu de puține ori, la voia întîmplării. Se _ poate vorbi acum de o secție specializată în confecționarea costumelor de bărbați Și’băieți; alta-în-fabricarea pro-., duselor' subțiri . (rochii;. bluze, fuste) pentru-’ fete și Temei,- alta în conte?,-?. ționareă paltoanelor și pardesielor, cu ateliere separate pentru bărbați și pentru femei. .Concomitent, s-a_ pus ordine și în sectoarele de croit și finisaj, căutîndu-se să fie evitate încrucișările și transporturile în gol sau de prisos. Precizez că, o dată cu reorganizarea secțiilor, am avut în vedere și dotarea lor cu personalul de conducere competent, în măsură să programeze și să execute orice comandă și să răspundă de realiza- vrea sarcinilor de plan.— Evident, aceste reorganizări presupun și eforturi financiare. Se apelează la fonduri de investiții su- ' plimentare ?— Nicidecum ! Este lucrul asupra căruia s-a atras în mod special a- tenția. S-a căzut de acord cu cei din fabrică ca mobilierul industrial existent să fie readaptat în măsura posibilităților, iar mașinile și utilajele suplimentare necesare să fie procurate prin redistribuire, între unitățile din cadrul centralei. Lucrările suplimentare care vor apare vor fi executate din fonduri de mică mecanizare.Poate că lucrul cel mai important din această suită a căutărilor, din inițiativa, am putea s-o numim curajoasă, a Centralei industriei confecțiilor din București, este eficiența economică scontată prin aceste măsuri. Așa cum aminteam la început, este vorba de obținerea în anii următori a unei producții suplimentare de 1,7 miliarde lei. Dar nu numai atît. Pe aceeași suprafață industrială construită, la fabrica de confecții craioveană se vor realiza în numai patru ani, în plus față de proiectul inițial, circa 5 milioane bucăți confecții. Față denul stabilit inițial pentru la productivitatea muncii, în proiect de organizare sevede o depășire cu circa 25 la sută. De asemenea, prin introducerea unor procedee tehnologice perfecționate la croire, precum și prin aplicarea unor normative de consum u- nificate pe produs, elaborate la nivel de centrală, se preconizează obținerea unor însemnate economii de materii prime și materiale, care vor însuma, în patru ani, numai la produsul „costume pentru bărbați și a- dolescenți", 80 000 mp țesături.Cu cîteva zile în urmă, în prezența tuturor cadrelor de conducere din fabrica de confecții, a muncitorilor fruntași, s-au dezbătut prevederile noului proiect. Au vorbit 15 salariați, fiecare în parte exprimîn- du-și hotărîrea de a nu precupeți nimic pentru finalizarea lui neîn- tîrziată. Mulți dintre ei au făcut și deosebit de prețioase propuneri de îmbunătățire. Esențial este acum ca, așa cum s-au angajat, oamenii fabricii să depună toate eforturile pentru finalizarea noului proiect, care trebuie realizată nu pînă la sfîrșitul anului viitor — cum au lăsat să se înțeleagă unele cadre de conducere din întreprindere — ci încă în acest an. Alături de colectivul fabricii, ea și pînă acum, comitetul județean de partid va trebui să vegheze ca a- ceastă acțiune de larg ecou în rîndu- rile salariaților craioveni, ca și în întreaga industrie a confecțiilor, să capete cît mai devreme și în totalitate girul practicii, așa cum cer interesele întreprinderii, ale economiei naționale.

făcut, sens, pro-sim-

i externe, căutat să

pla- 1975 noul pre-

Viorel SĂLAGEAN
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COMUNISTUL cinema
Cu prilejul turneului Teatrului

Academic „Vladimir Maiakovski"

în așteptarea întruchipării ca erou 
principal al dramaturgiei originale

în polemica imaginată deAristofan ce avea loc între Eschil și Euripide, primul zice, în apărarea sa : „...creat-am eroi, cum sint Patrocles și Teucros... să fie pildă de eroism, iar cetățenii doar la un pas de glorie... Poetul e dator, în toate cele, să nu aducă-n scenă pilde rele. Copiilor le înflorește mintea prin dascăli iscusiți ; iară cei maturi își făuresc virtuțile prin arte". Așadar, problema eroului literar are o bună vechime, nu e un subiect al comentatorilor actuali, care caută să descopere, într-o piesă, configurația spirituală a personajului principal și modul cum acesta poartă în sine o scînteie dintr-un ideal eroic. Căci înrîurirea teatrului asupra cugetelor noastre se face atît printr-o stare de spirit conținută cit și prin eroi cu virtuți modelatoare. Problematica eroului dobîndește în lumea scenei un. accent special, întrucît prin interpretare el apare spectatorului ca o făptură aievea, tangibilă, care se insinuează în conștiință aproape cu forța exemplului viu. Unii devin chiar termeni de referință sub incidență politică, cum ar fi Egmont, luptătorul pentru libertate imaginat de Goethe, sau Ioana din Orleans, eroina lui Schiller, Shaw, Anouilh, ori Vlaicu, nobilul domnitor patriot conceput de Davila ; alții au valoare de efigie etică— gînditorul curajos și tenace Galileu, creat de Brecht, sau prototipuri satirizate ca ipocritul Tar- tuffe, demagogul Cațavencu— iar alții reprezintă Chintesența de umanitate caracteristică unei e- poci și unei gîndiri, u- nei mișcări istorice și sociale, cum sint Prometeu al lui Eschil, shakespearianul Hamlet, veselul Figaro, mîndra și independenta Noră a lui Ibsen.E de reluat chestiunea, întrucît în discuțiile despre dramaturgie — care se duc nu numai la noi — pot fi întîlnite puncte de vedere după care eroul nu mai e necesar, o piesă puțind avea armătura dramatică alcătuită din trăiri colective, reacții de - grup, stări sufletești neraportata la anume, persoane, psihoze etc. Alte opinii susțin că eroul dramei actuale s-ar impune cu atît mai mult cu cît e mai „de- socializat", mai „psihologi- zat“ pînă în straturile tainice și tulburi ale inconștientului.Un studiu, fie și sumar, va dovedi însă că dramaturgia trăiește mai cu seamă prin eroi (deși evident, nu numai prin ei) și că e- roii viabili ai literaturii dramatice sint reprezentativi tocmai prin dramatismul destinului personal, implicat într-o mare convulsie socială, într-un psihism colectiv, într-o coliziune istorică (de unde și aplecarea specială spre marile figuri ale istoriei, reținute totdea

una de dramaturgie ca •- xemplarități tipologice — Bălcescu, Iulius Cezar, loan fără de Țară, generalul Wallenstein, Danton. Cum era și firesc, literatura noastră destinată scenei a propus și ea eroi în cel mai deplin înțeles al cuvîntului — Ho- ria, Ștefan, Petru Rareș, Mihai Viteazu, Brînco- veanu, loan Vodă, Avram Iancu, Tudor Vladimirescu — unele din marile personalități ale istoriei naționale căpătînd ființă de personaje literare complexe, mai cu seamă în dramaturgia noastră modernă. Eroi de interesant relief dramatic, pe o scală amplă de atitudini și reacții față de mediu, în același timp permanențe repertoriale, sint Vidra,. sau Domnișoara Nastasia, legendarul Meșter Manole și chinuitul Andrei Pietraru, monumentalul Michelangelo

eu trăsături de caracter și aspirații noi, caracteristice timpului nostru, se află în mai fiecare piesă importantă (în comedii, crezul socialist al autorilor im- pregnîndu-se în însăși substanța lucrării, scriitorul fiind, într-un fel, — cum remarca de curînd, într-un articol și Titus Popovici — eroul acelor piese, iar în dramele istorice de reflex actual, concepția materialistă și atitudinea patriotică însemnînd coordonatele fundamentale ale creației) atît de anevoie e a susține că această- dramaturgie ar fi impus pe deplin un erou popular, de convingeri comuniste, eroul comunist pe care, și nouă și altora, ni-1 relevă actualitatea românească ca exponențial.Dealtminteri, comunistul însuși, membru acelui partid care a luat asupră-i, de o jumătate de veac încoace,
puncte de vedere

și contorsionatul Matei Dragomirescu ; galeria de eroi comici e, de asemenea bogată și adeseori substanțială.Raportîndu-ne critic la literatura noastră de azi, trebuie să observăm că, paradoxal pentru amploarea și vibrația revoluției noastre socialiste, dramaturgia n-a dat încă, deocamdată, spre deosebire, de pildă, de proză, eroi definitorii ai acestei răsturnări și reașezări radicale pe care o trăim de un sfert de veac, încercînd, parcă, doar arpegii pregătitoare ale unei viitoare simfonii. în deceniul de încer put au dominat personajele care trăiau,cu intensitate trecerea de la un mod de viață la altul, parcurgînd cu dificultăți împrejurările istorice, izbutind uneori a se birui pe sine iar alteori eșuînd tragic, piese de Da- vidoglu, Lucia Demetrius, Aurel Baranga, mai tîrziu Horia Lovinescu propu- nînd, în acest sens, interesante figuri dramatice. Deceniul următor a adus un personaj al actualității cu trăsături . morale noi mai bine conturate Jși cu un ac- ■ tivism cetățenesc mai pronunțat. Iar generația ultimă de dramaturgi, cărora li se adaugă și mulți din scriitorii generațiilor mai vechi a lansat, în partituri comice sau tragice, în modalități realiste directe, în manieră simbolică ori alegorică sub forma unor modalități sau în ambianță pretextual-is- torică eroi însuflețiți de patos social și spirit justițiar, susținînd direct sau indirect idealuri socialiste, cău- tînd, uneori cu dramatism, să înțeleagă și să-i facă și pe alții să înțeleagă realitatea nouă și integrîndu-se, fiecare în felul său, în lupta neistovită de perfecționare socialistă a acestei realități. Totuși, pe cît de lesne e a afirma că eroi

uriașa sarcină a așezării destinului țării în adevăratul său făgaș istoric, iar de un sfert de secol, și al situării poporului român pe primul plan al istoriei contemporane, prin civilizație socialistă, nu e conturat încă în grandioasele-i dimensiuni și în funcția-i primordială de deschizător de drumuri. El e mai cu seamă motivul unor evocări adeseori de un cald și romantic lirism, din vremuri de restriște, e conceput ca un sfetnic înțelept, cu capacitate de decizie și inventivitate în soluții sau profund fidel cauzei, prin îndeplinirea ireproșabilă a u- nei îndatoriri concrete — cum e realizat, de pildă, în unele, de altfel atractive piese de acțiune specifice- genului de aventuri („Omul care”... de Horia Lovinescu, „Pisica sălbatică" de Ștefan Berciu, sau remarcabilul serial de televiziune „Urmărirea" de Eugen Barbu și N. Mihail), iCîndva funcționau an a- bordarea problematicii e- roului unele prejudecăți inhibitorii cu privire la simplitatea sau complexitatea sa, a eroismului sau slăbiciunilor sale; a relațiilor sale umane și sociale ; construcția eroului comunist era grevată, desigur, și de o mai superficială cunoaștere a personajului, conspectat mai ales prin funcție și mai puțin prin psihologie, prin rațiunile sale intime de a fi ceea ce e. Sechele ale acelor prejudecăți dăinuie și e evident că ele sint cu atît mai prezente cu cît e mai puțină dezbatere ideologică, teoretică și mai rară analiză artistică la obiect în cercurile de scriitori, artiști, critici, activiști teatrali. Dar oricîte cauze exterioare ar putea fi invocate și oricîte circumstanțe ar concura la explicarea ei, problema ce

stăruie mereu a creării e- roului care își pune sigiliul personalității pe această nouă eră românească, ră- mîne o problemă a scriitorului, a puterii sale de înfăptuire — căci nu credința sa într-un atare erou trebuie pusă la îndoială. Nevoia de eroi ai actualității e resimțită de orice literatură și dacă la noi ea capătă un plus de acuitate e datorită, probabil, și unei anume întîrzieri în perceperea exactă și profundă — nu prin chipuri poleite și replici sonore dar nici prin blazați cinici de un nihilism filistin, a unei realități tipologice, pe care existența noastră și, poate, alte domenii de creație o impun așa cum teatrul nu a izbutit s-o facă decît parțial.Evident, nu- ' manufacturierilor conjuncturali și nici bunăvoințelor sterile li se adresează cerința de a făuri un erou comunist contemporan. După cum e tot atît de evident că nu prin formulele ștereotipe și in- serțiunile strict verbale pe care adeseori teatrele le tot propun dramaturgilor poate sprijini scena apariția personajelor strălucitoare pe care le așteaptă. Eroul, acest atît de complicat ins, care ne subjugă și ne invită lameditație, care prin acțiunea sa îndeamnă la acțiune, nu e niciodată unidimensional și rectiliniu. Un distins critic marxist englez, autor al unei cărți despre erou, făcea unele disociații care cred să pot interesa orice cercetare în temă. El observa, printre altele, că eroul este o figură față de care, în pofida greșelilor și slăbiciunilor sale, resimți o profundă simpatie, atracție. Nu e vorba de identificarea noastră cu el în sensul romantic al cuvîntului, dar ne legăm în mod hotărîtor speranțele și temerile noastre de viața sa. Nu trăsăturile individuale — personalitatea și farmecul său — fat dintr-un om un erou, și nici acțiunile sale ca atare, căci el — ca și Coriolan — poate fi puternic și chiar viteaz fără a fi eroip. Ceea c.e-1 face pe erou, erou este faptul că poartă pe umeri — uneori fără să-și dea seama — cite ceva din adevăratele năzuinți ale omenirii în lupta sa pentru mai bine, el neputînd if.fi desprins, firește, de situația istorică și conexiunile sociale în care e implicată' și existența sa.Cred că așa cum sint invitați dramaturgii să militeze pentru un erou viabil și reprezentativ, tot astfel trebuie să lupte pentru el, cu mijloacele cele mai a- decvate și mai suple, toți oamenii de teatru care se simt solidar responsabili cu munca gingașă și atît de complicată a dramaturgului, în satisfacerea acestei cerințe primordiale a timpului nostru față de
Valentin SILVESTRU

• Timpul berzelor : SCALA — 10; 
13; 16,15; 18,30; 21.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : SALA PALATULUI — 17,30 
(seria de bilete — 3881); 20,15 (seria 
de bilete — 3812), CAPITOL — 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Frații : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45;. 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45, 16; 18,15; 20,30.
• Marele premiu : PATRIA — 9;30; 
13; 16,30; 20.
• Parada circului : TIMPURI NOI
— 9,30—20,15 în continuare.
• Cromwell : GRIVIȚA — 9; 12; 
16,15; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,15; 
15,45; 19,15, FLAMURA — 9; 12,30; 
16, 19,30.
• Aeroportul : FEROVIAR — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 12,15; 16,15; 19,30, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, MODERN — 8,30; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
• Romanticii : VOLGA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.
• Tick, Tick, Tick : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.
• Șansa : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
e După vulpe : AURORA — 9,15: 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Așteptarea : LAROMET — 16; 19.
• Simon Bolivar : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
• Asediul : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.
• Start la moștenire : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,30.
• Boxerul : GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,15.
• Hello, Dolly ! : BUCEGI — 9.30; 
16; 19,15, MELODIA — 9; 12,15; 
16; 19,30.
e Cermen : MOȘILOR — 16; 18; 
20.
• Omul orchestră : LIRA — 15,30; 
18: 20,15, PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,15.
• Cortul roșu : BUZEȘTI — 16; 
19,30, COSMOS — 15,30; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
e Ultimul samurai : DOINA — 
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,15.
• Articolul 420 : LUMINA — 9— 
19,15 în continuare.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Floarea-soarelui : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20, CRlNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Tabla viselor x RAHOVA — 
15,30: 18; 20,15.

din Moscovaînsărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, V. S. Tikunov, a oferit, joi, un cocteil, cu prilejul turneului întreprins în țara noastră de colectivul Teatrului Academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova.Au luat parte Dumitru Popescu, membru a Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Brad, vicepre-
★Teatrul Academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova a prezentat joi seara, în Sala „Comedia" a Teatrului Național „I. L. Caragiale", spectacolul cu piesa „Talente și admiratori". Creație a marelui clasic al dramaturgiei ruse A. N. Ostrovski, piesa înfățișează condiția mizeră a artă în orînduirea țaristă, un aspru rechizitoriu al sociale ale acelor timpuri.

omului de constituind realităților

teatre
• A.R.I.A. (la sala Comedia a 
Teatrului Național „I. L. Caragia- 
le") : Talente șl admiratori — 
spectacol susținut de Teatrul Aca
demic „Vladimir Maiakovski" din 
Moscova — 19,30.
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic — Dirijor Carlo 
Zccchl (Italia) — 20.
• Teatrul de Operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din str. Alex. Sahla) : 
D-ale carnavalului — 20.
• Teatrul Ciulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă'1 : Snoave 
cu măști — 9,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Spargere la mie
zul nopții — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
— 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 17; (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apoiodor — 16.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(în sala clubului uzinelor „Semă
nătoarea") : Țară bogată în fru- 
musețț — 16.

în cadrul unei solemnități care a avut loc joi în marele amfiteatru al Institutului de arhitectură „Ion Min- cu“, din Capitală, profesorului Robert Matthew, din Marea Britanic, i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa al institutului bucu- reștean de arhitectură.La solemnitate au luat parte prof, dr. arh. Octav Doicescu, președintele de onoare al Uniunii Arhitecților, prof. arh. Nicolae Bădescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală, reprezentanți ai Ministerului învățămîntului, oameni de știință, artă și cultură, cadre didactice universitare, studenți.Au fost de față Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei.Deschizînd festivitatea, prof. dr. arh. Cezar Lăzărescu, rectorul Institutului de arhitectură „Ion Min- cu“, președinte al Uniunii Arhitecților, a salutat călduros prezența în patria noastră a distinsului oaspete.în expunerea de motive prezentată de prof. arh. Ascanio Damian, vice-

ședințe al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Oc- tav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, membru al Biroului • Consiliului General A.R.L.U.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, directori de teatre din Capitală, regizori și artiști, alți oameni de cultură și artă, ziariști.
★Realizat într-o viziune scenică inedită, spectacolul impune prin înalta lui ținută artistică. Distribuția a cuprins nume prestigioase ale scenei sovietice, ca V. Orlova și V. Samoilov, artiști ai poporului ai R.S.F.S.R., a căror măiestrie interpretativă a fost îndelung aplaudată de public.La încheierea spectacolului, artiștilor le-au fost oferite flori. (Agerpres)

președinte al Uniunii Arhitecților, s-a evidențiat faptul că prof. Robert Matthew s-a făcut remarcat prin creații arhitecturale care se impun prin ingeniozitate, modernism și monumentalitate, precum și ca inițiator al unor valoroase idei în învățămin- tul superior de specialitate. In același timp, ca fost președinte al Uniunii Internaționale a Arhitecților, prof. Robert Matthew și-a făcut simțită prezența permanent Ia manifestările organizate pe plan mondial în domeniul arhitecturii, militînd pentru cunoașterea și colaborarea dintre arhitecți.în aplauzele celor prezenți, reputatul arhitect britanic a primit înalta distincție.Mulțumind pentru cinstirea acordată, prof. Robert Matthew a relevat în cuvîntul său meritul arhitecților noștri de a fi păstrat și continuat cu competență și ingeniozitate tradițiile școlii românești de arhitectură, acțiunile întreprinse pentru realizarea operei de sistematizare, pentru formarea viitorilor arhitecți. (Agerpres)
.. .... .} ’z:nf-uj.?sc .............. sil tS-
2 500 de ani de la crearea statului iranian

Expoziție de manuscrise și tipărituri
CLUJ (corespondentul Al. Mureșan). Cu prilejul a 2 500 de ani de la crearea statului persan, joi s-a deschis la Biblioteca centrală universitară din Cluj o expoziție de manuscrise și tipărituri persane și orientale. Expoziția este organizată de Universitatea „Babeș- Bolyai" și Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România, filiala Cluj. Pe lîngă manuscrise și tipărituri persane și orientale, sînt expuse și traduceri în limba română din li-

„Scînteii", aniversării teratura persană, precum și alte lucrări înfățișînd relațiile culturale româno-persane de-a lungul timpului. Un loc important îl ocupă în expoziție manuscrisele orierttalev a- parținînd lui Timotei Cipariu, until din cei mai de seamă orientaliști români, scrisorile din bogata sa corespondență cu diferite personalități din veacul al XIX-lea privind colecționarea și cercetarea diferitelor fenomene ale. culturii persane și orientale.

[faptul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

DIVERS
La șapte 
metri 
de accidentTrenul cursă de persoane nr. 1374 plecase normal din stația Turnu Măgurele spre Roșiori. Se apropia cu viteză de o trecere de nivel unde lucrătorii căii ferate luaseră toate măsurile ce se impun : închiderea barierei și semnalul de intrare pe liber. Se întîmplase totuși ceva. Autocamionul 21—TR— 1417, condus de Florea Ruscu, care transporta 40 de elevi, a rupt bariera oprindu-se, datorită unei defecțiuni* la sistemul frînare, între șinele căii ferate. Văzînd pericolul, revizorul ace Marin Ciucă, împreună o echipă de muncitori din apropiere și alți cetățeni alertați de pericol, au început să facă semnale disperate pentru oprirea trenului. Grație atenției mecanicului și semnalelor cetățenilor, nenorocirea a fost evitată. Trenul s-a oprit Ja numai 7 metri de autocamionul plin cu elevi. Credem însă că starea tehnică a autovehiculului și culpa celor ce i-au permis plecarea la drum, trebuie să facă obiectul unei anchete temeinice din partea forurilor de resort.

dede cu

Răbdare 
si tutunRecent, autocamionul cu nr. 21 Dj-5100 aparținînd cooperativei agricole Dobrești, condus de șoferul Marin N. Marin, a fost oprit pentru control de către lucrătorii de miliție pe raza comunei Amărăștii de Sus (Dolj). S-a constatat astfel că, împreună cu agentul de tutun Ilie Stoian, din aceeași localitate, conducătorul auto sustrăsese de la întreprinderea de cultură și fermentare a tutunului din Craiova 24 de baloți cu tutun, totalizînd o greutate de 1166 kg. Unitatea păgubită a recuperat întreg prejudiciul. Pentru vinovați rămîne în schimb să se pronunțe completul de judecată. Pînă la definitivarea dosarului penal le mai trebuie însă puțină răbdare. Că, tutunul...
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• cronica filmului • cronica filmului •'cronica iilmului'»Q-W

„Timpul berzelor"
Cîteva din producțiile ultimilor ani au dovedit preocuparea constantă a cineaștilor din R.D.G. de a aduce, în raza aparatului de filmat, actualitatea, de a desprinde de pe teritoriul ei infinit acea problematică revelatoare pentru dinamica procesului de formare a conștiințelor. Dintr-o lungă listă de zări recente am prinde generoasa dezbatere etică „îl cunoașteți pe Urban"? (proiectat pe ecranele noastre în vară) și a- cest „Timpul berzelor", semnat de Siegfried Kiihn, amîndouă dedicate tineretului.Filmul din urmă — prezentat nu de mult în deschiderea ””‘ lor filmului R.D.G." — ne luie un cineast care, dacă mai luptă încă cu unele șovăieli de _ ordin stilistic, este însă consecvent cu sine însuși în afirmarea și susținerea unui pilduitor crez de viață j maturizarea implică o răspundere asumată, nu poți aștepta cu mîinile încrucișate, să te maturizezi încetul cu încetul, de la sine. Tinerii eroi ai lui Siegfried Kuhn, consumîndu-și o frumoasă poveste de dragoste, desprind, în același timp, dinea că " umană nu trăită sub tîmplării. supărările, gerile,

mai reali- des-

„Zile- din dezvă-

r, certitu- o existență poate fi semnul în- Meandrele, neînțele- toate micile

necazuri sentimentale ce însoțesc mai totdeauna începuturile de iubire și care devin un facil subiect în sine în multe filme cu personaje tinere, concepute capricios și superficial, sînt, în cazul de față, reflexul dorinței de a fi sincer și lucid pînă Ia capăt, de a nu încropi o fericire de azi pe mîine. Susanne și Christian resping romantismul confundat cu dulcea inconștiență, a- legind, deliberat, căutarea înfrigurată a comunicării și încrederii depline. Este meritul cineastului că a dezvoltat toate aceste sugestii fără ostentație didacticistă, că a păstrat puritatea gesturilor dintotdea- una ale iubirii și, totodată, că a așternut un drum firesc discursului etic. O plimbare — insistent și iscusit filmată — într-o pădure se menține în același perimetru al interesului afectiv cu un schimb de replici pe tema lui „ceea ce este important în viață pentru mine este important și pentru alții !“. Sentimental delicat, cineastul este, în aceiași măsură, un observator atent al detaliilor vieții de zi cu zi; mai mult chiar, dacă pe firul poveștii de dragoste aparatul de filmat este ispitit, u- neori, de unele posibilități ale virtuozității imagistice, surprin-

derea ambianței generale, cu precădere a locului de muncă și a oamenilor cu care vin în contact tinerii, poartă semnele unei certe vocații a notației realiste riguroase. Există, în acest film, pulsația vie, aparte, a șantierului, cu vieți ce se întretaie la tot pasul, cu semeni ce nu trec indiferenți unul pe lîngă celălalt. înțelegem că în această uriașă vatră în care se plămădesc conștiințele, cei care au venit să caute un rost îl vor afla cu siguranță. Mărturie elocventă este însăși ascensiunea morală a protagonistului, cîndva candidat la delincventă, iar, în momentul cunoștinței cu spectatorii — adversar al minciunii, indolenței și iresponsabilității. A- părîndu-și dragostea, el apără convingerea că „omul este răspunzător pentru toate, pentru iubire, pentru înțelegere, pentru statornicie- și. pentru greșeli". Vorbind „din nou despre dragoste", filmul Timpul berze
lor angajează în fapt o dezbatere etică cu multiple sensuri majore. Transmiterea a- cestor semnificații se sprijină și pe jocul a- tent elaborat al celor doi interpreți : Heide- marie fried mîndoi țioși.

Wenzel și Glatzeder, sensibili, Wil- a- gra-
Magda 
MIHĂILESCU

„N-am cîntat
niciodată

pentru tata"
Un film grav, dramatic, nu lipsit de accente tragice, despre relațiile dintre oameni : acesta este „N-am cîntat niciodată pentru tata", realizat de regizorul american Robert Anderson. Dramaturgia filmului nu conține prea multe în- tîmplări. Pe realizatorii peliculei îi interesează în principal reflexul unor momente de viață in psihologia personajelor aduse pe ecran. Și astfel, acest film a- nalitic — care-și propune să descifreze ce se întîmplă în oameni dincolo de gesturile lor obișnuite, dincolo de faptele lor cotidiene, care încearcă să explice și să justifice „dinăuntru" acțiunile personajelor — are, pentru spectator, semnificația unei „disecții". Oamenii sint înfățișați fără menajamente, chiar atunci cînd gîndul lor, vorbele lor nu conțin nimic frumos, și poate de a- ceea filmul devine cîteodată crud, aproape insuportabil ; „spectacolul" unor oameni care nu-și pot regăsi omenia, deși încearcă, deși fac eforturi disperate, este greu, dacă nu chiar imposibil, de suportat. Despre ce este vorba, de fapt, în „N-am cîntat niciodată pentru tata" ? Un om „în floarea vîrstei", pe

cale să-și reîntemeieze un cămin, înțelege într-un tîrziu, într-un „prea tîrziu", că niciodată nu l-a înțeles cu adevărat, că niciodată nu l-a iubit cu adevărat pe tatăl său, ajuns la vîrsta (nu totdeauna senină) a unei bătrîneți singuratice. Nu de niște simple „obligații morale" este vorba în filmul lui Robert Anderson. Regizorul. urmărind evoluția relațiilor părinte, pătrundă relațiilor dintre aceștia, pentru a surprinde acele „momente de adevăr" care pot explica îndepărtarea sufletească, prăpastia creată de-a lungul anilor. Cum spuneam, „operația" aceasta artistică se aseamănă foarte mult cu o disecție. Regizorul și-a inhibat, parcă, toate propriile sentimente și ne înfățișează raporturile dintre personaje „la rece", fără a încerca să ne influențeze într-un sens sau altul „verdictul" moral.Mutilarea sufletească a personajelor are rădăcini nu numai în lipsa unei comunicări directe, sincere. între indivizi. Așa cum regizorul încearcă să pătrundă dincolo de aparențele unor îneîntători însă,

dintre fiu și încearcă să în hățișul sentimentale

oameni (minați după cum se

vede, de adevărate tare sufletești), tot așa pătrunde dincolo de fațada unor clădiri spectaculoase pentru a surprinde adevăruri sociale care nu suportă lumina zilei. Investigația autorilor în lumea dureros de tragică a azilurilor de bătrîni constituie un adevărat act de acuzație, revelarea „feței necunoscute" a unei realități ale cărei aparențe pot, de asemenea, în eroare.„N-am cîntat dată pentru tata' (tocmai datorită absenței unei acțiuni spectaculoase) un film static, poate prea static. Se deschide cu o fotografie și se închide cu o fotografie, iar între aceste două „coperți" încremenite analizează cîteva, mișcări totuși spună lumeainspirat, despre oamenii care o populează. Invită la meditație, tocmai pentru că izbutește să cuprindă în obiectiv profunde adevăruri umane, o face prin intermediul unor buni actori, precum Melvyn Douglas, Gene Hackman, Estelle Parsons.

inducenicio- i“ este

doar cîteva, sufletești.. Și izbutește să multe despre din care s-a

Călin CĂLIMAN
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Pe picior 
greșitDupă ce s-au cunoscut la chef prelungit pînă spre mele ore ale dimineții, doi divizi — Gheorghe Zafiescu, din comuna Mușetești (Argeș), și Ion Dumitru, din București, strada Sinedrului 22 — au dormit in Gara de Nord unde vor fi fost organele ordine ale C.F.R.-ului ?). Dimineața, „netreziți" încă după chef, și-au încurcat pantofii, incălțîndu-i fiecare pe-ai celuilalt. Mai tîrziu, întîlnindu-se întîmplător în piața Matache, au început să se învinovățească reciproc. „Argumentele", în- trecînd cu mult orice normă de civilizație, au necesitat intervenția organelor de miliție. Pentru tulburarea liniștii publice, amîndoi combatanții au fost (pentru a folosi o expresie ■ plastică și, în cazul de față, a- decvată) „încălțați" în baza Decretului 153.

a- (pe de

neconvenționale în prelucrarea metalelorTIMIȘOARA (corespondentul „Scînteii.". Cezar Ioana). La Timișoara au început, în aula Universității, lucrările primei conferințe naționale de tehnologii neconvenționale în prelucrarea metalelor, organizată de Ministerul învățămîntului, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. La această importantă reuniune științifică participă oameni de știință, cadre didactice, cercetători din principalele centre științifice și universitare ale țării, specialiști din producție, precum și oaspeți din Anglia, Austria, Belgia, Cehoslovacia, Elveția, R.D. Germană, R.F. a Germaniei, Ungaria. Este prezent, de a- semenea, reprezentantul UNIDO —

departament al O.N.U. pentru dezvoltarea industrială, conferința de la Timișoara figurînd în programul a- cestui organism internațional.în cadrul celor 6 secții de lucru vor fi prezentate peste 50 de referate și comunicări, aparținînd oamenilor de știință și specialiștilor români și străini, asupra progreselor făcute de cercetarea fundamentală și aplicativă în domeniul, relativ tînăr, al prelucrării dimensionale a metalelor prin eroziune electrică, electrochimi- că, cu plasmă, cu flux de electroni sau ioni, cu laser, cu ajutorul oscilațiilor ultrasonice și al altor metode înrudite, cunoscute sub denumirea de „tehnologii neconvenționale".

Unde 
pășunați 
animalele ?

imunizare
difteriei

18,00 Deschiderea emisiunii, 
minul.

18,50 Lumea copiilor. Să 
năm... povești 1

19,10 Tragerea Loto.

între 15 și 25 octombrie

Rubrică redactată de s
Gheorghe DAVID
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".

Acțiune de 
împotrivaîntre 15 și 25 octombrie, în toate județele țării se va desfășura acțiunea de imunizare împotriva difteriei, tetanosu- lui și tusei convulsive a copiilor născuți între 1 ianuarie și 30 iunie 1971. în cursul trimestrului vor fi revaccinați copiii

cărora li s-a administrat acest vaccin în lunile trecute.De asemenea, urmează a revaccinați, împotriva difteriei și tetanosului, elevii pînă la vîrsta de 18 ani inclusiv.(Agerpres)

1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară. 
Cronica politică Internă 
Eugen Mândrie.
Cîntece patriotice interpre
tate de corul „Rapsodia Ro
mână". Dirijor Anatol Go- 
reaev Soroceanu.
Univers XX. Automobilul 
viitorului.
Film artistic : Ghepardul 
(partea a Il-a).

22,15 Din muzica popoarelor.
22,40 Telejurnalul de noapte.

Orice bun gospodar știe teo
retic unde trebuie să pășuneze 
animalele. In practică însă... 
Iată cîteva cazuri petrecute re
cent în județul Olt : la coope
rativa agricolă din Tătulești, 16 
oi au fost sacrificate pentru că 
au pășunat în lucernă ; la coo
perativa agricolă de producție 
Grădinari, 50 de vaci intoxicate 
din aceeași cauză au fost sal
vate numai datorită intervenției 
organelor sanitare veterinare ; 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Călui, „brîndușa de 
toamnă", o plantă toxică, a pro
vocat moartea a 5 vaci, lăsate 
să pășuneze fără supraveghere. 
Adăugind aceste exemple al
tora, arătate cu diferite prile
juri, se impune, totuși, o între
bare pentru cooperatorii in 
cauză : cum (și. mai ales, unde) 
pășunează animalele 1

Puteți 
da relații?sReintorcîndu-se acasă. în ziua de 6 octombrie, Constantin Hris- tea din Slatina, Bloc C. 12, scara B, ap. 16, a constatat că îngrijitoarea pe care o avea la copil — Doina Stoica, în vîrstă de 18 ani, din comuna Prejmer (Brașov) — dispăruse, împreună cu fetița familiei Hristea — Mirela — în vîrstă de patru ani. Disperat, omul a anunțat deîn- dată toate între și larezultat. Cetățenii care pot furniza amănunte privind dispariția micuței Mirela sînt rugați să se adreseze familiei sau organelor de miliție.

organele de miliție, dar investigațiile efectuate timp, atit la Slatina, cît Prejmer nu au dat nici un
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Primire la Consiliul de Miniștri
lVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Janos Fazekas, a primit, joi dimineața, pe, Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior al R.P. Ungare, președintele Consiliului Ungar al Turismului, care face o vizită în țara noastră.La primire au participat Ion Cos- wia, ministrul turismului, precum și

Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București.în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, au fost discutate probleme privind dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și a activității pe linie de turism dintre cele două țări. (Agerpres)
Sosirea unei delegații agricole 

din R. P. D. Coreeană
Joi la amiază a sosit în Capitală 

<t> delegație agricolă din R.P.D. Coreeană, condusă de Ciang lung Phil, președintele Comitetului de Stat pentru Agricultură, care, la invitația Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Ioșif
★Delegația, agricolă din R.P.D. Coreeană, condusă de Ciang lung Phil, președintele Comitetului de Stat pentru Agricultură, a făcut după-a- miază o vizită la Consiliul de Miniștri, unde a fost primită de Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.La primire, care s-a desfășurat în-

Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Angelo Miculescu, ministru secretar de stat, adjuncți ai ministrului și alte persoane oficiale.Au fost prezenți Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei.
★tr-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Florin Pavelescu, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor, Ion Ceaușescu, secretar general în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, precum și Kang Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Coreene la București. (Agerpres)

Plecarea ministrului 
comerțului exterior al ItalieiJoi la amiază a părăsit Capitala ministrul comerțului exterior al Italiei, Mario Zagari, care, la invitația ministrului român al comerțului exterior, Cornel Burtică, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de ministrul

Cornel Burtică, de alți membri ai conducerii Ministerului Comerțului Exterior.Au fost prezenți Iacob Ionașcu, ambasadorul României la Roma, precum și Niocolo Moscato, ambasadorul Italiei la București.

Cronica zilei
între 11 și 14 octombrie au avut loc la București lucrările celei de-a IV-a ședințe a grupei de lucru ro- mâno-ungare în domeniul comerțului interior. Cu acest prilej au fost examinate probleme privind schimburile de sortimente de bunuri de larg consum și colaborarea tehnico- științifică dintre ministerele de comerț interior din cele două țări, pe anul 1971, și s-au stabilit măsuri pentru lărgirea colaborării în aceste domenii.în cursul zilei de joi, delegația ungară, condusă de Karoly Molnar, adjunct al ministrului comerțului interior, a părăsit Capitala, îndreptîn- du-se spre patrie.

★Joi s-au întors în țară, venind de la Moscova, guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România, academician Vasile Malin- schi, și Alexandru Oprea, vicepreședinte, care, la invitația președintelui Consiliului de conducere al Băncii de Stat a U.R.S.S., au participat la reuniunea festivă organizată cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Băncii de Stat a U.R.S.S.
★Ca urmare a convorbirilor avute între reprezentanții instituțiilor bancare din România și Iugoslavia, joi dimineața s-a semnat la Banca Română de Comerț Exterior o Convenție cu privire la înființarea Consor- țiului_ bancar româno-iugoslav, menit să contribuie la dezvoltarea în continuare a colaborării dintre organizațiile economice din cele două țări.La semnare au participat membrii delegațiilor celor două părți, precum și membri ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București.
★La București au avut loc lucrările celei de-a Vl-a Consfătuiri a organelor de arbitraj pentru comerțul exterior din țările membre ale C.A.E.R. Au luat parte delegații ale comisiilor de arbitraj din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Mongolia. Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. La consfătuire au mai participat. în calitate de observatori, delegații ale comisiilor de arbitraj din Cuba și Iugoslavia, delegația Curții Internaționale de Arbitraj Maritim de la Gdynia, precum și delegația Federației Linii de la Gdynia. Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.(Agerpres)

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Dușan GligorieviciJoi după-amiază a sosit în Capitală Dușan Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno-iu- goslavă <je colaborare economică. El va participa la întîlnirea de lucru a președinților celor două părți în Comisia mixtă.La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Emil Dră-

gănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în Comisia mixtă româno- iugoslavă de colaborare economică, Vasile Șandru, ambasadoful României la Belgrad, și de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
Plecarea delegatului P. C. R.

la Congresul Partidului Comunist 
din IrlandaJoi a plecat la Belfast tovarășul Ilie Cîșu, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., care va reprezenta Partidul Comunist Român la cel de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Irlanda.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Nicolae Gui- nă, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
Lucrările Comisiilor permanente 

ale Marii Adunări NaționaleIn ziua de 14 octombrie 1971, la Palatul Marii Adunări Naționale, s-au desfășurat lucrările comisiilor permanente : economico-financiară, pentru industrie, construcții și transporturi, pentru agricultură și silvicultură, pentru sănătate, muncă și asigurări sociale, pentru consiliile populare și administrația de stat și ale comisiei juridice.La ședința comună, prezidată de tovarășul Aurel Vijoli, membrii comisiilor au ascultat expunerea tovarășului Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, privitoare la Proiectul de lege pentru adoptarea Planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1971—1975.

In aceeași zi, în cadrul lucrărilor acestor comisii, care au avut loc sub președinția tovarășului Alexandru Sencovici, deputății au ascultat, expunerea făcută de tovarășul Petre Lupu, ministrul muncii, la Proiectul de lege cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat.La ședință au participat reprezentanți ai conducerilor unor ministere, ai altor organe și organizații centrale de stat și obștești.Comisiile își continuă lucrările exa- minînd secțiunile Planului de stat de dezvoltare a economiei naționale pe anii 1971—1975, precum și unele proiecte de legi, de competența lor.(Agerpres)
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BASCHET FOTBAL : Campionatul

Ședința Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.

z,„ 
s'

Proiect de teze
privind problemele

dezvoltării Partidului
Comunist Mexican

Surprize
DinamoCompetiția internațională .de bas- jchet „Dinamoviada'Ma ■corîtinuat ; joi în sala Dinamo. Echipa Dinamo București a reușit să învingă cu scorul de 71—69 (41—36), echipa cehoslovacă Ruda Hvezda. Dinamoviștii bucureșteni au avut cei mai buni jucători in Albu (14), Novac (12) și Cernea (11). Din echipa cehoslovacă s-a remarcat în mod deosebit Braba- nek, care a înscris 27 de puncte. Surpriza zilei a fost realizată de echipa

in cadrul 
viadeiAmrockan Phenian, care a dispus cu 90—85 (42—32) de Gwardia Varșovia, în ultimul meci al serii, echipa Dinamo Moscova a jucat în compania echipei bulgare Spartak Levski. Baschetbaliștii sovietici au învins cu scorul de 81—66.Astăzi au loc următoarele meciuri : Ruda Hvezda-Gwardia Varșovia (ora 10,30) ; Dinamo București-Spartak Levski (ora 12) și Dinamo Moscova- Amrockan Phenian (ora 16).ÎN CÎTEVA RÎNDURI

JOCURILE SPORTIVE MEDITE
RANEENE de la Izmir au continuat eu întrecerile competiției de atletism care atrag un mare număr de spectatori. A doua zi a concursului a fost marcată de o surpriză : Favoritul principal în proba de 1 500 m, italianul Arese, campion european, a trebuit să se încline în fața tînărului atlet tunisian Mansour Guettaya, care s-a detașat irezistibil în ultima linie dreaptă cîștigînd cursa în 3’46”5/10. Areșe a ocupat locul doi în 3’47”8/10, în timp ce locul 3 a revenit lui Tum- kan (Turcia) — 3’48”8/10.Proba de 100 m plat bărbați s-a încheiat cu victoria atletului grec Pa- pageorgopoulos, cronometrat cu timpul de 10’’4/10. Aceeași probă la feminin a revenit italiencei Cecilia Molinari cu timpul de ll”9/10. Francezul Jacques Pani și-a adjudecat victoria în proba de săritură în lungime cu rezultatul de 7,90 m. In finala probei de 400 m garduri primul a trecut linia de sosire Tsortzis (Grecia) — 51”. La decatlon după prima zi conduce spaniolul Fernandez cu
3 844 puncte.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
PENTATLON MODERN, desfășurat Ia San Antonio (Texas), s-a încheiat cu victoria sportivului sovietic Boris Onicenko, care a totalizat 5 206 puncte, fiind urmat de Villanyi (Ungaria)— 5129 puncte, Balczo (Ungaria) — 5 080 puncte, Hurme (Finlanda) —4 982 puncte, Ivanov (U.R.S.S) — 4 973 puncte.Clasamentul final pe echipe : 1. U.R.S.S. — 15 006 puncte; 2. Ungaria— 14 989 puncte; 3. S.U.A. — 14 635 puncte; 4. R.F. a Germaniei — 14 451 puncte; 5. Suedia — 13 946 puncte; 6. Finlanda — 13 801 puncte.

IN TIMPUL DESFĂȘURĂRII 
JOCURILOR OLIMPICE, LA MUN- 
CHEN vor avea loc .lucrările unui congres internațional la care și-au anunțat participarea aproape 1 000 de savanți, psihologi, filozofi, pedagogi și medici din lumea întreagă. Aceștia vor dezbate timp de 4 zile tema „Sportul în lumea noastră, șansele și problemele sale".

CAMPIONUL OLIMPIC DE BOX (categoria grea) de la Ciudad de Mexico, americanul de culoare George Foreman, a obținut cea de-a 31-a victorie consecutivă ca profesionist. în gala disputată la San Antonio (Texas) el l-a făcut ko în repriza a doua pe Ollie Willson. Foreman este neînvins in carieră.
CAMPIONATUL POLONEZ DE 

FOTBAL a continuat cu disputarea jocurilor etapei a IX-a. Echipa Za- glembie Walrbrzych (adversara formației U. T. Arad în cadrul turului doi al cupei U.E.F.A.), au învins pe teren propriu cu 1—0 echipa Pogonj Szczecin. Legia Varșovia (care va întîlni tot în cadrul cupei U.E.F.A. echipa Rapid București) a pierdut în deplasare cu 1—2 partida cu Ruch Chorzow.în clasament conduc echipele Ruch Chorzow și Odra Opole, cu cite 13 puncte.

CURSA CICLISTA DE 6 ZILE, disputată pe velodromul acoperit din Berlinul occidental, a revenit cuplului Post (Olanda), Sercu (Belgia) — 338 puncte. învingătorii au parcurs, în 145 ore, 2 501,320 kilometri. Pe locul doi, cu 499 puncte, s-a clasat perechea Schulze, Renz (R.F.G.).
DESFĂȘURATĂ LA GLASGOW, 

ÎNTÎLNIREA DE BOX DINTRE E- 
CHIPELE POLONIEI ȘI SCOȚIEI a revenit oaspeților cu scorul de 8—3. La cat. semigrea, polonezul Gor- tat l-a învins prin K.O. în repriza a doua pe scoțianul Dorner. în limitele categoriei muscă, polonezul Rozek a pierdut la puncte în fața lui Straub.

european
RENASC SPERANȚELE 

GALEZILOR ?Echipa Țării Galilor, jucînd pe teren propriu la Swansea, a întrecut cu 3—0 (1—0) formația Finlandei. 10 000 de spectatori au urmărit a- ceastă partidă, în care gazdele au dominat insistent, arătînd o bună condiție fizică, pe un teren complet' desfundat de ploaie. Cele trei goluri1 au‘ fost înscrise de Durban, Toschak șl Reece.Galezii, care totalizează acum 5 puncte și un golaveraj de 5—3, mai au de jucat două partide, ambele în deplasare, cu Cehoslovacia (27 octombrie) și cu România (24 noiembrie).
ENGLEZII AU CIȘTIGAT 

PRIN AUTOGOLUL ELVEȚIANEchilibrată și interesantă a fost întîlnirea de la Basel dintre reprezentativele Angliei și Elveției. Oaspeții au deschis scorul în primul minut prin Hurst, și-au mărit avantajul (min. 12) prin golul marcat de Chivers, după ce Dupeux egalase (min. 10). în ultimul minut al primei reprize, Kiinzli a înscris al doilea punct al elvețienilor. în repriza a doua, jocul a fost extrem de strins 
și englezii au părăsit terenul victo
rioși numai datorită autogolului mar
cat de fundașul elvețian Weibel, în 
minutul 78. (Ne aducem aminte că la Lausanne elvețienii au pierdut în fața românilor, tot printr-un autogol, al lui Michaud). Scor final, 3—2 pentru Anglia. La meci au asistat 60 000 de spectatori.La Glasgow, Scoția a dispus de Portugalia cu 2—1 (1—0). Au marcat O’Hara, Gemmel, respectiv Rodrigues. Prin victoria scoțienilor, au crescut șansele de calificare ale echipei... Belgiei !

în ziua de 14 octombrie a avut loc ședința Comitetului Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R. Comitetul Executiv a aprobat noi reglementări în domeniul financiar-bugetar și principiile de elaborare a bugetelor organelor și organizațiilor sindicale, potrivit Hotărîrilor adoptate de Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

De asemenea, a fost examinat planul de investiții în domeniul construcțiilor social-culturale și sportive ale Uniunii Generale a sindicatelor din România pe anii 1971—1975.Comitetul Executiv al Consiliului Centrii al U.G.S.R. a rezolvat, totodată; unele probleme curente ale activității’’ sindicale.
•>;?«, îzt?■ ■■ ' -

Prelungirea programului de funcționare 
a expozițiilor din cadrul celui de-al V-lea 
Pavilion de mostre de bunuri de consum

La cererea publicului și în dorința de a oferi posibilitatea celor care 
încă nu au vizitat cel de-al V-lea Pavilion de mostre de bunuri de con
sum, s-a decis prelungirea programului de funcționare a expozițiilor 
pină la 24 octombrie, inclusiv, în loc de 20 octombrie, cum se stabilise 
inițial. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă în cea mai mare parte a țării. în cursul după- amiezii, în partea de vest a țării, s-a înnorat. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit. Temperatura aerului, la ora 14, oscila între 16 grade la Sulina și 25 grade la Călărași, D'ilga, Fetești și Hîrșova. în București : vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 25 grade.

(Urmare din pag. I)Unele comentarii ale presei occidentale relevă, cu acest prilej, aspecte semnificative cu privire la deplasările care au avut loc în opinia publică, la schimbările din starea de spirit petrecute intr-un șir de state, inclusiv în S.U.A., referitor la problema relațiilor cu țările socialiste. Este reliefată ideea că pozițiile de ostilitate și încordare nu aduc popularitate ci, dimpotrivă, determină minusuri politice, că opinia publică își manifestă adeziunea la linia promovării destinderii exprimată prin politica contactelor.Din surse ale partidelor comuniste și muncitorești, primele comentarii sau luări de poziție date publicității exprimă aprecieri pozitive privind importanța vizitei anunțate și; în general, a metodei contactelor pentru promovarea înțelegerii internaționale, a principiilor coexistenței pașnice. în acest sens, organul P.C. Francez, „L’HUMANITE", evidențiază însemnătatea deosebită a vizitei prin faptul că se creează, în acest fel, 
„posibilități sporite pentru promova
rea coexistenței pașnice".în legătură cu aprecierea vizitei, evidențiind semnificațiile sale pe planul relațiilor internaționale și desprinzînd totodată unele concluzii cu aplicabilitate în sfera raporturilor din mișcarea muncitorească, tovarășul Luigi Longo, secretarul general al P.C. Italian, a dat publicității o declarație în care se 
arată că „vizita pe care președintele 
Nixon o va face Ia Moscova consti
tuie un fapt nou și de mare impor
tanță în evoluția situației interna
ționale. Noi am considerat și consi
derăm ca un fapt pozitiv tot ceea 
ce poate promova procesul coexis
tenței pașnice între țări cu regimuri 
sociale diferite". Totodată, declarația subliniază : „Știrea despre călătoria 
lui Nixon la Moscova sosește la un 
scurt răstimp după știrea cu privire 
la o călătorie similară pe care pre
ședintele S.U.A. se pregătește să o 
facă la Pekin. Considerăm că în a- 
ceastă situație, așa cum am subliniat 
și cu un prilej anterior, este tot mai 
necesar și posibil să se înlăture con
flictele și divergențele din mișcarea 
muncitorească internațională și din
tre țările socialiste, astfel incit aces-

te mari forțe să poată aduce, în co
mun, o contribuție tot mai hotărîtoare 
la cauza păcii și progresului întregii 
omeniri".Este incontestabil că acest eveniment poate fi considerat ca o nouă și concludentă confirmare a însemnătății deosebite pe care o prezintă, în zilele noastre, contactele directe, întîlnirile și schimburile de vederi la nivel înalt, ca metodă care oferă posibilitatea de a se găsi soluții reciproc acceptabile atît pentru probleme de interes comun, cit și pentru problemele actuale ale vieții in-

care grevau ori mai grevează raporturile dintre diferitele state își găsește un cimp tot mai amplu de manifestare — aceasta fiind una din expresiile cele mai semnificative și mai pozitive ale evoluțiilor din lumea de astăzi.Imperativ major al epocii noastre, unică alternativă a unei conflagrații mondiale pustiitoare, coexistența pașnică implică normalizarea și multiplicarea raporturilor între statele cu orînduiri sociale diferite. Aceasta presupune ca baza relațiilor între toate statele să fie res-

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 octombrie. în țară : vreme relativ rece, mai ales în jumătatea de nord a țării. Cerul va fi mai mult noros în prima parte a intervalului, cînd vor cădea ploi aproape în toate regiunile țării. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, izolat mai ridicate în prima noapte, iar maximele vor oscila între 8 și 18 grade. în zona de munte se va semnala lapoviță și ninsoare. în 
București : vreme relativ rece, cu cerul temporar noros. în primele zile, ploaie. Vînt cu intensificări de scurtă durată. Temperatura aerului în scădere.
b b b b b acontactelor, tratativelor, discuțiilor pe baze principiale, între reprezentanții diferitelor state, aplicînd din plin această modalitate fructuoasă în întreaga sa activitate internațională. 

„Noi considerăm că în condițiile 
complexe ale vieții internaționale de 
azi, dezvoltarea relațiilor dintre state 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice, a respectului independenței, su
veranității, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne re
prezintă calea sigură de promovare 
a unui climat de încredere și înțe
legere între popoare, de pace și seeu-

Comitetul Central al Partidului Comunist Mexican a publicat recent Proiectul de teze cu privire la problemele dezvoltării partidului, în perspectiva pregătirii celui de-al XVI-lea Congres. Făcîndu-se o amplă analiză a situației interne și a mișcării revoluționare mexicane în ultimul deceniu, în document se spune : „în acest deceniu a crescut gradul de exploatare a muncitorilor de către marea burghezie locală și imperialistă : trăsăturile despotice, datorită predominării marelui capital, s-au transformat în elementul cel mai caracteristic al regimului politic ; mișcarea revendicativă a maselor se radicalizează și evidențiază cu mai multă claritate contradicția care determină în prezent principalele conflicte sociale — aceea dintre marea burghezie monopolistă și păturile și clasele necapitaliste. Situația politico-socială generează condiții pentru noi și amfrle acțiuni ale clasei muncitoare, țăranilor, intelectualității și păturilor mijlocii împotriva jafului economic și opresiunii politice practicate de clasa dominantă". De aci necesitatea — se subliniază în teze — a unei conduceri politice revoluționare a mișcării de masă și condițiile obiective în direcția formării unui mare partid revoluționar al clasei muncitoare, care să se situeze în fruntea acțiunii maselor și să transforme mișcarea spontană a acestora într-o acțiune conștientă, orientată spre revoluție. „Partidul nostru — subliniază documentul — poate răspunde în prezent a- cestei cerințe obiective a mișcării, dezvoltând în rîndurile sale, în general, și ale militanților săi, în special, capacitatea de a acționa în mijlocul maselor și în fruntea lor și înfăptuind schimbări profunde în concepțiile și metodele sale de muncă".Tezele P.C. Mexican abordează în continuare evoluția vieții interne a partidului în ultimii zece ani, adică de la Congresul al XIII-lea din 1960, care a deschis o etapă nouă în activitatea sa. Principalele progrese obținute în această perioadă constau în . restabilirea unității partidului, elaborarea'unui nou program, formula- _ rea linei orientări politice îndrep- ■ -. țațe.-.-spre ■ .organizarea mișcării, mun-r, citorești, țărănești și populare de mase, elaborarea concepției și aplicarea unei politici de front unit democratic, popular și antijmperialist. Aceste progrese nu au reușit înșă să elimine slăbiciunea drganizatorică a partidului și influența sa încă redusă. 1Cauza principală care a influențat'-'* în modul cel mai negativ dezvoltarea partidului în cursul unei perioade prelungite — se arată în document; — constă în concepțiile dogmatice, care au lăsat o urmă adîncă în întreaga activitate a partidului. Expresia dogmatismului în rîndurile P.C. Mexican a constat în substituirea analizei concrete a dezvoltării naționale și internaționale prin scheme și formule generale care, în afara contextului, pierd eficiența și valabilitatea. De aci decurge acel practicism îngust care a împiedicat studierea realității naționale în lumina teoriei marxist-leniniste și care, discredi- tînd tradițiile proprii și particularitățile dezvoltării noastre istorice, economice și sociale, a condus în anumite perioade la subiectivism, la adoptarea unor scheme generale sau a unor lozinci care nu corespun-

UN PAS POZITIV iN EVOLUȚIA RAPORTURILOR 
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ternaționale, contribuie Ia atenuarea neîncrederii, la netezirea căilor destinderii și colaborării între state. In condițiile lumii de astăzi — în care forța devine un instrument proscris de popoare, inacceptabil și incapabil să soluționeze litigiile — discuțiile, convorbirile, reglementarea problemelor deschise la masa tratativelor, pe cale politică, sint tot mai mult recunoscute ca unică modalitate pentru înțelegere internațională și întărirea păcii. Acordul cu privire la întîlnirea sovieto-americană la nivel înalt se încadrează în procesul larg de normalizare a raporturilor internaționale, proces care se manifestă cu o intensitate crescîndă în întreaga lume. Noi și noi fapte, noi și noi evenimente arată că — în pofida persistenței unor focare de tensiune și conflict, în pofida piedicilor ridicate de cercurile cele mai reacționare, adepte ale încordării — curentul spre normalizare, spre îmbunătățirea climatului internațional, spre depășirea dificultăților

pectarea principiilor independenței și egalității in drepturi, neadmiterii nici unei forme de amestec în problemele interne ale altei sau altor țări, excluderii folosirii forței saua- menințării cu forța, respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a decide singur asupra propriilor destine.în acest sens, Romania socialistă a acționat și acționează cu o nedesmin- țită consecvență. Considerînd că fiecare stat, mare sau mic, indiferent de potențialul său, trebuie să-și a- ducă propria contribuție la soluționarea problemelor .majore ale contemporaneității, România a acordat și acordă o deosebită atenție dezvoltării relațiilor sale cu toate statele, soluționării problemelor în suspensie. Situind neabătut în centrul politicii sale externe prietenia cu toate țările socialiste, manifestîndu-se ca un factor activ al vieții internaționale și militind neobosit pentru promovarea coexistenței pașnice, România se pronunță in sprijinul

ritate in lume. In aceasiă direcție o 
contribuție importantă o pot aduce 
contactele, întâlnirile și discuțiile în
tre conducătorii statelor" — sublinia în august 1969 președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în această lumină, opinia publică din țara noastră împărtășește satisfacția în legătură cu știrea privind vizita președintelui S.U.A. în U.R.S.S. întreaga evoluție a vieții internaționale demonstrează pregnant că marile probleme ale omenirii contemporane nu pot fi soluționate fără participarea țărilor socia- , liste — și, în această privință, este știut că Uniunea Sovietică constituie un mare stat socialist, care, prin remarcabilele sale înfăptuiri în domeniul dezvoltării economiei, puternicul său potențial industrial,’ prin avîntul creației științifice și tehnice marcat printr-o serie de prestigioase realizări, aduce o contribuție de seamă la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor progresului și

păcii. înțelegerea referitoare la vizita președintelui S.U.A. la Moscova reprezintă o nouă reflectare a acestei realități, subliniază rolul și ponderea pe care o au țările sistemului mondial socialist în determinarea căilor de evoluție ale umanității, influența mereu mai puternică a socialismului în soluționarea tuturor problemelor majore ale contemporaneității.De aceea, acțiunile îndreptate spre dezvoltarea relațiilor intre țările socialiste și statele capitaliste, inclusiv S.U.A., și care se bazează pe respectul normelor de bază ale raporturilor internaționale, pe principiile legalității și eticii internaționale, nu pot fi decît salutate de toți cei ce militează pentru pace și destindere. Am considerat și considerăm că intilnirile, discuțiile, contactele în care sînt afirmate poziții pozitive, constructive, se dovedesc pe deplin utile nu numai pentru părțile respective, ci și pentru cauza păcii în lumea întreagă. Este o cale ce-și demonstrează legitimitatea incontestabilă pe toate meridianele și între toate statele, care au, în mod evident și incontestabil, dreptul de a folosi, acest instrument esențial al activității poli- tico-diplomatice, de a participa la dialogul internațional, a dezvolta contactele și relațiile de colaborare, a-și aduce propria contribuție la progresul destinderii, la statornicirea unor relații internaționale de respect reciproc, înțelegere și colaborare. Numai aceasta este calea înțelegerii, a înlăturării surselor de încordare, a soluționării problemelor acute, în suspensie, și adîncirii cooperării internaționale.Apreciind pozitiv și salutînd ca un act constructiv, al realismului politic, acordul asupra vizitei președintelui S.U.A. la Moscova, poporul român își exprimă încrederea că viitoarele convorbiri americano-sovieti- ce vor reprezenta un aport important la îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor reciproce și, totodată, pe un plan mai larg, vor influența în mod pozitiv climatul in lume, vor contribui la normalizarea vieții politice internaționale, stimulînd destinderea și încrederea între state, potrivit cu interesele majore ale păcii și securității.

deau cu realitatea din țară. Deși complexitatea evoluției economice, sociale și politice din Mexic cerea din partea comuniștilor mexicani un mare efort pentru a elabora o teorie proprie privind dezvoltarea revoluționară a țării pe calea socialismului, partidul n-a fost in stare s-o formuleze în perioada în care se subaprecia studierea particularităților naționale. Tocmai de aceea, în prezent — se relevă în document — lupta pentru aplicarea principiilor generale ale marxism-leninismului Ia realitatea concretă din Mexic continuă să fie sarcina teoretică cea mai importantă a partidului nostru.In continual e este criticată concepția care separă în mod mecanic partidul de clasă, impune acesteia conducerea lui, atribuindu-i un rol subordonat în care organizațiile ei • sînt simple «curele de transmisie» care unesc partidul cu clasa. Tezele atrag, de asemenea, atenția asupra necesității de a îmbina lupta pentru revendicări economice, educarea socialistă a clasei muncitoare, a tuturor celor ce muncesc cu perspectiva luptei revoluționare, adică cu pregătirea permanentă în vederea luptei pentru preluarea puterii politice din mîinile burgheziei.Comuniștii — se arată mai departe în proiectul de teze — au plătit un preț mare pentru slăbirea formelor de activitate ilegală : militanți asasinați și întemnițați, organizații distruse, paralizarea activității unui sau altui sector din activitatea politică etc. Cauza principală a acestei situații a fost de asemenea slaba pregătire politică care a determinat încrederea în legalitatea burgheză din partea conducerii partidului și a militanților.Activitatea politică din ultimii ani atată că la lupta pentru socialism, și nu numai la lupta antiimperialistă și democratică, aderă curente și grupări care își aduc aportul lor la acțiunea revoluționară actuală și care vor merge alături de partid în lupta pentru socialism. în mișcarea de masă, în lupta pentru democratizarea sindicatelor, partidul nostru nu este singur, luptă și militanții altor curente cu care este posibilă acțiu- ngfț, comunăi și stabilirea de relații .tovărășești; -‘’ "Numai o.’^iâiă pdiîtică internă intensă, care să se caracterizeze printr-o discuție vie și liberă a tuturor problemelor mișcării revoluționare, poate să asigure unitatea fermă de acțiune a tuturor comuniștilor și atragerea în rîndurile partidului a luptătorilor celor mai înaintați ai clasei muncitoare, ai țărănimii, ai tineretului și intelectualității — 3e subliniază în document.Ocupîndu-se de problema relației între factorul național și cel internațional și de activitatea internațională a P.C. Mexieah, în proiectul de teze se afirmă : „Partidul nostru este o forță națională care elaborează politica sa internă și internațională și o aplică în mod independent. Nici un fel de codism nu corespunde naturii partidului, care trebuie să aplice principiile marxism-leninismului unei realități concrete cum este aceea din țara noastră. Ca luptători ai clasei muncitoare, sîntem parte integrantă a marii lupte pe care o desfășoară masele muncitoare și oprimate din lume și popoarele eliberate de exploatare împotriva imperialismului mondial, împotriva oricărei oprimări, împotriva războiului imperialist, pentru viitorul socialist al omenirii. Sîntem. un partid internaționalist care consideră ca obligația sa să colaboreze strins cu toate forțele care luptă activ împotriva imperialismului, pentru reorganizarea socialistă a societății, în primul rînd cu partidele comuniste și muncitorești, cu întreaga mișcare comunistă internațională. în propaganda sa, partidul nosti-u trebuie să clarifice în fața maselor legătura strinsă care există între sarcinile naționale și îndatoririle internaționaliste ale clasei muncitoare, ale mișcării revoluționare și ale poporului mexican. O parte a acestei sarcini constă în desfășurarea luptei împotriva oricărei manifestări de naționalism și accentuarea rolului comuniștilor ca luptători profund mexicani și patrioți și în același timp ho- tărît internaționaliști.Partidul nostru pune la baza relațiilor sale cu celelalte partide comuniste principiile internaționalismului proletar, ceea ce presupune respectarea independenței și egalitatea tuturor partidelor și neamestecul in treburile lor interne. EI depune eforturi pentru a contribui la unitatea mișcării comuniste internaționale, care are obiective și principii comune, și consideră că această unitate trece prin recunoașterea diversității pozițiilor diferitelor partide comuniste și muncitorești față de o serie de probleme. Apărarea acestor postulate este o garanție pentru dezvoltarea sănătoasă a partidului nostru și pentru existența unor relații normale, într-adevăr internaționaliste, cu celelalte partide comuniste și muncitorești".In ultima parte a tezelor, consacrată activității organizatorice a partidului, se relevă necesitatea unui plan național de construire a partidului, precum și a unui sistem de educație care să cuprindă toate nivelurile partidului și care să includă pe toți militanții la studierea sistematică și permanentă a bazelor teoretice ale partidului, a programului său, a liniei sale politice, precum și a problemelor fundamentale economice și sociale ale țării.



viața internațională
SESIUNEA O.N.U.

încheierea dezbaterilor
de politică generală

• IA 18 OCTOMBRIE VOR ÎNCEPE DEZBATERILE ASUPRA 
PROBLEMEI RESTABILIRII DREPTURILOR LEGITIME ALE 
R. P. CHINEZE LA NAȚIUNILE UNITE

NEW YORK 14 (Agerpres). — Miercuri seara au luat sfîrșit în Aduna
rea Generală a O.N.U. dezbaterile de politică generală.în cursul acestor dezbateri au luat cuvîntul 115 vorbitori, între care doi șefi de stat și un mare număr de miniștri de externe. în încheiere a rostit o cuvîntare președintele actualei sesiuni a Adunării Generale, 

Adam Malik, ministrul de externe al Indoneziei.
Ședințele plenare se suspendă pînă 

luni, 18 octombrie, cînd va începe 
dezbaterea asupra problemei resta
bilirii drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze la Națiunile Unite.

*în plenara Adunării Generale de miercuri, ministrul de externe al Ni
geriei, Maidah Mamoudou, a avertizat împotriva adîncirli prăpastiei ce separă țările în curs de dezvoltare de cele dezvoltate.

Ministrul afacerilor externe al Un
gariei, Janos Peter, a subliniat ne-
întrevederile 
ministrului 
de externe 

al RomânieiMinistrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, șeful delegației .țării noastre la cea de-a 26-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut o nouă întrevedere cu secretarul general al Națiunilor Unite, U Thant, în cadrul căreia au fost abordate unele probleme importante ale agendei actualei sesiuni, precum și diverse aspecte privind sporirea rolului și eficienței organizației în viața internațională.Ministrul de externe român a avut, de asemenea, o întrevedere cu președintele celei de-a 26-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Adam Malik, în cadrul căreia s-a făcut 
o trecere în revistă a unor importante probleme aflate în atenția delegațiilor participante la sesiune. Totodată, el s-a întîlnit cil ministrul afacerilor externe al Republicii Costa Rica, Gonzalo J. Ș’acio, cu care a a- vut un util schimb de opinii asupra principalelor problerrie aflate pe ordinea de -zi a sesiunii, precum și a- supra unor aspecte ale relațiilor ro- mâno-costaricane.Joi, tovarășul Corneliu Mănescu a părăsit New Yorkul, plecînd, pe calea aerului, spre patrie.

cesitatea accelerării pregătirilor pentru convocarea unei conferințe asupra securității și cooperării pe continentul european. Vorbitorul a relevat necesitatea ca statele europene să înceapă consultări multilaterale și să le continue pe cele bilaterale în scopul clarificării punctelor de vedere privind organizarea conferinței sau a unei serii de conferințe, ordinea de zi, înființarea unui organ permanent al conferinței.Pe de altă parte, comitetele Adunării și-au început activitatea, abor- dînd primele probleme ale agendei lor. Comitetul nr. 2 pentru problemele economice și financiare dezbate, în prezent, punctul „Situația economică mondială11, cel mai important de pe ordinea sa de zi, iar Comitetul nr. 3 pentru problemele sociale și umanitare a început examinarea „Situației sociale mondiale11.în ședința sa de miercuri, Consi
liul de Securitate a dezbătut situația încordată creată la granița dintre Zambia și R.S.A., ca urmare a actelor agresive ale Africii de sud împotriva unor provincii zambiene. în rezoluția adoptată la încheierea dezbaterilor asupra acestei probleme, Consiliul de Securitate subliniază 
„obligația tuturor statelor de a se 
abține în relațiile lor internaționale 
de Ia amenințarea cu forța sau folo
sirea ei împotriva integrității terito
riale sau a independenței politice a 
altor state11. Reafirmînd că orice act contrar acestor norme reprezintă o violare a Cartei. Națiunilor Unite, rezoluția cere Africii de sud să pună capăt provocărilor și actelor de a- gresiune împotriva Zambiei.

★
La 24 octombrie; cu prilejul 

aniversării a 26 de ani de la 
crearea O.N.U., sub bolțile Pa
latului Națiunilor Unite din 
New York vor răsuna, pentru 
prima oară, acordurile „Imnului 
Păcii", compus de Pablo Casals 
pe versurile poetului W.H. Au
den. Creat la inițiativa secre
tarului general al O.N.U., 
U Thant, acest imn, pentru cor 
și orchestră, va fi executat, de 
acum înainte, ■ la deschiderea și 
la închiderea manifestărilor 
O.N.U. In premieră,, imnul va 
fi interpretat de corul de 150 de 
persoane al Națiunilor Unite, 
sub baghetă compozitorului.

Conferința de presă

a președintelui Nixon 

consacrată anunțării vizitei pe care 
o va face la Moscova. WASHINGTON 14 (Agerpres). — într-o conferință de presă consacrată anunțării vizitei pe care o va face la Moscova, președintele Richard Nixon a precizat că a doua jumătate a lunii mai „ar fi momentul cînd progresul într-o serie de domenii pe care le analizăm în prezent cu Uniunea Sovietică va ajunge la. punctul în care o întîlnire la cel mai înalt nivel ar putea fi eficientă11.După ce a arătat că acordul cu privire la vizită a fost precedat de contacte și discuții, la niveluri inferioare, cu privire la posibilitatea unei întîlniri la nivel înalt, președintele S.U.A. a, spus că aceste discuții au continuat pînă la vizita pe care i-a făcut-o ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Andrei Gromîko, care, cu acest prilej, a prezentat o invitație oficială.Președintele a evocat, totodată, domeniile foarte importante în care s-au realizat progrese în ce privește relațiile sovieto-americane. Am încheiat, a spus el, un tratat cu privire la fundul mărilor. Am încheiat un tratat cu privire la armele biologice. Am ajuns la un acord în tratativele S.A.L.T., cu privire la linia telefonică directă și cu privire la prevenirea războiului ce ar putea fi dezlănțuit din greșeală și, desigur, cel mai important, am ajuns la un acord asupra Berlinului occidental. „Deși am menționat progresele pe care le-am realizat în tratativele cu Uniunea Sovietică, a adăugat R. Nixon, vreau să subliniez că există în continuare divergențe foarte mari între noi. Nu ne așteptăm ca toate aceste divergențe să fie rezolvate, dar sîntem de acord asupra unui lu

cru, și anume că războiul nu ar servi interesele nici uneia din părți11.Președintele a subliniat apoi că „în cursul convorbirilor de la Moscova, S.U.A. și U.R.S.S. vor examina toate problemele majore, urmărind îmbunătățirea, în continuare, a relațiilor lor bilaterale și promovarea perspectivelor păcii mondiale11. El a arătat că cele două guverne, consi- derînd că întîlnirea trebuie ținută „numai în cazul în care ambele părți sînt gata să discute probleme esen- țial-importante“, au convenit că „a sosit timpul pentru ținerea întîlnirii la nivel înalt, în lumina progreselor obținute11. Referindu-se la perioada ce urmează pînă la data vizitei a- nunțate,' președintele Nixon a adăugat : „Noi intenționăm să mergem înainte în toate celelalte domenii, pentru ca în mai Să ne putem ocupa cu treburile neterminate11.întrebat dacă există o legătură între vizita în U.R.S.S. și cea pe care o va efectua în China, președintele Nixon a declarat : „Cele două vizite sînt independente. Voi pleca la Pekin cu scopul de a discuta probleme de interes bilateral și voi merge în Uniunea Sovietică pentru a discuta probleme care interesează Statele Unite și Uniunea Sovietică. Nici, una din aceste vizite nu va avea loc cu scopul de a exploata divergențele care ar putea exista între cele două națiuni. Nici una nu va avea loc în detrimentul vreuneia dintre aceste națiuni. Vizitele vor fi efectuate cu scopul îmbunătățirii relațiilor între Statele Unite și Uniunea Sovietică și îmbunătățirii relațiilor între Statele Unite și R. P. Chineză11.

Comunicatul comun 
sovieto-egipteanMOSCOVA 14 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. transmite comunicatul comun sovieto-egiptean cu privire la vizita oficială întreprinsă la Moscova de Anwar Sadat, președintele Republicii Arabe a Egiptului și a U- niunii Socialiste Arabe. în cursul convorbirilor avute cu Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, și Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri, menționează comunicatul, au fost examinate problemele colaborării celor două țări în domeniile politic, economic, cultural, tehnico-militar și a avut loc un temeinic schimb de păreri în problemele situației din Orientul Apropiat și în alte chestiuni internaționale actuale de interes comun.Comunicatul relevă convingerea

părților că o pace trainică și dreaptă în Orientul Apropiat poate fi instaurată numai pe baza aplicării tuturor prevederilor rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967, a retragerii trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate în 1967, în conformitate cu principiul ilegalității . cuceririi de teritorii prin război și asigurării drepturilor legale și intereselor tuturor țărilor din această regiune, inclusiv ale poporului arab din- Palestina. Totodată, comunicatul precizează că s-a făcut- un schimb de păreri cu privire la luarea unor măsuri comune în viitor în vederea asigurării unei păci juste și a securității în această regiune a lumii. Au fost puse de acord măsuri menite să întărească în viitor forța militară a Egiptului, arată comunicatul.

PEKIN 14 (Agerpres). — Agenția China Nouă a dat publicității un comunicat comun privind restabilirea relațiilor diplomatice între R. P. Chineză și Republica Burundi. în comunicat se arată că, în scopul dezvoltării relațiilor prietenești- și al colaborării dintre cele două țări, guvernele lor au hotărît să restabilească relațiile diplomatice la nivel de ambasadă, începînd cu data de 13 octombrie 1971.în favoarea
• HABIB BOURGUIBA REALES 

AL PARTIDULUITUNIS 14. — Trimisul special A- gerpres, A. Dumitrescu, transmite : Joi s-au încheiat dezbaterile generale din cadrul celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Desturian, de guvernămînt.Timp de trei zile, participanții au dezbătut programele și opțiunile fundamentale ale țării, preconizate în cuvîntul de deschidere rostit de

0 DELEGAȚIE
A PARTIDULUI POPORULUI 

DIN PANAMA LA PHENIANPHENIAN 14 (Agerpres) — O delegație a Partidului Poporului din Panama, condusă de Ruben Dario Souza, secretar general al partidului, efectuează o vizită în R.P.D. Coreeană — anunță agenția A.C.T.C.Cu acest prilej, C.C. al Partidului Muncii din Coreea a oferit un banchet la care au luat parte Kim Ir, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, prim-vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, Kim Dong Kyou, membru al Comitetului Politic, secretar al C.C. al P.M.C., și alte personalități, 
în toastul rostit — relatează A.C.T.C. — Kim Dong Kyou a exprimat solidaritatea P.M.C. și a poporului coreean cu Partidul Poporului și poporul din Panama în lupta lor justă pentru apărarea suveranității țării și progresului ei social. Răspunzînd, Ruben Dario Souza a salutat succesele poporului coreean sub conducerea partidului muncii în construcția socialistă și a asigurat poporul coreean de sprijinul ferm al Partidului Poporului din Panama în lupta pentru reunificarea patriei sale.

ÎNCHEIEREA VIZITEI DELEGAȚIEI ROMÂNE ÎN MALTALA VALLETTA 14. — Trimisul A- gerpres, N. Puicea, transmite: La 14 octombrie s-a încheiat vizita in Malta a delegației române conduse de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului- și geologiei. Joi, delegația a avut o nouă întîlnire cu premierul Dom Mintoff, în cadrul căreia au fost evidențiate utilitatea contactelor avute între cele două părți, necesitatea continuării lor și s-au cristalizat domeniile de colaborare bilaterală. S-a relevat, de asemenea, că dezvoltarea multilaterală a legăturilor dintre Malta și Republica Socialistă România va contribui la o mai bună cunoaștere și colaborare reciproc avantajoasă.Ministrul Bujor Almășan a oferit o masă la care au participat sir Anthony J. Mamo, guvernatorul general al statului Malta, J. Micallef Sta- frace, ministrul industriei, agriculturii și comerțului, șefii unor departamente economice, alte oficialități și conducători ai unor instituții centrale.

Manifestațiile studențești împotriva autorităților marionetă de la Seul 
continuă. Declanșate in urmă cu trei zile, manifestațiile studențești au căpă
tat miercuri o amploare deosebită, relevă agenția Associated Press. Mii de 
studenți din institutele și universitățile din Seul a.u protestat împotriva măsu
rilor represive ale poliției, care, în urmă cu citeva zile, a arestat un grup de 
studenți. Tineri din alte centre universitare s-au alăturat colegilor lor din 
capitală. Astfel, studenții din orașul Kwangju au organizat o amplă demon
strație în sprijinul acțiunilor studenților din Seul. Totodată, reprezentanți ai 
studenților din 14 universități au adoptat o declarație comună în care con
damnă corupția regimului de la Seul. în fotografie : poliția sud-coreeană îm
prăștie o demonstrație studențească din Seul.

U.R.S.S. .• Opt sateliți „Cosmos" lansați 

cu o singură rachetă purtătoare
Agenția T.A.S.S. a- 

nunță că în Uniunea 
Sovietică au fost lan
sați la 13 octombrie opt 
sateliți artificiali ai 
Pămîntului din seria 
„Cosmos", cu ajutorul 
unei singure rachete 
purtătoare. Evoluția sa
teliților „Cosmos-444", 
„Cosmos-445", „Cos- 
mos-446“, „Cosmos- 
447", „Cosmos-448",
„Cosmos-449", „Cos- 
mos-450" și „Cosmos- 
451“ se desfășoară pe 
orbite apropiate de cele

stabilite, avînd urmă
torii parametri inițiali.: 
perioada de rotație — 
115 minute, apogeul — 
1 550 km, perigeul — 
1415 km, înclinația 
orbitei — 74 grade. La 
bordul sateliților este 
instalat aparataj știin
țific pentru continua
rea cercetărilor în spa
țiul cosmic. Sateli-' 
ții sînt prevăzuți, de 
asemenea, cu sisteme 
radio pentru măsura
rea parametrilor orbi
telor, cu sisteme ra-

diotelemetrice pentru 
transmiterea pe Pă- 
m.int a datelor pri
vind funcționarea in
strumentelor și apa
ratelor științifice.
Centrul de calcul și 
coordonare de pe Pă
mânt prelucrează in
formațiile primite.

★
Agenția T. A. S. S. 

transmite că la 14 oc
tombrie a fost lansat, 
de asemenea, satelitul 
artificial al Pămintu- 
lui „Cosmos-452".

agențiile de presă transmit:
R, S. F. IUGOSLAVIA

Situația economică 
internă in dezbaterea 

Consiliului 
Executiv FederalBELGRAD 14 (Agerpres). — Consiliul Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, reunit sub președinția premierului Djemal Biedici, a examinat situația economică internă și modul de realizare a politicii economice în a- cest an. Din informările organelor federale competente, informează a- genția Taniug, se constată că actuala situație economică este caracterizată de sporirea rapidă a producției, a posibilităților de consum ale populației, precum și de creșterea simțitoare a angajărilor. în structura repartiției produsului social a fost realizată o redistribuire în favoarea economiei. Apreciind, totodată, că în economie persistă unele neajunsuri, Consiliul Executiv Federal a examinat o serie de r.iăsuri în domeniul balanței de plăți, al politicii monetare și de credit.

Convenția pentru repri
marea capturării ilicite a 
aeronavelor,încheiată la Ha"a la 16 decembrie 1970, a fost semnată, în numele guvernului român, la 13 octombrie 1971, de ambasadorii Republicii Socialiste România la Moscova, Londra și Washington.

Secretarul general al Par
tidului Uniunea Republica
nă Democratică din Vene
zuela senatorul Jovito Villalba, întors recent dintr-un turneu efectuat într-o serie de țări socialiste, printre care și România, a evidențiat dezvoltarea economică a statelor socialiste vizitate și s-a pronunțat pentru extinderea relațiilor comerciale și diplomatice cu aceste țări, în cadrul unei conferințe de presă. Dezvoltarea relațiilor cu toate statele, a menționat Jovito Villalba, ar contribui în mod eficient la obținerea emancipării economice depline a Venezuelei de sub influența monopolurilor nord-ameri- cane.

Șase foști ofițeri S.S. au 
fost condamnați la !nchisoare pe diferite termene, sub acuzația de a fi masacrat peste 3 000 de locuitori de pe teritoriul sovietic ocupat de naziști, în timpul celui de-al doilea război mondial. Procesul s-a desfășurat la Tribunalul din Hanovra, timp de doi ani.

0 delegație economică 
română condusa de Ion Mineu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, a sosit în capitala Irakului pentru a purta tratative privind realizarea unei cooperări în domeniul petrolier cu Compania națională irakiană de petrol (I.N.O.C.). La aeroport, delegația a fost salutată de Hadi Al Jaber, vicepreședintele I.N.O.C., și alți reprezentanți ai companiei, precum și de membri ai Ambasadei române din Irak.

Convorbirile oficiale bul- 
garo-tanzaniene, purtate cu prilejul vizitei delegației conduse de Rashidi Kawawa, vicepreședinte al Tanzaniei, s-au încheiat joi la Sofia, în timpul discuțiilor au fost abordate probleme ale colaborării dintre cele două țări în domeniile politic, economic, tehnico-științific și cultural. Referindu-se la ansamblul convorbirilor purtate în Bulgaria, Rashidi Kawawa a declarat că „acestea se vor dovedi extrem de utile11. Președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit joi pe Rashidi Kawawa. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, relatează agenția B.T.A.

In capitala R. P. Polone se află în vizită o delegație a organizației Tinerii democrați din R. F. a Germaniei, condusă de H. Bremer, președintele conducerii federale a

organizației. în cadrul întrevederilor avute cu președintele Uniunii Tineretului Socialist, Andrzej Zabinski, menționează agenția P.A.P., s-a efectuat un schimb de informații privind activitatea organizațiilor de tineret din cele două țări.
0 delegație sindicală so

vietică oondusă de Alexandr Șe- lepin, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului Central al Sindicatelor, a plecat spre Tokio. Delegația va lua parte la lucrările sesiunii ordinare a Comisiei sindicale sovieto-japoneze și la întîlnirea sindicală „Pentru pace și prietenie între popoarele Uniunii Sovietice și Japoniei11, precizează agenția T.A.S.S.
Ambasadorul României

la Praga, Teodor Ha?»a °ferit uncocteil în cinstii colectivului Operei române din București, aflat în turneu în R.S. Cehoslovacă. Au participat Jiri Stepanek, adjunct al ministrului culturii al R.S. Cehe, Rohal Illkiv, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai vieții cultu- ral-artistice din Praga.
Vicepreședintele Prezi

diului R. S. F. Iugoslavia, Krste Țrvenkovski, l-a primit pe Vassos Lyssarides, președintele Uniunii democrate de centru din Cipru,

Vizita unei delegații 
de activiști ai P.C.R. 

in R. P. PolonăVARȘOVIA 14. Corespondentul A- gerpres, I. Dumitrașcu, transmite : Delegația, de activiști ai C.C. al P.C.R., condusă de Constantin Dăscă- lescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.M.U.P., a făcut o vizită în Polonia in schimb de experiență, a fost primită joi de Jan Szydlak, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P. Au participat Stanislaw Kowalcik, șeful secției industrie și transport a G.C. al P.M.U.P., și B, Sujka, adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al P.M.U.P. A fost prezent Mihai Marin, ambasadorul României la Varșovia.
★Joi după-amiază, delegația de activiști ai P.C.R. s-a întors în București. La sosire, pe aeroportul Oto- peni, delegația a fost salutată de Andrei Vela, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R. P. Polone la București.

ÎN FUNCȚIA DE PREȘEDINTEI .președintele Habib Bourguiba și' detaliate în raportul prezentat de premierul Hedi Nouira. Participanților le-au fost supuse spre aprobare documentul Comisiei politice a congresului — cuprinzînd principiile de bază ale Partidului Socialist Desturian — programele de dezvoltare a țării pe plan economic, social-cultural, precum și programul de politică externă a Tunisiei. în cadrul dezbaterilor, delegații au luat, de asemenea, în discuție proiectul de amendament la constituție privind alegerea șefului statului.în cadrul lucrărilor de joi, delegații au reales pe Habib Bourguiba, șeful statului tunisian, în funcția de președinte al Partidului Socialist Desturian.

restabilirii relațiilor dintre S.U.A. și Cuba
DECLARAȚIILE 

SENATORULUI E. KENNEDYCHICAGO 14 (Agerpres). — Senatorul american Edward Kennedy s-a pronunțat pentru restabilirea de cătT ' Statele Unite a relațiilor diplomatice cu Republica Cuba. Subliniind eșecul eforturilor desfășurate în scopul izolării Cubei, Kennedy a cerut Administrației să pună capăt, într-o primă fază, blocadei diplomatice, economice și comerciale, instituită împotriva acestei țări. De altfel, a adăugat senatorul, majoritatea partenerilor vest-europeni ai S.U.A. ignoră această blocadă, care este deosebit de nepopulară in rîndul țărilor latino-americane. Edward Kennedy s-a pronunțat, de asemenea, pentru desființarea bazei militare de la Guantanama, situată, după cum se știe, pe teritoriul cubanez.
SUCCESE ALE PATRIOȚILOR

PE FRONTURILE DE LUPTĂ DIN INDOCHINA

ROMÂN AL INDUSTRIEI

HELSINKI 14 (Agerpres). — Ministrul industriei lemnului al României, Mihai Suder, care face o -vizită în Finlanda, a avut convorbiri cu Olawi Salonen, ministrul industriei și comerțului, cu Olawi Mattila, ministrul comerțului exterior, precum și cu membrii conducerii firmei exportatoare „Metex11. Au fost abordate probleme privind schimburile comerciale și cooperarea tehnico-economică dintre România și Finlanda.

VIETNAMUL DE SUD 14 (Agerpres). — Soldați ai Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud au distrus miercuri cinci elicoptere ale armatei americane, în cursul unui atac asupra bazei Di An, de unde decolează aparate care sprijină intervenția saigoneză în Cam- bodgia.Unități ale armatei saigoneze au fost atacate de forțele patriotice în apropierea capitalei provinciale An Loc, în provinciile Binh Long, Long Khanh, precum și în apropierea localității Xuan Loc, la circa 70 km nord-est de Saigon, și în două regiuni situate în Delta 'Mekong.Declarația Comitetului Național al P.C. din S.U.A.NEW YORK 14 (Agerpres). — Partidul Comunist din S.U.A. condamnă măsurile îndreptate spre înghețarea salariilor, se arată în declarația Comitetului național al partidului. Pînă nu se va pune capăt războiului din Vietnam, continuă declarația, inflația nu poate fi oprită. Aparatul militar înghite anual 80 miliarde dolari, sumă ce ar putea fi folosită pentru construirea de locuințe, școli, spitale, îmbunătățirea activității transporturilor, asistenței sanitare, se subliniază în declarația publicată în ziarul „Daily World11. Partidul Comunist din 
S.U.A. cere încetarea imediată a răz
boiului din Vietnam și cheamă Ia in
tensificarea luptei împotriva ofensi
vei monopolurilor asupra drepturilor 
vitale ale oamenilor muncii ameri
cani.

De asemenea. potrivit agenției V.N.A., între 26 septembrie și 9 octombrie, forțele militare patriotice din provincia Tay Ninh, din Vietnamul de sud, au scos din luptă peste 1 000 de militari americani și sai- gonezi, au distrus 32 de vehicule militare și 15 piese de artilerie, au do- borît 30 de avioane și au incendiat 11 depozite de muniții și combustibil. ,XIENG KUANG 14 (Agerpres). — în primele patru luni ale actualului sezon ploios (iunie-septembrie 1971), forțele patriotice laoțiene și populația din sudul Laosului au scos din luptă peste 3 400 militari inamici, au doborît zece avioane americane, au capturat un mare număr de vehicule blindate și însemnate cantități de arme și muniții. Cele mai intense a- tacuri lansate de forțele patriotice în v perioada menționată au avut loc în platoul Boloven, în provinciile Sara- vane, Champassak, Săvannakhet etc.PNOM PENH 14 (Agerpres). — De pe fronturile de luptă din Cam- bodgia se anunță că în ultimele zile forțele de rezistență populară și-au intensificat acțiunile împotriva trupelor regimului de la Pnom Penh. Un comunicat oficial al FUNK subliniază că în perioada 15 septembrie- 9 octombrie, patrioții khmeri au scos din luptă peste 1 000 de soldați și ofițeri inamici, au distrus 55 de care de luptă, dintre care 38 de tancuri, au doborît și avariat 19 avioane și au capturat o importantă cantitate de arme și muniții.Pe de altă parte, comisia pentru probleme externe a Senatului american s-ă pronunțat pentru limitarea la 250 milioane dolari a ajutorului militar acordat de Statele Unite regimului Lon Noi, menționînd că a- cest ajutor nu trebuie considerat drept un angajament față de regimul de la Pnom Penh.
Conferința cvadripartită de la Paris

aflat într-o vizită la Belgrad. Cu acest prilej, menționează agenția Taniug, a avut loc o convorbire prietenească.
Fostul ministru chilian 

de interne, P. Rojas, va 
compare în fața comisiei de 
investigații Privind activitate» subversivă desfășurată de elemente ale grupărilor extremiste de dreapta, anunță agenția Prensa Latina. între altele, el este acuzat de a fi permis, în preajma alegerilor prezidențiale de anul trecut, crearea unor grupuri armate și a fi autorizat procurarea de arme pentru înzestrarea lor.

PARIS 14 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul celei de-a 132-a ședințe plenare a Conferinței de la Paris în problemele Vietnamului, care a avut loc joi, Dinh Ba Thi, adjunctul șefului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a declarat că, în ședințele care au avut loc pînă acum, reprezentanții S.U.A. s-au situat invariabil pe o poziție negativă față de toate propunerile de pace, logice și naționale, inclusiv față de planul de pace în șapte puncte

al G.R.P. în continuarea ședinței, Nguyen Minh Vy, adjunct al șefului delegației R. D. Vietnam, a arătat că planul de pace în șapte puncte al G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud oferă S.U.A. o posibilitate reală de a ieși din războiul din Vietnam, în context, el a relevat că, în prezent, cercuri tot mai largi ale opiniei publice americane, inclusiv numeroși oameni politici, își dau seama de absurditatea politicii de „vietna- mizare11 a războiului.

In editura Borgen din Dane
marca a apărut, sub semnătu
ra lui Eigil Schrodder, un vo
lum intitulat „România11. Cartea 
informează despre trecutul po
porului nostru, despre realizări
le economice și culturale din 
anii noștri, precum și despre 
dezvoltarea activității turistice. 
Autorul cărții este asistent Ia 
catedra de limbă română a Fa
cultății de filologie a Universi
tății din Copenhaga.

Organizațiile sindicale 
ale conducătorilor metrou
lui din Paris, afiliate 13 centralele C.G.T. și C.F.D.T., au cerut joi greviștilor să reia lucrul, întrerupt în urmă cu nouă zile. Sindicatele au subliniat că lupta pentru satisfacerea revendicărilor conducătorilor metroului va fi continuată.

în numeroase orașe din Statele Unite au avut loc miercuri mitinguri și demonstrații de protest împotriva războiului din Indochina, organizate cu prilejul Zilei, devenită tradițională, a Moratoriului. La aceste acțiuni au participat zeci de mii de persoane, care au cerut încetarea imediată a războiului și retragerea tuturor trupelor Statelor Unite din Asia de sud-est. în același timp, președintele Comitetului sud-vietnamez de solidaritate cu poporul american, Ho Thu — anunță agenția de presă' „Eliberarea11 — a adresat populației Statelor Unite un mesaj. Populația din Vietnamul de sud sprijină acțiunile opiniei publice americane pentru curmarea imediată a războiului agresiv din Vietnam, Laos și Cambodgia, pentru retragerea tuturor trupelor S.U.A. din Indochina și respectarea dreptului la autodeterminare al fiecărui popor din această parte a lumii — se spune în mesaj. Fotografia reprezintă un moment din timpul unei demonstrații la New York, în care se cere „Să se sta
bilească data pentru retragerea tuturor forțelor americane din Indochina în 

cursul anului 1971 1“
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