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IMPERATIVE ALE 
PERFECȚIONĂRII 
ACTIVITĂȚII DE 

INVESTIȚII- 
CONSTRUCTS!

® Planificarea și eșalonarea mai rațională a execuției 
și punerii în funcțiune a obiectivelor ® Reducerea pon
derii construcțiilor în volumul total al investițiilor ® 
Asigurarea unui decalaj cît mai mare între proiectare și 
execuție & Extinderea mecanizării și industrializării lu
crărilor • Calificarea și folosirea rațională a forței de 
muncă ® îmbunătățirea aprovizionării și gospodărirea 

judicioasă a materialelor pe șantiereEste cunoscut faptul că, ținînd seama de potențialul economic realizat pînă acum și de cerințele etapei noi de dezvoltare pe care o parcurge țara noastră — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — Congresul al X-lea al partidului a prevăzut un amplu program de investiții, de natură să asigure progresul economic susținut al țării, în condițiile revoluției tehnico- științifice contemporane, ale competiției ce se desfășoară pe plan mondial în domeniul dezvoltării economice și sociale. Această realitate pregnantă a zilelor noastre a avut-o în vedere partidul atunci cînd a stabilit, prin prevederile proiectului actualului plan cincinal, investirea a circa 540 de miliarde lei, adică mai mult decît s-a cheltuit în acest scop în ultimii zece ani. Indiscutabil, este un efort de investiții de amploare fără precedent în istoria construcției socialiste din România, efort orientat consecvent de partid spre continuarea susținută a procesului de dezvoltare a unei economii moderne, in vederea satisfacerii în condiții tot mal bune a nevoilor materiale și spirituale ale oamenilor muncii.Tocmai pornind de la amploarea programului de investiții din actualul cincinal și de la rolul și importanța deosebită pe care le au investițiile în dezvoltarea economi- co-socială a țării, conducerea partidului a acordat și acordă' o atenție permanentă îmbunătățirii continue a organizării, planificării și execuției investițiilor. în cadrul acestor preocupări constante se. înscrie și recentul program de măsuri — aprobat de Secretariatul C.C. al P.C.R. — care vizează îmbunătățirea execuției lucrărilor de construcții-montaj, creșterea gradului de mecanizare, utilizarea forței de muncă și întărirea ordinei pe șantierele de construcții. Acest program a fost elaborat pe baza unei ample analize efectuate de Consiliul Economic împreună cu Ministerul Muncii, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Construcțiilor Industriale, Uniunea Ge

nerală a Sindicatelor din România, Banca de Investiții și unele comisii economice județene.Măsurile aprobate concentrează atenția ministerelor și celorlalte organe centrale, titularilor de investiții, organizațiilor de construcții-montaj asupra unor direcții principale în care trebuie acționat cu mai multă hotărîre : realizarea ritmică a planului de investiții, scurtarea duratei de execuție, respectarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor, folosirea intensivă și rațională a mijloacelor de producție și a forței de muncă, precum și reducerea dispersării forțelor de execuție și concentrarea rațională a acestora pe șantiere. Sînt sarcini de o deosebită importanță determinate de necesitatea înfăptuirii exemplare și în condiții de înaltă e- ficiență a amplului program de investiții prevăzut pentru actualul cincinal, astfel ca eforturile materiale pe care le face societatea noastră să dea, în cel mai scurt timp, rezultate maxime.Se cuvin relevate, mai întîi, măsurile preconizate, în vederea planificării și eșalonării mai raționale a execuției și punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții. în acest sens, s-a stabilit că, începînd din 1972, C.S.P. împreună cu titularii de investiții și ministerele executante de lucrări vor planifica și lua măsuri de a realiza in trimestrul I cel puțin 20 la sută din volumul anual de investiții și de construcții-montaj. Totodată, prin planurile anuale vor fi eșalonate mai judicios, pe trimestre și luni, punerile în funcțiune a o- biectivelor de investiții, astfel Incit numărul capacităților și obiectivelor productive puse în funcțiune în semestrul I să crească de la 20—22 la sută, cît s-a realizat în ultimul cincinal, la cel puțin 35 la sută.O deosebită importanță pentru
Viorel SĂEAGEAN
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Întoarcerea președintelui
CONSILIULUI DE STAT,

NICOLAE CEAUSESCU, DIN IRAN

MESAJUL 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
cadrelor didactice și elevilor 

Liceului „Gheorghe Roșea 
Codreanu" din Bîrlad

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă exprim vii mulțumiri pentru scrisoarea plină de 

căldură tovărășească pe care mi-ați trimis-o și pentru invitația de 
a participa la sărbătorirea împlinirii a 125 de ani de la înființarea 
liceului dumneavoastră. împărtășesc din toată inima entuziasmul 
și bucuria cu care sărbătoriți acest important eveniment din viața 
liceului — și regret sincer că nu am posibilitatea să fiu în mijlocul 
dumneavoastră în aceste momente.

în cei 125 de ani de existență, Liceul „Gheorghe Roșea Co- 
dreanu" a desfășurat o rodnică activitate pe tărîmul instruirii și 
educării tinerelor generații, din rîndul cărora s-au ridicat și s-au 
afirmat numeroase personalități de prestigiu ale științei, artei și 
culturii românești ; apreciez de asemenea că, în anii de după 
23 August 1944, liceul dumneavoastră, dezvoltînd pe o treaptă su
perioară bogatele sale tradiții din trecut, a adus — alături de cele
lalte unități de învățămînt din țara noastră — o contribuție de preț 
la pregătirea și formarea a numeroase cadre de constructori ai so
cialismului.

Iată de ce îmi este deosebit de plăcut ca, la această aniversare, 
să adresez cadrelor didactice și tuturor elevilor liceului cele mai 
calde felicitări.

Sărbătorirea liceului dumneavoastră are loc la cîteva săptămîni 
de la inaugurarea noului an școlar, în condițiile cînd în fața între
gului sistem de învățămînt se pun exigențe tot mai mari, izvorîte 
din necesitatea de a lega tot mai strîns școala de viață, de cerințele 
practice, concrete ale construcției socialiste din țara noastră. îmi 
exprim convingerea că această aniversare va constitui pentru dum
neavoastră, dragi tovarăși profesori, un îndemn de a munci și mai 
hotărît pentru a face ca prin întreaga sa activitate Liceul „Gheor
ghe Roșea Codreanu" să răspundă cît mai bine acestor înalte ce
rințe, iar pentru voi, dragi elevi, un imbold de a învăța cu șîr- 
guință, de a vă pregăti cît mai temeinic pentru muncă și viață, 
pentru a fi cît mai folositori societății și a vă afirma ca făuritori 
de nădejde ai socialismului și comunismului în patria noastră.

Vă urez tuturor mult succes și multe satisfacții în muncă și la 
învățătură, multă sănătate și fericire !

NICOLAE CEAUȘESCU

Printr-un decret al Consiliului de Stat s-a înființat

începînd din anul universitar 1971-1972

UNIVERSITATEA DIN BRAȘOV

La sosire, pe aeroportul Bâneasa

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, care, la 
invitația Șahinșahului Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Ary- 
amehr, au participat la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 2 500-a ani
versare a creării statului iranian, 
s-a înapoiat sîmbătă la amiază în 
Capitală.

In vizita în Iran, președintele 
Consiliului de Stat a fost însoțit 
de George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și soția sa, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Florian Dănâlache, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Mi
hai Marinescu, împreună cu soții

le, membri ai Consiliului de Stat, 
miniștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față Sadegh Sadrieh, 
ambasadorul Iranului la București, 
membri ai ambasadei, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Numeroși cetățeni ai Capitalei au

venit la aeroport în întîmpinarea 
președintelui Consiliului de Stat, 
salutîndu-1 cu multă căldură. Prin 
aplauze și ovații, ei și-au exprimat 
și cu acest prilej sentimentele de 
stimă și respect față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un grup de 
pionieri a oferit flori.

(Agerpres)

TELEGRAMA DE LA BORDUL AVIONULUI

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
TEHERAN

Părăsind teritoriul Iranului, vă adresez încă o dată sincere mulțu
miri pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul participării la 
sărbătorirea a 2 500 de ani de la fondarea statului iranian.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate, vor 
întări și mai mult relațiile prietenești dintre popoarele noastre, vor lărgi 
și dezvolta în continuare colaborarea româno-iraniană, în interesul am
belor țări, al cauzei păcii în lume.

Folosesc această ocazie pentru a ura Maiestății Voastre Imperiale 
și poporului iranian prieten multă sănătate și fericire, prosperitate 
și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Fiecare epocă a trat pe arena telor cu temele, problematica și lumea ei. Dar, de fiecare dată, artistul avea senzația — și în ultimele faze tot mai accentuată — a unor repetări. Căci o literatură iși pierde e- nergia cînd izvoarele ei încep să scadă, să se moleșească, cînd realitatea dă semne de automatism, de repetiție. Sentimentul de sufocare, de anemiere este copleșitor, determinind retragerea artistului in acel faimos turn de ivoriu, abordînd pe fa- ța-i pală un surîs demonic de mare neînțeles. întrebarea „Pentru cine »criem ?“ rămîne fără răspuns. „Nici un vers pentru contemporani 1“ — declama poetul, cu o secretă dar reală mîhnire, avînd totuși speranța unei mari audiențe postume. El insuși adeseori un învins, un neadaptat, artistul crea asemenea eroi literari. O bună parte a prozei lui Delavrancea, Vlahuță, Brătescu-Voinești, este populată tocmai de a-

semenea învinși ; proza lui Camil și Cezar Petrescu este străbătută, mai ales a celui dintîi, de marile sfi- șieri ale neadaptaților. In 1926 Tudor Vianu scria : „Adevărul este că tema inadaptării stă la baza literaturii moderne, ca răsunet al stărilor noastre sociale și al condiției scriitorului român, creatorul acestei literaturi. Nici un semn nu ne îngăduie a spera pentru viitorul apropiat va. Ceea ce se întrezări de pe este o creștere a tului nostru în complexitate și îndrăzneală, în așa fel încit problemelor sociale nu le vor răspunde numai vocile muzicale ale resemnării, ci atitudinea omului căruia chiar în în- frîngerile cele mai grele ale vieții îi rămâne destulă personalitate Dentru a înțelege și judeca realitatea".Ceea ce marele umanist întrevedea cu timiditate, plecînd de la constatarea foarte e- xactă a temei inadaptării, tocmai acea creș-

altce- poate acum sufle-

i
tere „în complexitate și îndrăzneală" constituie astăzi o realitate a literaturii noastre, o realitate cu care ne mîndrim și care își do- ■ vedește valabilitatea, ea rezistînd unui examen obiectiv, cu probe severe. Căci Revoluția a vindecat individul de sentimentul zădărniciei, inadaptării, eșecului ;tificat

dureros al alienării, ori al demis-a______ universul — redînd omului sentimentul demnității, a naturii lui funciar sublime. în acest context, și numai in acesta, artistul a putut să-și reia colocviul cu lumea, să devină un adevărat cîntăreț al cetății ; căci marile mutații din planul real au influențat și literatura. Ecoul acestei umanități care, prin Revoluție, a străbătut o experiență istorică memorabilă, nu putea să nu se resimtă în
Vasile REBREANU
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Pe baza sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, privind învățămîntul superior și ținînd seama de dezvoltarea economică și culturală a orașului Brașov și a zonei înconjurătoare, de vechile tradiții culturale și tehnice ale localității, cît și de necesitatea unei repartizări teritoriale raționale a instituțiilor de învățămînt superior, printr-un decret al Consiliului de Stat s-a înființat, începînd cu anul universitar 1971—1972, Universitatea din Brașov. Noua universitate a luat ființă prin fuzionarea Institutului politehnic din Brașov și a Institutului pedagogic din localitate.
După ce a survolat magnificul lac de acumulare Vidraru, elicopterul ne poartă de-a lungul rîului Capra, către izvoare. înălțimile maiestuoase ale Făgărașului par uriașe ziduri de cremene, străjuite, de o parte și de alta, de turnurile puternice ale vîr- furilor Moldoveanu și Ne- goiu. De-a lungul a peste șaptezeci de kilometri a- ceastă adevărată cetate naturală nu are nicăieri porți deschise. Vedem numai cîteva subțiri poteci turistice care se strecoară spre culmi. Sînt locuri de o mare frumusețe, de un rar pitoresc, unde pînă acum turistul îndrăgostit de natură cu greu a putut străbate. Acestor locuri cutezanța și dirzenia tinerilor bărbați îmbrăcați în haină ostășească le adaugă o nouă măreție, dăltuită în stîncă, arcuită peste abisuri, sfredelită prin inima muntelui și care va vorbi peste veacuri despre îndrăzneala, hărnicia și iscusința oamenilor vremii noastre socialiste. Pe aici se durează TRANSFAGARAȘANUL — drumul pe care făurarii lui militari îl leagă de numele tovarășului. Nicolae Ceaușescu.De aici, de la înălțime, această construcție impunătoare, ce va avea o mare însemnătate turistică ni în toată splendoare: ar fi părut meră și pentru mințile cele mai cutezătoare. Ca și conceperea și realizarea atîtor altor opere strălucite, trecerea la înfăptuirea în Ro-

economică și se înfățișează fascinanta ei Realizarea sa altă dată o hi-

aceeași

Printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri au fost înființate următoarele facultăți în cadrul Universității din Brașov : Facultatea de mecanică, Facultatea de tehnologia construcțiilor de mașini, Facultatea de silvicultură și exploatarea pădurilor, Facultatea de industria lemnului — cu durata studiilor de cinci ani ; Facultatea de matematică și informatică — cu durata studiilor de patru ani ; Facultatea de fizică-chimie, Facultatea de științe naturale și agricole și Facultatea de. muzică — cu durata studiilor de trei

zi - ritm
susținut

5

la recoltat
ani.(Agerpres) si semănat

•>

I N T E R N ALa ora cind apar aceste rinduri, toate comitetele județene de partid au dezbătut și aprobat unanim programul de măsuri consacrat perfecționării activității politieo-ideologice, adoptat de Comitetul Executiv al P.C.R. pe baza propunerilor elaborate de secretarul general al partidului și au stabilit, totodată, planuri de acțiune care ghidează o activitate complexă și de amplă perspectivă, în acest domeniu. Desfășurată anterior în organizațiile de partid din întreprinderi, ministere, instituții culturale și științifice, școli și facultăți, uniuni de creație, în comitetele orășenești și municipale de partid, dezbaterea publică a acestui program de însemnătate teoretică și
mânia a unui asemenea o- biectiv, din inițiativa con-, ducerii partidului, a fost accesibilă numai puternicelor forțe și elanuri ale societății noastre socialiste, chemate la creație fecundă, propulsate pe cotele înalte ale rodniciei muncii de către gloriosul partid al comuniștilor.

care a ajunsînaltitudine la vreodată un buldozer țara noastră, buldozerul de construcție românească S.R. — 1 500. Această victorie a dîrzeniei măiestriei Machidon, încercări, mașina pe60 grade, a fost salutată cu
și curajului, a cu care soldatul după îndelungi și-a manevrat o pantă de peste

mult ; în cronica șantierului s-au gravat atîtea și a- tîtea fapte de eroism omenesc. Pentru că încă de la început în fața constructorilor s-au pus probleme de o complexitate ieșită din comun. Cînd inginerii au plecat în inima munților să marcheze pe teren cotele viitorului drum au trebuit

Mai tari decît
cremenea munților

■i

REPORTAJ DE PE ȘANTIERUL TRANSFAGARAȘANULUI

Recunoaștem, pe traseul șerpuit al șantierului, locuri ale căror nume sînt cunoscute acum în toată țara: „Coada Lacului", „Piscul Negru", „Gura Tunelului", „Bîlea Lac" și „Bîlea Cascadă", „Glăjărie". Aici, la „Gura Tunelului", soldatul Marin Machidon a atins nu de mult cu buldozerul care-1 conduce cea înaltă cotă a drumului2 055 metri, unde s-a deschis un nou front de lucru. Este totodată, cea mai mare

urale de către toți militarii subunității. Aici, la „Bîlea Cascadă", a lucrat și sergentul Constantin Defta — acum trecut în rezervă — buldozeristul care a fost în permanență „deschizător de pîrtii" în stîncile cu sclipiri de aramă.Aterizăm la „Glăjărie", unul din locurile în care, în martie 1970, a început marea epopee a construcției transfăgărășanului. De atunci au trecut zile și luni. Lucrările au avansat

să înfrîngă greutăți nemai- întîlnite. „Vizările" pentru determinarea cotelor se puteau face, de cele mai multe ori, numai de pe pante abrupte, contraforturi de piatră, margini de circuri glaciare, locuri situate la mari altitudini, accesibile doar unor alpi- niști încercați. S-a apelat atunci. la virtuozitatea militarilor dintr-o unitate de vînători de munte. Cu ajutorul lor, inaintîndu-se pas cu pas, pe versanții munți-

lor, au început să apară țărușii ce marcau traseul . viitorului drum. Dar în zona Bîlea Cascadă n-au răzbit nici vînătorii. Aici nu au putut pătrunde decît geniștii, cucerind fiecare metru prin sfărîmarea zidurilor de piatră cu ajutorul exploziilor.Aspra bătălie cu natura a fost începută concomitent pe ambii versanți ai Munților . Făgărașului de către sute și sute de militari, avînd la dispoziție mașini grele, utilaje puternice, autocamioane și' autobasculante făurite de industria românească.Traseul stabilit de pro- iectanți este împărțit în segmente hectometrice pe care lucrează detașamente de militari sub comanda unor ofițeri de geniu. Prima operațiune a constat în dezrădăcinarea, prin aruncarea în aer, a buturugilor cu un de 30 8 m : 1 km se putea face loc buldozerelor care urmau să „taie" drumul ; jumătate din lățime în teren argilos, cealaltă jumătate în stîncă dură. După un timp însă, întreaga lățime a trebuit săpată numai in stîncă. Au fost porțiuni unde s-au excavat pînă la 300 metri cubi de rocă pe metrul liniar de drum. Exploziile zguduie fără încetare munții. Artificierii — soldatul Ale-

diametru mai mare cm pe o lățime de 9 000 de buturugi pe liniar. Numai astfel

Colonel
Gheorghe POPESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

practică hotărîtoare pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate a ajuns astfel în stadii avansate, cuprinzînd, practic, totalitatea partidului.în acest context, în prima zi a acestei săptămîni, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a altor conducători de partid, a avut loc plenara lărgită a Comitetului municipal București al P.C.R. Reunind reprezentanții unui detașament de 211 000 comuniști, ai organizațiilor de partid din puternicele bastioane ale industriei socialiste aflate în Capitală, ministerelor și altor instituții centrale, organizațiilor de masă și obștești, oameni de știință, cadre didactice, creatori de artă, plenara desfășurată într-un climat de puternică efervescență politică, de exigență comunistă, revoluționară, a constituit o nouă și puternică expresie a hotă- rîrii tuturor comuniștilor de a asigura ridicarea întregii activități po- litico-ideologice la nivelul exigențelor actuale ale partidului.Cuprinzătorul discurs rostit cu a- cest prilej de secretarul general al partidului a evidențiat în a- ceastă lumină îndatoririle comuniste în educarea politico-ideolo- gică a maselor, rolul școlii și culturii, al climatului etic în formarea omului societății socialiste multilateral dezvoltate. Rațiunile și semnificațiile profunde ale cerinței obiective de a pune în concordanță deplină suprastructura societății cu baza ei economică, de a asigura o dată cu preocuparea pentru creșterea rapidă a forțelor de producție dezvoltarea conștiinței socialiste, măsurile ce se cer adoptate pentru traducerea în viață a acestui țel au fost demonstrate în mod strălucit, cu argumente noi, între care relația dintre perfecționarea activității educative și dezvoltarea procesului de adincire a democrației socialiste. „Noi ne propunem — spunea to- / varășul Nicolae Ceaușescu — să făurim o societate în care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor participă în mod conștient la făurirea propriei sale istorii, a propriului viitor. Or, a crea condiții pentru o participare reală — și nu fictivă — la conducerea societății presupune a făuri oameni cu o inaltă conștiință politică, in stare să înțeleagă toate problemele care apar în dezvoltarea economico-socială, națională și internațională, să contribuie la găsirea căilor pentru a asigura mersul ascendent al societății noastre, la elaborarea unei politici corespunzătoare, a unei linii generale care să țină scama de condițiile în continuă schimbare".
★Aceeași problemă majoră a perfecționării muncii de educație co-

Al. POPESCU
(Continuare în pag. a IV-a‘
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iă întărim spiritul revoluționar, 
muncitoresc în întreaga 

activitate politico-educativă!
Desfășurată hite-o atmosferă <!« exigentă și combativitate revoluționară, plenara lărgită a Comitetului județean Olt al P.C.R. a dezbătut îndatoririle ce revin, pe multiple planuri, organelor și organizațiilor de partid, în lumina amplului program de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., pe baza propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea îmbunătățirii muncii politico- ideologice și cultural-educative. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C. C. al P.C.R.Sintetizînd concluziile dezbaterilor care au avut loc în organizațiile de partid din județ, ampla informare prezentată de tovarășul Constantin 

Sandu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P. C. R., 
s-a făcut ecoul adeziunii ferme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de pe aceste meleaguri la programul de îmbunătățire a muncii politico-ideologice și cultural- educative elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a scos în evidență hotărîrea lor fermă de a milita necontenit pentru aplicarea în practică a măsurilor cuprinse în acesi program. In informare au fost temeinic analizate, în spirit critic și autocritic, principalele aspecte ale . activității ideologice și politico-edu- ' native desfășurate de organizațiile de partid, de organizațiile de masă și de instituțiile culturale ale județului, pu- nîndu-se in valoare sugestiile și propunerile celor peste 13 000 de comuniști care au luat cuvintul în a- dunările organizațiilor de partid din județ.Județul nostru, alături de toate județele țării — a subliniat informarea — a înflorit puternic pe tărîm economic și social-cultural în anii socialismului, și-a schimbat înfățișarea, ceea ce ne îndeamnă să acordăm o atenție deosebită popularizării acestor rezultate, în acțiunea de e- ducare a maselor, a tinerei generații, în spiritul atașamentului nețărmurit față de politica înțeleaptă a partidului nostru, al ho- tărîrii de a-și consacra toate forțele înfăptuirii acesteia. Sporind combativitatea muncii politico-educative, ne propunem să acționăm ferm pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, împotriva manifestărilor de indisciplină, de încălcare a normelor de conviețuire socială, împotriva oricăror influențe ale ideologiei burgheze. Vom cultiva, prin toate mijloacele, trăsăturile .moral-politice proprii o- mului nou. înaintat, constructor al socialismului, vom acționa fără preget pentru a stirpi tendințele de căpătuială, parazitism și parvenitism, orice încălcare a principiilor de echitate l socialistă.întărind conducerea și controlul de partid în întreaga muncă politico-educativă. ne vom intensifica activitatea pentru promovarea largă a ideologiei partidului nostru, a politicii sale marxist-leniniste. Biroul comitetului județean de partid — a subliniat vorbitorul — socotește că, o dată cu această plenară, nu s-au încheiat dezbaterile asupra programului inițiat de secretarul general al partidului. Dimpotrivă, fiecare organizație de partid, fiecare comunist și om al muncii au datoria să studieze in profunzime, permanent, acest minunat izvor de idei, să caute noi l'orme și modalități pentru traducerea lor in viață, pentru a munci și trăi în mod comunist.Subliniind rolul activității politico- ideologice a organizațiilor de partid, din tînăra industrie a județului, în formarea unor oameni cu înalte trăsături morale, tovarășii Radu Barbu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Slatina, și Marin Baîcu, secretar al comitetului de partid de la Uzina de aluminiu, au insistat asupra necesității de a se combate tendința unor cadre din economie de a neglija efortul permanent pentru ridicarea pregătirii lor politico-ideologice, astfel incit să sporească plenar aportul acestora la îndeplinirea sarcinilor de partid. Răcind referiri concrete la stările de lucruri din diferite unități economice, ei au relevat justețea indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu. că un specialist, un cadru de conducere din economie trebuie să fie un om politic clarvăzător, capabil să acționeze, cu exigență și înaltă conștiință partinică, pentru mobilizarea tuturor forțelor și energiilor la înfăptuirea exemplară a politicii partidului, a sarcinilor economice.— Ne-am dat scama, arăta tovarășul Victor Jelenschi, secretarul unei organizații de partid dt> Ia Uzina de prelucrare a aluminiului din Slatina, de eficacitatea practică a convorbirilor purtate cu oamenii din secții, a consultării acestora asupra unor probleme majore ale vieții uzinei ; nu e de mirare că omul muncește cu mai mult elan cînd vede că se ține seama de cuvintul, de propunerile lui, cînd ajunge să înțeleagă în profunzime că el, producătorul, este în societatea noastră și beneficiarul bunurilor materiale realizate.Tovarășul Marin Gută, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Caracal, s-a referit în cuvintul său . la îndatoririle ce revin organelor și organizațiilor de partid din Industria orașului, a județului, in formarea unor cadre cu înaltă conștiință revoluționară, fermitate și intransigență partinică. Iar tovarășul Marin Cosmcscu, secretarul Comitetului comunal de partid Vitomitești, a subliniat necesitatea de a se Imprima activității politico-educative un caracter concret, de a o orienta în direcția mobilizării tuturor resurselor umane și materiale pentru îndeplinirea sarcinilor trasate' de partid în vederea perfecționării conducerii vieții economice și sociale.Mai mulți vorbitori au relevat, In cuvintul lor, deosebita însemnătate a indicației conducerii partidului referitoare la stimularea încrederii în forțele proprii ale cercetătorilor, la valorificarea creației științifice originale.— Practica demonstrează că unii' L-liștii noștri, mai ales cei erile agricole de stat, 

«punea da’. fug. Constantin Olarii, secretarul comitetului de partid de la Stațiunea experimentală agricolă Caracal, trebuie să manifeste mai multă stăruință în introducerea și generalizarea în practică a rezultatelor cercetării proprii — și avem destule realizări remarcabile — re- nunțînd la manifestările de ploconire în fața unor realizări îndoielnice, din alte părți, ce nu sînt adaptabile la condițiile noastre.In cuvintul lor, tovarășii- Vasile 
Bărbulescu. președintele cooperativei agricole din Scornicești, Dumitru Tudose. președintele C.A.P. Stoi- cănești, Gheorghe Zarcu, președintele C.A.P. Izbiceni. s-au referit la necesitatea intensificării muncii politice de masă în rîndurile țăranilor cooperatori, ale tineretului sătesc, în vederea educării lor în spiritul atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, dezvoltării conștiinței lor socialiste, astfel ca fiecare să înțeleagă marile îndatoriri ce îi revin față de colectivitate, față de societatea socialistă.Relevînd existența unui mare număr de tineri (circa 50 la sută) în unitățile economice ale județului, numeroși vorbitori, printre care tovarășii Ion Boștinaru. prim-secretar al Comitetului județean U.T.C., 
Gherghina Pică, directoarea Fabricii de zahăr Corabia, Lucian Butoi, directorul Uzinei de fabricații, reparații și. montaje pentru agricultură- Balș, Gheorghe Ciocan, directorul Spitalului din Slatina, au insistat a- supra cerinței de a se imprima un mai accentuat spirit militant muncii politico-educative în rîndurile tineretului. astfel ca tînăra generație să fie ajutată să-și însușească ase-

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 

de partid Olt

menea trăsături caracteristice omului nou, cum »sînt dragostea de muncă, abnegația, dorința de auto- depășire, profunde sentimente patriotice și internaționaliste.Rolul ce revine școlii și organizațiilor U.T.C. în formarea și educarea tinerei generații a fost abordat pe larg de tovarășul Florian Petrescu, inspector general al Inspectoratului județean de învățămînt, care a , criticat concepția profund dăunătoare a unor cadre didactice care . consideră că menirea lor s-ar reduce doar Ia predarea lecțiilor, iar munca de educație politică ar reveni numai directorului și profesorului de științe sociale.Referindu-se la problemele legate de îmbunătățirea activității eultural- artistice, tovarășii Valeriu Boteanu, președintele Comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, 
Domnie» Grigore, directoarea căminului cultural din comuna Nicolae Titulescu, s-au oprit în intervențiile lor asupra modalităților menite să înlăture discontinuitatea, caracterul de campanie al unor activități, formalismul și rutina in acest domeniu, să amplifice rolul educativ al activităților culturale de masă.— Nu am răspunde cerințelor ce stau în fața muncii politico-educative dacă am considera măsurile a- doptate de conducerea partidului ca avînd un caracter trecător, de moment — a spus tovarășul Constantin Gheorghe, secretar al Comitetului județean de partid. Problemele ideologice trebuie să rețină permanent atenția tuturor organizațiilor de partid, pentru că activitatea destinată făuririi premiselor spirituale ale societății socialiste multilateral dezvoltate constituie o parte componentă inseparabilă a procesului de construire a noii orînduiri sociale. Este nevoie să punem un accent deosebit pe perfecționarea pregătirii a insuși detașamentului de educatori, pe exercitarea unui control permanent asupra felului cum își îndeplinesc atribuțiile toate instituțiile culturale și, in primul rînd, să asigurăm ridicarea continuă a rolului conducător al organizațiilor de partid în conducerea întregii activități politico-ideologice și cultural- educative, ca o condiție esențială a înfăptuirii obiectivelor stabilite in programul de educare comunistă a întregului popor.Luînd cuvintul, în încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul GHEOR
GHE PANA, a accentuat că ampla dezbatere din toate organizațiile de partid a abordat un program de măsuri de o maximă importanță în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Acest program înmănunchează toate domeniile muncii de educare marxist-leninistă a comuniștilor, a tuturor cetățenilor patriei și răspunde unor cerințe esențiale ale etapei pe care o străbatem. In dezbateri s-au reliefat pregnant meritele secretarului general al partidului nostru în elaborarea acestor măsuri, grija sa statornică pentru buna desfășurare a construcției socialiste. Aceasta evidențiază încă o dată cunoașterea a- profundată de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a realităților țării, capacitatea sa de a sintetiza fenomenele specifice fiecărei etape de dezvoltare a societății, clarviziunea și spiritul consecvent revoluționar în stabilirea măsurilor ce se impun pentru a rezolva, în condiții mai bune, multitudinea de probleme ce ne stau în față.Mii, zeci și sute de mii de comuniști, de cetățeni din patria noastră, care au luat cuvintul în adunările deschise ale organizațiilor de partid, au relevat că esența acestor documente programatice constă în formarea omului nou, cu un înalt nivel de conștiință, care își consacră toate forțele înfăptuirii politicii marxist-leniniste a partidului, aplicării hotăririlor conducerii de partid. Acest program ridică cu deosebită forță în fața partidului, a poporului, sarcina perfecționării activității legate de formarea conștiinței socialiste. de întărirea spiritului partinic, muncitoresc, de cultivarea trăsătu

rilor moral-politice înaintate — imperative relevate cu vigoare de Congresul al X-lea al P.C.R. Măsurile adoptate în iulie de Comitetul Executiv, pe baza propunerilor secretarului general al partidului, jalonează cu claritate liniile principale de care sint chemate să se călăuzească și metodele pe care să le utilizeze toate organele și organizațiile de partid, organismele de stat, obștești, instituțiile cultural-educative, toate colectivele de oameni ai muncii, în Vederea îmbunătățirii muncii politico- ideologice și cultural-educative.Ir. continuare, după ce a evocat marile realizări obținute de poporul român sub conducerea partidului în edificarea socialismului, vorbitorul a subliniat că educarea maselor în spiritul prețuirii acestor mari înfăptuiri, al hotăririî de a le spori și dezvolta necontenit cultivarea dragostei și devotamentului nețărmurit față de patrie și partid, reprezintă obiective fundamentale ale muncii politico- ideologice și cultural-educative.In cuvîntarea rostită nu de mult la uzinele „23 August", tovarășul Ceaușescu vorbea despre „miracolul românesc". Intr-adevăr, o lume întreagă admiră dinamismul economiei românești. Dar sîntem comuniști și nu ne putem mulțumi cu ceea ce am realizat. Dacă vom analiza exigent modul în care muncim, vom descoperi inepuizabile resurse d<> progres, de îmbunătățire a activității, cerințe de înlăturare a unor deficiențe ce mai îngreunează mersul nostru înainte. Trebuie să lichidăm tendința de automulțumire a unor comuniști, iar pentru aceasta să folosim mai intens critica și autocritica, instrument prețios de luptă împotriva a tot ce este înapoiat și retrograd. Aceasta este o lege a dezvoltării societății noastre. Comuniștii, masele trebuie să-și spună părerea deschis în legătură cu munca noastră, a tuturor, punînd în valoare căile de lichidare a neajunsurilor, pentru a progresa mai rapid în toate domeniile de activitate.Plenara Comitetului județean de partid Olt a făcut o amplă a- naliză a activității ideologice, a rezultatelor obținute ca și a neîm- plinirilor. Desigur, în acest domeniu se putea realiza mai mult, dacă s-ar fi înlăturat manifestările de pasivitate ale unor organizații de partid, ale unor activiști din județ, dacă s-ar fi combătut cu mai multă vigoare manifestările de formalism in munca politico-ideologică, dacă se acționa consecvent în spiritul revoluționar. muncitoresc. Dintre multiplele forme ale muncii politice trebuie să punem un accent mai mare pe munca de la om la om. pe brigăzile de agitație, de pildă, pe alte l'orme și metode care și-au dovedit eficiența.In continuare, tovarășul Gheorghe Pană, referindu-se la problemele muncii cultural-educative, a accentuat necesitatea revitalizării activității bibliotecilor sătești, a căminelor culturale, atragerii intelectualității din mediul rural la dezvoltarea economică și socială a satului, la îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative.Vorbitorul s-a oprit, în continuare, la problemele educării tineretului în spirit revoluționar, muncitoresc, relevînd în acest sens cerința conjugării eforturilor școlii, familiei șl organizațiilor U.T.C., sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, la formarea prin muncă și pentru muncă a tinerei generații.O mare parte a cuvîntării a fost consacrată problemelor creșterii forței de mobilizare a organizațiilor de partid, a rolului educativ al adunărilor generale ale âcestora. Fără îndoială, va trebui să pregătim in mult mai bune condiții adunările generale — a spus vorbitorul. Trebuie să ne gîndim, însă, mai mult și la ce se face între adunări. Adunarea înseamnă două-trei ceasuri, alteori un ceas, dar între adunări trece o lună, și mai sînt,și cazuri cînd trece chiar mai mult timp. Să nu mai admitem, sub nici un motiv, să nu se țină adunarea de partid lunar. Să vedem cum se ține, ce se hotărăște acolo, despre ce se vorbește, cum ’se vorbește și, mai ales, să urmărim modul de aplicare a hotăririlor adunărilor generale.In încheiere. tovarășul Gheorghe Pană s-a referit pe larg la calitățile politico-morale proprii activistului de partid — înaltă conștiință partinică, principialitate, larg orizont politic și profesional, competență, pasiune în răspîndirea ideilor mar- xism-leninismului, în propagarea politicii partidului. Pentru îmbunătățirea stilului nostru de muncă avem în față un înalt model. Ați spus-o dumneavoastră, o spune întreg poporul ; întreg poporul admiră cum și cit muncește secretarul general al partidului, întreg poporul prețuiește din inimă rezultatele neobositei activități pe care o desfășoară în fruntea partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu. Trebuie să învățăm cu toții, tovarăși, din acest stil de muncă dinamic, plin de pasiune și intransigență revoluționară, din excepționala sa putere de sesizare și sinteză a fenomenelor specifice fiecărei etape de dezvoltare a societății noastre socialiste.După adoptarea planului de măsuri supus dezbaterilor, participanții la plenară au adresat, într-o atmosferă de puternică însuflețire și entuziasm, o telegramă C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune, intre altele: „Urmînd neabătut indicațiile pe care le-ați dat, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru pe meleagurile noastre, deschidem un cîmp larg de manifestare spiritului de inițiativă și responsabilitate al organizațiilor noastre de partid, în scopul legării mai strînse a muncii politico-ideologice cu viața, cu cerințele practicii, pentru sporirea combativității revoluționare a organizațiilor de partid, imprimarea spiritului muncitoresc în toate acțiunile noastre, astfel ca acestea să asigure o intensificare a participării oamenilor muncii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate".

Petre NEDELCU 
Emlllan ROUĂ

Fiecare comunist-un luptător 
înflăcărat pentru înfăptuirea 

politicii partidului
Mineri veniți, de pe magistralele subterane, muncitori forestieri din munții Gutinului, de la uzinele de înnobilare a metalului, țărani, intelectuali, activiști de partid s-au întîlnit zilele trecute la Baia Mare pentru a participa la lucrările plenarei lărgite a comitetului județean de partid, consacrate dezbaterii sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid pentru transpunerea in viață a amplului program de perfecționare a activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, adoptat de conducerea partidului la propunerea și din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul 

Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Desfășurîndu-și lucrările intr-un spirit de combativitate partinică, plenara a analizat activitatea organizațiilor de partid în orientarea muncii politico-ideologice și cultural- educative de masă, a relevat lipsurile din domeniul vieții spirituale a județului, jalonind. totodată, un complex de măsuri care vizează, pe multiple planuri, dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, formarea omului nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate.înscrisă pe asemenea coordonate, informarea prezentată de tovarășul 
Gheorghe Blaj, prim-secretar al comitetului județean de partid, a evidențiat necesitatea creșterii continue a rolului organizațiilor de partid in conducerea activității politico-ideologice și cultural-educative, în înfăptuirea programului de educare comunistă a întregului popor. S-a afirmat că în lumina indicațiilor desprinse din recentele documente de partid, comitetul județean 
a luat operativ măsuri de perfecționare a activității politico-educative, inițiind in acest scop consfătuiri și schimburi de experiență pentru lărgirea sferei de cuprindere a propagandei de partid, intensificarea activității colectivelor de agitatori, re- vitalizarea brigăzilor artistice de agitație și a gazetelor satirice, pregătirea temeinică a noului an de studiu în învățămintul de partid. Se află în curs organizarea unor puncte de documentare și informare pentru lectori și propagandiști ; crearea unor brigăzi științifice care vor acționa în sectorul minier, forestier și construcții ; au fost inițiate acțiuni pentru călirea partinică a tinerilor membri de partid, toate acestea în- scriindu-se intr-un ansamblu de măsuri vizind creșterea .eficienței muncii politico-educative.Au reținut, de asemenea, atenția observațiile critice adresate în, informare consiliului, județean al sindicatelor, comitetului județean al U.T.C., comitetului județean al Culturii și educației socialiste, inspectoratului școlar județean, U.J.C.A.P., care au imprimat adesea acțiunilor politico-educative și cultural-artis- tice un caracter sporadic, festivist și rutinier, neglijîndu-și Îndatorirea primordială de a asigura continuitatea și a imprima spirt combativ întregii activități consacrate dezvoltării conștiinței socialiste a maselor. Relevînd intr-o măsură răspunderile ce revin biroului județean de partid pentru lipsurile manifestate în activitatea politico-educativă, vorbitorul a enunțat direcțiile principale spre care trebuie concentrată activitatea organizației județene de partid in vederea realizării sarcinilor ce decurg din programul de educare comunistă a întregului popor.— Toate organele și organizațiile de partid din județ — a spus tovarășul Vasile Dancoș, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Baia Mare — au primit cu satisfacție și entuziasm programul de măsuri adoptat de conducerea partidului, văzînd în el un prețios îndreptar pentru sporirea forței de mobilizare a activității politico-ideologice, pentru creșterea combativității revoluționare și exigenței în aplicarea sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congresului al X-lea al P.C.R. Suflul creator, dinamic al programului de educație comunistă trebuie să se răs- ITÎngă în intensificarea eforturilor fiecărei organizații de partid, a fiecărui comunist pentru eliminarea manifestărilor de rutină și formalism din activitatea educativă, pentru găsirea celor mai judicioase modalități privind ridicarea ei pe o treaptă superioară.în același context, tovarășii Ale
xandru Pop, locțiitorul secretarului comitetului de partid de la Uzinele metalurgice de metale neferoase din Baia Mare, Vaier Gabrian, directorul general al Centralei minelor neferoase din Baia Mare, Alexandru Crî- șau, președintele consiliului județean al sindicatelor, Zamfir Sîlaglii, activist al comitetului județean de partid, au subliniat necesitatea desfășurării unei munci politico-educative combative, diferențiate potrivit specificului fiecărui loc de muncă, ea și a eliminării manifestărilor de profesionalism îngust din activitatea u- nor organizații de partid din unitățile industriale ale județului. In acest scop, vorbitorii au făcut propuneri privind creșterea rolului educativ al adunărilor generale ale comuniștilor, accentuarea caracterului formativ al invățămîntului de partid; îmbunătățirea activității brigăzilor artistice de agitație, a gazetelor satirice, a colectivelor de agitatori, a agitației vizuale.— Intensificarea activității politico-educative pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor — a arătat ing. Gheorghe Iancu, membru al comitetului de partid de la platforma C.E.I.L. din Sighetul Marma- ției — este intr-adevăr una din sarcinile centrale în condițiile etapei actuale a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. De aici decurge imperativul ca organizațiile de partid să subordoneze activitatea politico- educativă cultivării spiritului de răspundere pentru îndeplinirea îndatoririlor sociale, a hotărîrii de a apăra și dezvolta cuceririle revoluționare ale poporului, să creeze o opinie de masă combativă împotriva actelor de indisciplină, a abuzurilor, .a tendințelor de căpătuială și carierism.în același spirit, tovarășii Gavrîl 
Indrea, secretarul comitetului de partid de la C.A.P. Satulung, și 
Alexandru Ciulean, secretarul comitetului comunal de partid din Ulmeni, s-au referit la un șir de modalități 

menite sS orienteze mai prerii# mun
ca politico-educativă la sate spre cultivarea spiritului colectivist, a grijii pentru apărarea și dezvoltarea averii obștești, spre combaterea manifestărilor de pasivitate și indisciplină.— Este cunoscut rolul deosebit de important ce revine învățămîntului de partid ta formarea unor temeinice convingeri comuniste, în dezvoltarea spiritului militant — a spus tovarășul Mitrofan Boc», secretar al cot mitetului județean de partid. Eficiența acestui instrument esențial al muncii politico-ideologice a fost însă diminuată de faptul că intr-un șir de unități ale județului studiul ideologic a fost' insuficient legat de realitățile și specificul locului de muncă, a avut un caracter formal. Deși în diferite întreprinderi și instituții se înregistrează abateri de la disciplina muncii, încălcări ale legislației și normelor de conviețuire socială, în cadrul învățămîntului de partid aceste manifestări negative nu au fost combătute cu tărie, nu s-a creat o opinie colectivă împotriva lor. Chiar și atunci cînd în programele unor cercuri de învățămînt au fost incluse teme, care vizează aceste probleme, abordarea lor s-a lțmitat adesea la generalități, la vehicularea unor idei abstracte. Eliminarea acestor neajunsuri va trebui să se înscrie printre principalele preocupări ale. comitetului județean de partid.O idee care a polarizat atenția multor participant! la dezbateri a fost educarea comunistă a tinerei generații. Tovarășii Gheorghe Sas. prim-secretar al comitetului județean al U.T.C., Andrei Bălan, inspector general al inspectoratului școlar județean, Aurel Bărluțiu, inspector

Plenara lărgită 
a Comitetului județean 
de partid Maramureș

șef al inspectoratului județean de miliție, Ion Cetățean, Erou al Muncii Socialiste, prim-topitor la Uzinele metalurgice de metale neferoase din Baia Mare, au reliefat necesitatea inițierii unor acțiuni conjugate ale organizațiilor de partid și U.T.C.. conducerilor de întreprinderi și instituții, școlilor, altor organizații de masă și obștești, în scopul cultivării în rîndul tinerei generații a trăsăturilor politico-morale proprii, comunistului, precum și' a combaterii ferme'a tendințelor de parazitism, . de a trăi fără muncă pe seama părinților, a colectivității.— Cea mai bună școală de formare a tineretului, de educare comunistă, cel mai bun mijloc de sădire în conștiința acestuia a hărniciei, abnegației, curajului și dăruirii este școala muncii — arăta tovarășul Grigore Iloldiș, pensionar din Sighetul Marmației, membru al partidului cu stagiu din ilegalitate. Tinerii trebuie ajutați să înțeleagă cit de grea a fost viața oamenilor in trecut, cit de aprigă a fost lupta comuniștilor pentru a zidi toate cite ne bucură azi inima. Dar pentru a- ceasta este nevoie ca munca politico-educativă în rîndurile tineretului să fie încredințată unor oameni care să o desfășoare cu pricepere și pasiune, cu conștiința că își îndeplinesc astfel o înaltă îndatorire față de viitorul țării. Metodele de lucru șablonarde, birocratice, rutina și formalismul constituie principala piedică în calea creșterii forței de înrîurire a muncii politice.Relevînd că Maramureșul este un județ cu o bogată tradiție cultural- artistică, în care creația populariă și cultă a cunoscut, în anii socialismului, importante mutații calitative, tovarășii Octavian Bandula, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă, loan Rctegau, redactor-șef al ziarului ..Pentru socialism”, Veronica Că- răușan, președinta Comitetului județean al femeilor, Vasile Solomîas, primarul comunei Șomcuta Mare, au subliniat necesitatea dezvoltării tezaurului folcloric, a valorificării conținutului său de idei care poate sluji educației socialiste, evidențiind, totodată, marile răspunderi ce revin intelectualilor, așezămintelor de cultură și artă în multilaterala acțiune de lărgire a orizontului de cunoștințe politice, științifice, culturale ale oamenilor muncii.în intervențiile lor, tovarășii Szâsz 
Zoltan, președintele Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate maghiară, și Gheorghe Cat- 
niuea, președintele consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate ucraineană, subliniind că rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în România reprezintă o strălucită victorie a politicii partidului, una din cele mai mari cuceriri ale orînduirii noastre, au arătat că activitatea politico-ideologică trebuie să-și sporească contribuția la cimentarea mai departe a unității și frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, ucraineni și de alte naționalități din județ la educarea tuturor cetățenilor în spiritul patriotismului socialist și a . internaționalismului proletar.Tn încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul VASILE 
PATILINET, care a făcut o cuprinzătoare trecere în revistă a sarcinilor ce revin organizației județene de partid ta lumina vastului program de educație comunistă elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, program de excepțională importanță pentru întreaga activitate a partidului și poporului nostru, pentru accelerarea mersului înainte al societății. Prin bogatul său conținut de idei, prin soluțiile sale novatoare, acest program de măsuri aduce, totodată, o contribuție importantă la tezaurul marxism-leninismului, la dezvoltarea creatoare pe plan internațional a experienței construirii socialismului, fapt care a fost subliniat nu o dată, in ultimele luni, de delegațiile multor partide comuniste și muncitorești care ne-au vizitat țara.Izvorîte din cerințele obiective ce le ridică actuala etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, recentele documente de partid — departe de a marca o acțiune 

eonjuneturală, de campanie — se înscriu organic în preocupările permanente. stăruitoare ale conducerii partidului nostru pentru a transpune’in viață hotărîrile celui de-al X-lea Congres al partidului. înfăptuirea acestui program — sarcină de căpetenie a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor — reclamă participarea activă, conștientă a fiecărui cetățean al țării, dornic să asigure condițiile necesare progresului și înfloririi României socialiste.Relevînd imperativul major ca activitatea politico-educativă să cultive în mai mare măsură spiritul de dăruire și pasiune revoluționară, precum și necesitatea ca toate mijloacele de înriurire de care dispune societatea noastră socialistă să fie orientate spre dezvoltarea multilaterală a personalității umane, spre dinamizarea tuturor energiilor în vederea înfăptuirii neabătute a politicii marxist-leniniste a partidului, vorbitorul a evidențiat remarcabilul exemplu pe care îl dă în această direcție, zi de zi, conducerea partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. înțelept și cutezător, dotat cu o energie inepuizabilă, mereu in căutarea unor soluții novatoare pentru valorificarea plenară a avantajelor și superiorității noii orînduiri sociale, secretarului general al partidului nostru i se datoresc majoritatea covîrșitoare a măsurilor adoptate in ultimii ani în scopul perfecționării conducerii întregii vieți sociale și economice, îmbunătățirii sistemului de organizare a partidului și statului. In timp ce unii activiști considerau — cum s-a arătat recent la plenara lărgită a Comitetului municipal de partid București — că este deajuns să avem o hotărire bună pentru ca ea să se realizeze de la sine, subapreciind astfel importanța activității politico- educative. a muncii de formare, a omului nou și nesesizind că, din a- eeastă cauză, dezvoltarea conștiinței socialiste rămîne în urma progresului general al societății, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se acționa cu toată fermitatea pentru a se evita această rămînere în urmă, pentru a asigura ridicarea continuă a nivelului de conștiință al oamenilor muncii, deoarece numai în felul acesta clasa muncitoare se va dovedi și în viitor la înălțimea rolului ei.După ce s-a referit Ia unele probleme privind educarea comunistă a tineretului, precum și la diferite aspecte ale muncii politice pentru dezvoltarea prieteniei și unității frățești a oamenilor muncii de toate naționalitățile, fii egali în drepturi ai patriei comune. Republica Socialistă România, vorbitorul a accentuat necesitatea ca în munca politico-ideologică să-și aducă contribuția în mai mare măsură toți factorii educativi, toate organele și instituțiile de stat.tn continuare, tovarășul Vasile Patilineț a insistat asupra faptului • că ridicarea nivelului de conștiință revoluționară al comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii presupune continua perfecționare a propagandei și a învățămîntului de partid, folosirea adecvată a întregului ; arsenal dc forme și mijloace ale' muncii., politico-educative. Fiecare activist de partid, fiecare conducător de unitate economică și socială trebuie să se afirme ca un militant hotărît pentru înfăptuirea politicii partidului, ca un promotor consecvent al noului, trebuie să se afle permanent în mijlocul oamenilor, să le îndrume activitatea, să dovedească prin fapte că înțelege rolul criticii și autocriticii în dinamizarea eforturilor pentru perfecționarea activității, pentru înlăturarea neajunsurilor. Nimeni, indiferent de poziția sa în societate, nu poate fi la adăpost de critica constructivă, dar exigentă a colectivului.Tn această ordine de idei aș dori să subliniez că atît informarea prezentată, cit mai ales cuvintul unora dintre tovarășii care au participat la lucrările plenarei, puteau fi mâi autocritice, după cum puteau și trebuiau să vizeze mai concret pe cei care poartă răspunderea pentru neajunsurile ce se manifestă în viața spirituală & județului. In același timp ar fi fost: necesar să se facă referiri la efectele practice ale măsurilor a- doptate în ultimul timp pe județ pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice. Din felul cum att luat cuvintul aici tovarășul Aurel Bărluțiu, care a eludat criticile ce i s-au făcut, precum și tovarășul Vaier Gabrian, care a preferat să se ocupe pe plan teoretic de efectele legii valorii în loc să se refere la măsurile educative ce se impun pentru întărirea disciplinei în sectorul minier, reiese că unii activiști nu au tras încă concluzii practice corespunzătoare din recentele documente ale conducerii de partid. De altfel, însuși planul de măsuri supus dezbaterii plenarei — deficitar în unele capitole — va trebui îmbunătățit.După ce a accentuat necesitatea intensificării eforturilor pentru încheierea în bune condiții a campaniei agricole de toamnă, în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Vasile Patilineț și-a exprimat convingerea că organizația județeană de partid va milita cu consecvență pentru transpunerea în viață a programului de educare comunistă, pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Maramureș la realizarea exemplară a hotăririlor Congresului al X-lea al P.C.R.După aprobarea. în ansamblu, a planului de măsuri, participanții la plenară au adresat o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL AL 
P.C.R.. TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, între altele. se spune : „Exprimindu-și aprobarea și adeziunea unanimă față de programul de educare marxist-leninistă a întregului popor, comuniștii, toți oamenii muncii din județul Maramureș se angajează, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să confere muncii politico-ideologice și cultural-educative un Înalt spirit de responsabilitate comunistă, de combativitate revoluționară, să muncească neobosit pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor ce le revin în vederea dezvoltării multilaterale a României socialiste, spre binele și fericirea întregii noastre națiuni".

Ioan VLANGA 
Vasile GAFTONE

'FAPTUL 
DIVERS 
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| Pe un 
| funicular 
| improvizat

I Tehnicienii Ovidiu Sîrbu, Artur Kaidert și Floarea Rad — toți trei ai'lați la un punct de lu- Îcru de pe vîrful Heiniu (Bistri- ța-Năsău.d) — și-au propus în- tr-una din zilele trecute să coboa- Ire împreună pînă în comuna Ilva Mică. De data aceasta n-au mai ales însă drumul obișnuit. Pentru a ajunge mai repede la des- Itinație s-au urcat in cutia unui funicular improvizat care era folosit pentru transportul mate- 
I rialelor. După numai cîțiva metri de coborîre însă, s-a produs □ defecțiune la motorul electric. Din această cauză, cablul a 
I încăput să se deruleze cu o viteză tot mai mare, iar cutia în care se aflau cei trei călători im- 
I prudenți să alerge înapoi spreștația de plecare.' Și inevitabilul s-a produs. în urma izbiturii de postamentul stației, cei trei pa- 
I sageri au fost accidentați mortal.
| Radarul și 
| vitezomaniîCum respectă conducătorii auto restricțiile de viteză în localități? Iată tema unui sondaj efectuat recent cu ajutorul radarului tn ITăuții-Țjlăgherăuș — o comună cu trafic rutier intens — de către o echipă de control a servi- Iciului de circulație de la Inspectoratul județean de miliție Maramureș Rezultatul ? Din 539 auto- 
I vehicule înregistrate. 129 nu au respectat viteza legală. întrebați, conducătorii auto în culpă au căutat să convingă formația de 
I control că n-au depășit viteza cu „cine știe cit". In realitate, după cum constatase cu precizie 
I aparatul, viteza admisă fusese depășită cu 15—40 km sau chiar mai mult. în fața dovezilor concludente prezentate de radar, șo- 
1 ferii vinovați au fost nevoițî să dea înapoi, orimindu-și sancțiunile cuven:te.

I

’ Din Iac 
j în puț
I Vasile Strimbeanu, din eo-
* muna Bărăganul (Brăil-a), fu- 
Irase în mai multe rlnduri citeva 

sute de kilograme de cereale, 
piese auto și alte diferite pro-

■ duse de la cooperativa, agricolă 
I de producție din Ograda (Ialo- 
I mita). Cum s-ar spune, „lua" 
Iomul ce pica. Dar, într-una 

din zile, a fost descoperit. 
Chiar și prins, a crezut că 

Itot o să-i meargă ; în tim
pul unei cercetări s-a apropiat 
de plutonierul major Dumitru 

ICretu. șeful postului de miliție 
din comuna Bărăganul, și i-a 
oferit 5 000 lei în schimbul

I clasării dosarului. Șeful de post 
a ..acceptat" oferta dar, în a- 
celași timp, a. anunțat și inspee-

Itoratul județean al miliției. Pe
deapsa va fi și ea pe măsură.

J inflamabilă
I
I tractorul, dar... a lăsat

Constantin Florea, mecanizator Ia ferma Corbu, din cadrul I.A.S. Breveni (Olt), s-a gîndit să spele motorul tractorului pe care-1 conducea. Și, pentru ca operația să fie făcută mai repede, a oprit motorul ta funcțiune. La citeva secunde după ce a început să toarne apă peste el, tractorul a luat foc. iar mecanizatorul s-a ales cu arsuri grave. „Misterul" prin care apa a devenit inflamabilă nu a fost greu de dezlegat: in motor se aflau ..rezerve" suficiente de reziduuri de gazolină pentru a-i împrumuta această proprietate. Dacă ar fi oprit motorul înainte de -spălare, rezultatul era, desigur, altul. Căci, apa rămînea... apă 1

Pe fază
Într-una din diminețile trecute, 

Ștefan Iosif din București s-a. 
trezit cu un telefon neașteptat. 
Un lucrător de miliție îl invita 
să-si ridice autoturismul nr. 
3-B-2012 ne care. în seara prece
dentă. îl. parcase în fața blocului 
„Romarta" Cum ajunsese ma
șina sa la miliție ? In jurul ore
lor 3, patrula auto formată din 
plutonierul maior Victor Tudosiu 
și sergentul major Bariton Dobre. 
observing citeva abateri de la 
normele de circulație săvîrșițf 
de un conducător auto, l-au o- 
bligat să tragă pe dreapta. La 
controlul actelor s-a constatat că 
mașina pe care Eugen Vladimir 
Chirițescu o conducea în stare de 
ebrietate nu era a sa. In această 
situație, organele de resort au în
ceput cercetările pentru identifi
carea adevăratului ei stăpin.

Rubricâ redacfatâ de
Dumitru TÎRCOB

Gheorghe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 

Scînfeii".
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In fiecare zi - ritm susținut la 
RECOLTAT Șl SEMĂNAT

JUDEȚUL TIMIȘîn ultimele zile, datorită măsurilor luate de comitetul județean ■ de partid Timiș privind încadrarea semănatului în timpul optim, ritmul de lucru s-a intensificat, realizîndu- se viteza planificată. Din suprafața de 100 000 hectare, cîte au de Insă- mințat cu grîu cooperativele agricole, pînă la 15 octombrie s-a realizat 78 la sută. Ultimele situații operative ale direcției generale a agriculturii arată că în cursul ultimei săptămîni au fost semănate zilnic peste 6000 hectare cu grîu. Aceste rezultate se datoresc organizării superioare a muncii în majoritatea cooperativelor agricole și stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii. La indicațiile șl sub supravegherea directă a specialiștilor, lucrările se desfășoară în flux continuu : eliberarea și pregătirea terenului și semănatul. In cea mai mare parte a unităților, pentru a se evita suprapunerea unor lucrări șl a se asigura forțe mecanice, în primul rlnd pentru pregătirea terenului șl semănat, s-au luat măsuri ca arăturile să se execute numai în timpul nopții, la lumina farurilor. în acest mod este organizată munca pe raza stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Cărpiniș, în toate cele patru cooperative deservite de aceasta.Concomitent cu recoltatul porumbului, în cooperativele din raza acestei stațiuni se seamănă ultimele suprafețe cu grîu. Din cele 3330 hectare planificate, pînă în ziua de 15 octombrie, au fost semănate 3065 hectare. în fiecare din aceste unități s-a asigurat utilizarea la Întreaga capacitate a mijloacelor mecanice și a forței de muncă, fapt ce a făcut ca

zilnic să se depășească viteza la semănat.Ritmul Intens din ultima perioadă, înregistrat la semănat, în cooperativele agricole Iecea Mare, lecea Mică, Jimbolia și multe altele, nu a dus la o slăbire a preocupării față de calitatea lucrărilor. Dimpotrivă. Prezența permanentă a specialiștilor din cooperative și de la stațiunea pentru mecanizarea agriculturii în mijlocul mecanizatorilor și cooperatorilor a asigurat efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate.Măsurile luate de organele de partid și agricole județene au determinat obținerea unor rezultate asemănătoare și pe raza stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii Biled, Făget, Găvojdia, Livezile. Jamu Mare, Săcălaz și Tormac care au executat semănatul griului în proporție de 80—85 la sută. Sînt însă și cooperative care nu utilizează cu maximum de eficiență forța mecanică. în a- ceastă situație sînt cooperativele din raza stațiunii pentru mecanizarea a- griculturii Lenauheim, Recaș, Re- metea Mare, Sacoșul Turcesc unde au fost însămînțate abia 60 la sută din suprafețele destinate griului.Ținînd seama de faptul că în zilele următoare semănatul griului trebuie încheiat în toate cooperativele din județ, este necesar ca organele agricole să-și îndrepte in mod special atenția spre cooperativele rămase în urmă, unde se simte nevoia unui ajutor mult mai concret, astfel ca termenul pentru încheierea semănatului să fie respectat în toate unitățile.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

JUDEȚULîn județul Harghita, condițiile caracteristice zonei de deal și munte impun ca fiecare zi și oră bune de lucru să fie folosite din plin. In prezent, pe primul plan al lucrărilor a- gricole de toamnă stă recoltarea cartofilor, cultură cu ponderea cea mai însemnată în agricultura județului. Pină în ziua de 15 octombrie a.c., producția de cartofi a fost strînsă de pe 7 649 ha, reprezentînd 72 la sută din suprafața cultivată. Cu ocazia raidului efectuat, aproape pretutindeni am întîlnit un ritm susținut de lucru. Zilnic se recoltează circa 450—500 ha cu cartofi. Multe cooperative agricole din zona Odor- heiului Secuiesc au terminat recoltatul. în alte cooperative agricole, cum ar fi cea din orașul Gheorghieni, strînsul cartofilor este pe terminate. Aici cartofii au fost sortați pe loc și transportați imediat la baza de recepție și la silozuri.Cooperatorii din multe unități, avînd de recuperat restanțe datorită începerii cu întîrziere a lucrărilor de recoltare, s-au luat la întrecere cu timpul. La Remetea, în ultimele zile au participat la strînsul cartofilor cîte 1 000 de oameni. O largă participare la muncă se întîlnește și în cooperativele agricole din zona Ciucul de Jos, unde ritmul susținut de lucru este absolut necesar, cunos- cînd că unitățile agricole situate în a- ceastă zonă mai au de strîns cartofii de pe o mare parte din suprafața cultivată. Aici însă se întîlnesc și u- nele aspecte care nu pot să nu ridice semne de întrebare asupra exigenței și spiritului de răspundere cu care trebuie să fie dusă munca de îndrumare și control. Astfel, la cooperativa agricolă Sînsimion pe o parcelă recoltată deja rămăseseră în pămînt

La ferma Râtești, de la I.A.S. Leordeni, județul Argeș, se recolteazd ultimele suprafețe cu masâ verde
Foto : S. Cristian

HARGHITAcirca 7 000 de kilograme de cartofi din producția de 30 000 kilograme la hectar. Intrucît situații similare s-au semnalat și în alte locuri, este imperios necesar ca factorii de răspundere, consiliile de conducere ale cooperativelor, specialiștii să controleze direct și operativ calitatea lucrărilor, să vegheze ca nici un tubercul să nu rămînă necules. Unii spun că după terminarea tuturor lucrărilor de toamnă vor fi culese și „rămășițele", dar nu poate fi acceptată o asemenea optică greșită, cu atît mai mult cu cît pe o parte însemnată a terenurilor eliberate trebuie executate de urgență arăturile și însămîn- țarea griului.Temperaturile scăzute din timpul nopților prezintă un real pericol de îngheț, care se poate solda cu pierderea unor cantități importante de cartofi. Iată un exemplu concret din Frumoasa. Intr-una din zilele trecute mecanizatorii s-au apucat de lucru doar la amiază și întreaga cantitate de cartofi a rămas pe cîmp. în consecință, cîteva mii de kilograme au fost depreciate.în prezent, paralel cu recoltarea este necesar să se acorde o atenție mult mai mare sortării și transportului cartofilor. Stadiul livrării la fondul centralizat al statului arată că în această acțiune se înregistrează rămîneri în urmă. La data de 12 octombrie restanțele erau de peste 15 000 tone, iar ritmul zilnic de livrare realizat atingea doar 1 758 tone, față de 3 650 planificat. De asemenea, cooperativele trebuie să asigure însilozarea cantităților necesare de cartofi de sămînță.Una din direcțiile spre care trebuie să se orienteze în mai mare măsură eforturile este sortarea cartofilor. La centrul de achiziționare din Ciceu, cartofii contractați și livrați de cooperativele agricole din Ciceu, Siculeni, Racu și Sa tu Nou nu corespund normelor stabilite. Oare cooperativele respective nu vor să beneficieze de avantajele oferite de stat, nu le interesează plusul de cîteva sute de mii de lei ce s-ar putea realiza prin livrarea cartofilor după sortarea prealabilă ?In unele cazuri se semnalează deficiențe în organizarea muncii care ar putea fi mai operativ înlăturate, în bazinul Gheorghieni, în ultimele zile s-a semnalat faptul că rampele gărilor stau goale, în timp ce suta de tone de cartofi continuă să rămînă pe tarlalele cooperativelor. Cauza o constituie lipsa de saci ! în această situație, pentru a feri cartofii de înghețul din timpul nopții, a fost necesar să fie însilozați provizoriu, apoi dezgropați din nou și încărcați în saci. Or, cu mai mult spirit de prevedere, s-ar fi putut executa livrarea direct din cîmp, fără nici o amînare.In ultimul timp s-au luat măsuri operative pe tot cuprinsul județului pentru mobilizarea tuturor mijloacelor de transport disponibile și folosirea deplină a capacității acestora în vederea transportării imediate de pe cîmp a tuturor cantităților de cartofi. Această măsură poate da rezultatele scontate dacă se va urmări în continuare realizarea în ritm susținut a fiecărei operațiuni.
BARTUNEK Istvân
corespondentul „Scînteii*

IA UZINELE TEXTILE „MOLDOVA* - BOTOȘANI

Culori și modele 
pentru toate 

gusturileCine vizitează expoziția permanentă din incinta uzinelor textile „Moldova" din Botoșani ră- mîne plăcut 'impresionat de gama largă de sortimente realizate în această importantă unitate a industriei noastre ușoare. Răspunzînd cerințelor mereu crescînde ale populației, precum și solicitărilor formulate de diferiți beneficiari de peste hotare, colectivul de muncă al acestei întreprinderi desfășoară o prestigioasă activitate în direcția creării și asimilării de noi produse. Sondajele efectuate în rin- dul cumpărătorilor, prin cele trei magazine proprii de prezentare și desfacere, precum și cu ocazia unor consfătuiri, au ajutat colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni de aici să-și perfecționeze permanent munca, să îmbunătățească și să diversifice gama de produse realizate, creînd și livrînd țesături moderne, pe gustul cumpărătorilor.O preocupare constantă s-a acordat, totodată, mai bunei utilizări a spațiilor de producție existente. Cel mai recent rezultat în această acțiune îl constituie darea în exploatare, în sectorul finisaj, a unor noi insta

lații pentru prelucrarea țesăturilor din poliester. Este vorba de utilaje complexe de vopsire a produselor din fibre sintetice. Pe lingă creșterea capacității de finisare, cu încă peste 10 milioane metri țesături pe an, u- tilajele amintite au asigurat baza materială în vederea unei ample diversificări a sortimentelor fabricate. In prezent, întreprinderea produce și livrează pentru piața internă și export diferite sortimente de tercot și alte țesături superioare, într-o bogată paletă de culori, pentru fulgarine, cămăși și alte confecții destinate tuturor viratelor. In ultimul timp — ne informează tovarășul Marcel Oprișan, director adjunct al întreprinderii — aici s-au lansat în producție și s-au livrat beneficiarilor interni și de peste hotare șase noi articole, în peste 50 de desene și poziții coloristice. In prezent, alte 28 de noi creații de țesături din poliester așteaptă să fie prezentate la apropiatele contractări pentru anul 1972.
Nicolae 
ZAMFIRESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)

CONTRASTE

s-a’ntrupat... Icar?uitat I Piatra produs, nică-— Noi, cei 200 mp de panouri pentru șantierele de construcții — protestăm !— Noi, cei 30 000 mp arioaie, așteptate cu nerăbdare de pătulele de porumb — protestăm !— Și noi protestăm, strigă corul celor 500 ml cherestea.Ca în tragediile antice grecești, corurile reunite declamă prin gările Tarcăului, Roz- novului, Lotrului și Bistriței-Pîngărați :— Vai nouă, loviți de jale și blestem ! De o lună stăm în gări, sub nori, sub sori. Ploaia ne-a plouat, soarele ne-a crăpat,

lumea ne-a C.E.I.L.-ul din Neamț ne-a dar C.F.R.-ul ieri nu ne-a dus ! Noisîntem niște biete lemne, dar știm că există o lege a contractelor, lege pe care Regionala C.F.R. Iași o uită. Stă... de lemn, așa cum stăm și noi. Cum să ajungem la destinatari ? Poate să ne facem aripi din șindrilă ca Icar ? Știam, din mitologie, că din jale s-a întrupat Electra. Acum, ce facem, schimbăm mitologia ? Sau își schimbă regionala C.F.R. metodele ?
J ruginit frunza din 
vii și rîndunelele-au

Se povestește — că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti — că la cooperativa „Deservirea" din Sighetul Marma- ției sînt mulți meșteri mari, meșteri făurari. Dar nu cei din legenda meșterului Manole. De ce ? Păi, ascultați mai departe ! De mai multă vreme încheiase sus-numita cooperativă, cu întreprinderea poligrafică Maramureș un contract de numai 100 000 lei, ca să-i a- menajeze acesteia o nouă clădire pentru secția din localitate. Zis și făcut ! Intr-o zi de vară, care cum veniră acești meșteri mari, meșteri făurari, să se apuce de treabă. Și de vreo 20 de s-apucară și se apucară de lucru, făceau cum trecut toamna.
ori re- Ce azi, mîine stricau. Așa a vara, a venit a ruginit

frunza din vii și rln- dunelele-au plecat... și lucrarea tot nu s-a terminat. Plini de inițiativă, totuși, au vop- , sit parchetul în negru, cum s-ar zice să rețină căldura din caloriferele care nu funcționează. Ba mai mult, năstrușnicii instalatori au spart pereții după ce în sfîrșit fuseseră zugrăviți. Să nu credeți însă că din dorința de a-și zidi vreunul consoarta ca meșterul din legendă. Nici vorbă ! S-a observat după asidue cercetări că se omisese refacerea instalației. Și uite așa, cei de la întreprinderea poligrafică Maramureș nu știu ce să mai facă. De deserviciile cooperativei „Deservirea" s-au săturat Unde ești tu, meștere Manole, să schimbi puțin mistria cu jordia 1
Remorca cu somniferSpuneți dumneavoastră, ce înțelegeți prin „remorcă dormitor, tractată de încărcătorul IFRON, concepută astfel ca să asigure cazarea formației de lucru _ și transportul echiparhentului de lucru" ?Să vă ajutăm noi puțin. Este un lucru frumos, U. M. F. F. făcut de Miercurea Ciuc, sprijinit pe patru care plimbă 5 păun dulap combi- un grup de spă- un rezervor de de 400 1, masă,

mai buna organizare și desfășurare a activității de construcții prezintă măsura ca fiecare centrală și întreprindere executantă de lucrări de construcții-montaj să stabilească a- nual, cu eșalonare pe luni, numărul maxim de șantiere și obiective cc se vor al’la simultan în- execuție, ținind seama de potențialul de care dispun și de utilizarea eficientă a acestuia. Aceasta va permite să se evite lărgirea exagerată a frontului de lucru, dispersarea forțelor pe un număr prea mare de lucrări, va asigura condiții pentru scurtarea duratei de execuție a obiectivelor. La obiectivele industriale și agrozootehnice se vor stabili soluții tehnologice și organizatorice pentru accelerarea ritmului de execuție a lucrărilor, în special la finisaje, astfel incit șantierele să fie închise după cel mult 6 luni de la darea în funcțiune a ultimei capacități ; la darea în folosință a construcțiilor de locuințe și social-culturale trebuie să fie terminate complet toate lucrările de finisaj și amenajate căile de acces.Practica a dovedit cu prisosință că executarea de către centrale industriale sau întreprinderi a unor lucrări de investiții mai mici, în regie proprie, este nu numai utilă și economică sub aspectele esențiale ale costului lucrărilor și ale duratei de execuție, ci și absolut necesară, deoarece unitățile specializate de construcții-montaj e nu dispun întotdeauna — în condițiile creșterii continue a volumului de investiții — de forțele reclamate de executarea tuturor lucrărilor de dezvoltare, reuti- lare și modernizare a producției. Sînt o serie de întreprinderi, care, cu toate că au posibilități de execuție în regie proprie a unor lucrări de investiții de valori mâi mici, insistă pe toate căile pe lingă unitățile de construcții specializate pentru a le plasa aceste lucrări. Iată de ce, tocmai pornind de la a- ceste realități, s-a stabilit măsura de a se extinde execuția în regie proprie, de către centrale și întreprinderi industriale, a lucrărilor de construcții-montaj și, îndeosebi, a dezvoltărilor, modernizărilor, reutilărilor și a altor lucrări care intră în competența lor de aprobare, urmînd ca pînă în 1975, pe baza indicatorilor de plan diferențiați pe ramuri și ministere, să sporească volumul producției de construcții-montaj executat în regie pină la cel puțin 20 la sută.Se detașează ca o sarcină de mare Importanță pentru sporirea eficienței investițiilor, subliniată în repetate rînduri de conducerea partidului, reducerea ponderii construcțiilor 
în volumul total al investițiilor, prin

dimensionarea rațională a suprafețelor și volumelor construite, fiind bine cunoscut că mașinile și utilajele sînt cele care produc, iar nu clădirile. In această privință, programul de măsuri prevede ca Ministerul Construcțiilor Industriale, C.S.P., C.S.E.A.L., precum și ministerele titulare de investiții să elaboreze, pînă la sfirșitul acestui an, norme care să asigure extinderea amplasării în aer liber a utilajelor și instalațiilor tehnologice, reducerea gabaritelor construcțiilor, precum și creșterea gradului de ocupare cu utilaje a suprafețelor construite.Dimensiunile programului de investiții din actualul cincinal pun cu o deosebită acuitate problema pregătirii temeinice a lucrărilor de investiții. Ca o cerință esențială în această privință se ridică asigurarea unui decalaj cît mai mare între proiectare și execuție, în vederea creării din

ții, precum și pe folosirea cu maximum de randament a mijloacelor tehnice din dotare. Ne referim, de pildă, la obligația Ministerului Construcțiilor Industriale, ca organ unic de di- rectivare și îndrumare unitară in construcții, de a controla și raporta periodic Consiliului de Miniștri modul în care se realizează programul de dotare cu utilaje aprobat și aplicarea măsurilor de autodotare, la sarcinile ce revin Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și altor ministere în realizarea utilajelor de serie mare, a celor de mică mecanizare și a pieselor de schimb ; în vederea folosirii intensive a parcului de mijloace tehnice, s-au prevăzut concentrarea utilajelor de mare capacitate la șantierele mari, extinderea sistemului de execuție a lucrărilor în acord pe baza volumelor fizice, trecerea la lucrul în două schimburi la majoritatea utilajelor

muncă pe bază de proiect de organizare și fișe tehnologice — prin care să se stabilească necesarul optim de forță de muncă, mecanismele și dispozitivele de execuție și de montaj necesare, componența rațională a e- chipei de lucru, succesiunea tehnologică judicioasă a operațiunilor de montaj și corelarea acestora cu lucrările de construcții generale ; totodată, va fi simplificată și îmbunătățită, pe baza rezultatelor de pînă acum, metodologia salarizării în a- cord global, vor fi luate măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, alimentație și de cazare ale salariaților unităților de construcții- montaj. De asemenea, în vederea permanentizării cadrelor de lucrători din construcții, vor fi luate măsuri pentru ca acelor salariați care locuiesc în construcții provizorii pe șantiere și care au o vechime neîntreruptă de 10—15 ani în munca pe șan-

timp a condițiilor necesare pentru realizarea ritmică și în termene cît mai scurte a lucrărilor. In acest scop, s-a stabilit ca proiectele de execuție pentru anul 1972 și studiile teh- nico-economice pentru obiectivele care vor începe în anul 1973 să se a- sigure pînă la sfirșitul acestui an, iar proiectele de execuție pentru investițiile din 1973 să fie predate constructorilor pînă la jumătatea anului viitor ; în vederea descongestionării institutelor de proiectări, se prevede ca un volum cît mai mare de detalii de execuție și documentații de investiții să fie elaborat de organizațiile de construcții, centralele și întreprinderile industriale. Tot în scopul bunei pregătiri a investițiilor, s-a hotărît ca, începînd cu anul viitor, ministerele titulare de investiții și cele producătoare să contracteze toate mașinile, utilajele și instalațiile care hotărăsc începerea probelor tehnologice și punerea în funcțiune, înainte de începerea lucrărilor de construcții, stabilindu-se termene de livrare judicios corelate cu prevederile graficelor de eșalonare a realizării investițiilor.Cu deplin temei, in ansamblul măsurilor adoptate se pune accent pe creșterea gradului de dotare cu utilaje a șantierelor, extinderii intr-un ritm mai rapid a mecanizării și industrializării lucrărilor de construc-

grele, îndeosebi la cele de mare productivitate, organizarea, pînă la sfirșitul semestrului I 1972, de unități „Service", dotate cu piese de schimb care să execute reparațiile, remedierile și reviziile periodice.Rețin totodată atenția măsurile privitoare la ridicarea gradului de industrializare a execuției construcțiilor de locuințe, administrative și social-culturale. Se prevede ca pînă în anul 1973 să se asigure asimilarea în fabricație și utilizarea elementelor prefabricate gata finisate, precum și în . soluții industrializate, în proporție de minimum 45 la sută, iar pînă în 1975 să se ajungă la 75 la sută. în toate fabricile, poligoanele și atelierele unde se produc elemente finisate pentru construcții și instalații, să se ia măsuri pentru ca finisarea să se execute mecanizat în proporție de circa 80 la sută.In cadrul măsurilor adoptate, un loc important îl ocupă cele referitoare la asigurarea, pregătirea și folosirea rațională a forței de muncă, la utilizarea integrală a timpului de lucru pe șantiere. Intre altele, s-a stabilit că Ministerul Construcțiilor Industriale va coordona, organiza și controla activitatea de pregătire a cadrelor calificate pentru întreaga ramură de construcții, că se va generaliza organizarea șantierelor și a locurilor de

tiere, să li se asigure locuință definitivă și domiciliu stabil într-un oraș din țară.Spre a se lichida deficiențele ce se manifestă încă în domeniul aprovizionării tehnico-materiale și gospodărirea șantierelor s-au stabilit măsuri ce vizează respectarea strictă a contractelor economice, evitarea risipei și utilizarea cît mai rațională a materialelor. Așa, de pildă, începînd cu anul viitor se vor repartiza titularilor de plan, organizațiilor de construcții, în mod eșalonat pe luni și trimestre, pe baza normelor de consum și a graficelor de execuție, toate materialele, prefabricatele, construcțiile metalice, utilajele și instalațiile tehnologice ; depășirea volumelor de investiții-construcții planificate se va putea face numai pe baza economiilor de materiale realizate pe șantiere la consumurile specifice sau prin depășirea planurilor de producție la unitățile furnizoare ; se va organiza o evidență strictă a materialelor și un control riguros al consumurilor specifice, eliberarea materialelor din depozite făcîndu-se numai pe baza fișelor-limită de consum ; se vor lua măsuri pentru introducerea tehnologiilor moderne de transport, precum și pentru mecanizarea operațiunilor de încărcare-des- cărcare a materialelor.
Este de remarcat faptul că, în ca-

drul măsurilor recent aprobate de către Secretariatul C.C. al P.C.R. pentru îmbunătățirea activității de investiții-construcții, se acordă o a- tenție deosebită popularizării și promovării experienței înaintate desprinse din activitatea unor șantiere- model. Pe acest plan, ministerele și consiliile populare județene și ale municipiului București, care au în subordine unități de proiectare și construcții, vor înființa pînă în trimestrul II 1972 cîte 1—3 șantiere model, organizate astfel ca ele să a- tingă un grad înalt de industrializare și mecanizare, o productivitate a muncii ridicată, utilizînd sisteme moderne de informație și decizie pentru buna gospodărire a materialelor.Desigur, reușita acestor masuri va fi dată de modul în care cei chemați să le aplice — titularii și beneficiarii de investiții, proiectanții, constructorii, furnizorii de utilaje — vor ști să găsească cele mai eficace mijloace de finalizare operativă în practică a fiecăreia dintre ele. Sarcini mari revin organelor și organizațiilor de partid, care trebuie să acționeze nemijlocit, cu perseverență, pentru aplicarea măsurilor stabilite privind îmbunătățirea activității de investiții construcții ; ele vor urmări sistematic mersul lucrărilor de construcții-montaj pe șantiere, vor sprijini conducerile administrative ale întreprinderilor și șantierelor in vederea realizării ritmice a planului de investiții, creșterii productivității muncii, reducerii costului și îmbunătățirii calității lucrărilor și, îndeosebi, pentru asigurarea intrării în funcțiune la termen a noilor capacități de producție. De asemenea, organele și organizațiile de partid, sindicat și tineret vor lua măsuri pentru ca pe șantiere, în întreprinderi și trusturi de construcții, ministere executante de lucrări să se desfășoare permanent o susținută muncă poli- tico-organizatorică și educativă pentru mobilizarea tuturor lucrătorilor din construcții la realizarea exemplară a sarcinilor de plan, întărirea răspunderii pentru executarea lucrărilor la termen și de bună calitate.Acest program de măsuri evidențiază, încă o dată, consecvența și fermitatea cu care conducerea partidului se preocupă de îmbunătățirea generală a activității în domeniul investițiilor și construcțiilor, pentru ca vastul program de investiții din actualul cincinal să fie îndeplinit în bune condiții, pentru ca efortul material și financiar pe care îl face statul, poporul nostru să fructifice din plin, cu maximum de eficacitate, în interesul dezvoltării susținute a economiei.

nat, lare, apă scaune și alte lucruri care ar fi tare folositoare celor ce repară drumurile forestiere. Spunem... ar fi, pentru că remorca este încă

în stadiul de prototip. Și nu de azi de ieri, ci de vreun an jumătate, tocmai din iulie 1970. De atunci a început un pelerinaj al diverselor foruri teresate prin „minunii" pe roți. Tuturor le cea, toți erau țumiți. S-a făcut o pre- omologare, apoi omologarea definitivă, aș- teptindu-se acum probabil și o... postomolo- gare. înțelegem este vorba de o morcă, dar de ce a fost treaba lăsată de căruță ? Sau, fiind vorba de o remorcă- dormitor, i-a cuprins pe unii somnul. Le sunăm noi „Deșteptarea" 1
Mielul dulce...

După cum este știut, în mod tradițional, a- pariția mieilor este un semn al primăverii. In ultimii ani, într-o serie de întreprinderi a- gricole de stat și cooperative agricole mieii se obțin mai devreme, în cursul iernii. Unele unități au reușit devanseze mieilor cu de jumătate de an. Spre exemplu, cooperativa agricolă din Peci- neaga, județul Constanța, a obținut deja primii 200 de miei din fătări timpurii, în contul anului viitor. Primele exemplare au văzut lumina zilei încă din cursul lunii august, în total, în cooperativele agricole din județul Constanța s-au obținut pînă în prezent

să„sezonul" mai mult

in- fața patru plă- mul-
că

re-

1 000 de miei timpurii și se scontează că pînă la încheierea anului în curs numărul lor va crește la 12 000. Este un rezultat frumos dacă ne gîndim la perspectiva de a se realiza cite trei serii de miei la fiecare 2 ani, în loc de două serii cît se realizează in mod tradițional. Și, desigur, cu cîștigurile de rigoare, căci mielul timpuriu e mai „dulce" la beneficii. Este un exemplu de ceea ce se poate face și în unitățile unde nu se obțin nici măcar 70—80 de miei la suta de oi pe an. Și doar nu este nevoie decît de prezența spiritului de inițiativă, dublat de cunoașterea și aplicarea metodelor științifice.

benefl- i-ar cel
pun care dau călcam

La Tămădău...

situația

La Tămădău. județul Ilfov, a intrat în funcțiune un complex intercooperatist pentru creșterea porcilor. între altele, tehnologia prevede să se asigure un supliment de căldură purceilor prin instalarea în boxe a becurilor cu raze infraroșii. Metoda este cunoscută și ar da bune rezultate, cu o condiție; să existe becuri de calitate. în lipsa acestora, uneori, se becuri obișnuite, luminează, dar nu decît prea puțină dură. De fapt, sepun doar de ochii lumii, consumînd energie electrică în mod inutil. La această situație s-a ajuns și da-

torită faptului că becurile infraroșii se ard foarte repede, ne- fiind suficient protejate pentru mediul umed în care sînt utilizate. Intr-o singură săptămînă la Tămădău s-au ars 76 de becuri. Cu ceea ce se arde și in celelalte complexe de creștere a porcilor, pagubele ajung anual la sume considerabile. Această situație se perpetuează pentru că fabrica producătoare de la Fieni nu ia măsurile cuvenite. Poate că alta ar fi dacă în loc să suporte pagubele ciarii, becurile arde la degete pe certați cu normele de calitate.
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Plenara Consiliului Național 
al Organizației PionierilorSimbătă, 16 octombrie, a avut Ioc plenara Consiliului Național al Organizației pionierilor din Republica Socialistă România, la care au participat membrii acestui consiliu, președinți ai consiliilor județene, activiști ai organizației, redactori ai presei pionierești.Plenara a aprobat măsurile pregătitoare și programul de desfășurare a lucrărilor celei de-a II-a Conferințe

Naționale a Organizației Pionierilor, a dezbătut proiectul Raportului de activitate al C.N.O.P., între anii 1966—1971. în cadrul lucrărilor au fost, de asemenea, consemnate propunerile de îmbunătățire a Statutului unităților și detașamentelor de pionieri și a Regulamentului Consiliilor Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România. (Agerpres)
Turneul Ansamblului 

de balet China la BrașovTeatrul dramatic din Brașov » găzduit simbătă seara primul spectacol al Ansamblului de balet China, care și-a inaugurat turneul în acest oraș.Artiștii chinezi au prezentat Concertul pentru pian și orchestră ,,Fluviul galben", după cantata cu același titlu de Sien Sin-hai, și baletul „Detașamentul roșu de femei".La spectacol au luat parte Constantin Cîrțînă, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal de partid Brașov, primarul municipiului, Gheorghe Matei, inembru supleant al C.C. al P.C.R., secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., regizori și artiști, alți oameni de artă și cultură, un numeros public. .

Publicul brașovean a răsplătit cu vii aplauze măiestria artiștilor oaspeți. După încheierea spectacolului, solilor artei Chinei populare le-au fost oferite flori.
★în timpul șederii la Brașov, reprezentanți ai Ansamblului de balet China au avut o întrevedere cu prim-vicepreședintele consiliului popular județean, ing. Radu Romul.Membrii ansamblului chinez au vizitat, de asemenea, obiective industriale, turistice și social-cultu- rale, monumente de artă și istorice din Brașov și au luat parte ța un spectacol folcloric prezentat în cinstea lor de artiști locali.

Sărbătorirea a 125 de ani de la înființarea 
Liceului „Gheorghe Roșea Codreanu" din Bir IadBÎRLAD (corespondentul „Scîn- teii“, Vasile Iancu).în municipiul Bîrlad, județul Vaslui, se desfășoară festivități prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la înființarea liceului „Gheorghe Roșea Codreanu", instituție de prestigiu din Moldova, pe băncile căreia s-au pregătit marcante personalități ale culturii și științei românești.Simbătă, 16 octombrie, după dezvelirea unei plăci comemorative, a urmat o sesiune științifică a foștilor elevi și actuali profesori ai liceului. Apoi, în sala de spectacole a casei de cultură a sindicatelor din oraș a avut loc adunarea festivă dedicată acestui eveniment. A participat tovarășul Gheorghe Tănase, prim-secretar al Comitetului județean de partid Vaslui, președintele consiliului popular județean.în cadrul aceleiași adunări au rostit cuvinte de salut Adam Leica, primarul municipiului Bîrlad, prof. Vasile Cîrcotă, directorul liceului, Cicerone Poghirc, directoi- general în Ministerul învățămîntului, Cezar Ursu, pensionar, fost director al liceului, Va-sile Văcaru, activist al C.C. al U.T.C., Barbu Zaharescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, fost elev al liceului, Mariana Bîclea, elevă, acad. prof. Miltiade Filipescu, fost elev al liceului, Costică Bursu- canu, muncitor la Fabrica de rulmenți din Bîrlad, Constantin Vasi- liu Rășcanu, general de armată în

rezervă, fost elev al liceului, Gheorghe Ivănescu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, și Xon Andone, directorul liceului „Ion Slavici" din Arad.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunarea festivă au luat cunoștință de mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu cadrelor didactice și elevilor liceului sărbătorit.Cu multă; însuflețire a fost adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care, printre altele, se spune : „Noi, participanții la adunarea festivă consacrată sărbătoririi a 125 de ani de existență a liceului „Gheorghe Roșea Codreanu" din municipiul Bîrlad, ne exprimăm și cu acest prilej totala adeziune față de politica științifică, marxist-leninistă a partidului și statului nostru, recunoștința noastră fierbinte pentru grija deosebită ce o purtați școlii și slujitorilor ei. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu toată răspunderea pentru a da țării un tineret pregătit, educat in spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului, și ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a traduce în viață în mod exemplar sarcinile importante ce stau în fața școlii pentru a da patriei cadre temeinic instruite, cu o conștiință revoluționară ridicată, constructori de nădejde ai societății comuniste pe pămîntul patriei".

(Urmare din pag. I)munistă a maselor a făcut obiectul unei ample analize la plenara lărgită a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. Cu acest' prilej s-au reliefat împlinirile și neîm- plinirile din activitatea sindicatelor pe planul unei activități educative multilaterale, atît al educației politice cit și pentru dezvoltarea cunoș-, tințelor tehriico-științifice și de cultură generală, pentru înrădăcinarea eticii socialiste, pentru cultivarea și stimularea atitudinii noi față de muncă, întărirea spiritului de ordine și disciplină.Sindicatele, organizația de masă a clasei muncitoare, dispun de un vast potențial de instrumente și mijloace educative. întreaga desfășurare a plenarei a reflectat hotărîrea de a perfecționa utilizarea _ lor, pentrudezvoltarea conștiinței socialiste a j&gg masei largi de salariați, pentru educarea întregii clase muncitoare, inclusiv a noilor ei detașamente ca o clasă conștientă de rolul său istoric, de clasă conducătoare în societatea noastră.Problemele complexe ale educației comuniste se situează și in centrul preocupărilor tinerei generații. în această săptămînă au continuat adunările U.T.C. consacrate dezbaterii și aplicării în viață a sarcinilor ce revin organizației revoluționare a tineretului în lumina programului partidului nostru. Totodată, s-au încheiat conferințele județene ale organizației pionierilor, în cadrul cărora s-a analizat activitatea depusă de consiliile organizației, de unitățile și detașamentele de pionieri, felul cum sînt traduse în viață măsurile stabilite de conducerea partidului pentru îmbunătățirea muncii de educație a pionierilor.Iată, așadar, citeva noi secvențe ale activizării tuturor factorilor formativi de conștiință umană, socialistă, ale intensificării preocupărilor pentru stabilirea măsurilor celor mai raționale pe care le implică asigurarea unui avînt general al muncii politice și educative. Ele atestă modul consecvent în care sa continuă și adîncesc, prin grija conducerii partidului, hotărîrile și directivele de însemnătate istorică a- doptate de Congresele IX și X ale Partidului Comunist Român.
★Am consemnat în cronica de față, îndeosebi momente ale activității po- litico-ideologice. Ele ■ se desfășoară pe fundalul unor realizări și eforturi rodnice pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale. Citind doar două fapte — dintr-un șir întreg care s-ar cuveni, de asemenea, măcar menționate — notăm că furnaliștii hunedoreni au elaborat pină ieri peste 20 000 tone de fontă peste prevederile planului la zi ; la mina Lupeni — cea mai mare exploatare de cărbune cocsificabil din țară — s-a asigurat o creștere considerabilă a productivității muncii datorită introducerii unui nou procedeu de producție. Asemenea rezultate ce se alătură firesc succeselor

dobîndite în primele nouă luni ale anului, concretizate în depășirea cu 2,2 la sută a planului producției globale industriale, îmbogățesc zi de zi avuția țării.Concomitent, eforturi mari sînt consacrate strîngerii fără pierderi de pe pămînturile țării a roadelor acestei toamne, pentru încheierea în cel mai scurt timp a semănatului griului.Evenimentele săptămînii ilustrează așadar — înlănțuindu-se cu cele anterioare — conjugarea, tot mai organică a preocupărilor pentru dezvoltarea în același pas alert a economiei naționale și a conștiinței socialiste a oamenilor, cerință fundamentală a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.
@ SB H @

(Urmare din pag. I)xandru Prisăcaru, soldatul Ștefan Gaudi, sau oricare dintre artificierii de aici — sînt oamenii spre care privirile tuturor se îndreaptă cu un respect nedisimulat, în urma artificierilor, ata- cînd mormanele de stînci și pietriș formate de explozii, înaintează buldozerele.Am văzut deseori la lucru buldozeriștii. Dar fiecare reîntilnire cu ei înseamnă tot atitea momente de admirație față de măiestria și curajul lor. îl vezi manevrînd cu abilitate mașinile lor grele, tirîndu-se cu șenilele pe lingă hăuri fără fund, impingind de lingă zidul tăiat în munte stinci uriașe spre marginea unor prăpăstii de 2—300 metri adîncime.Pentru deschiderea unor noi fronturi de lucru au fost găsite soluții și întreprinse acțiuni de o nespusă temeritate. Ca să fie ridicat la „Piatra Dracului", la 1800 m altitudine, buldozerul soldatului Moghină a fost demontat în bucăți, lama sa grea de împingere tăiată în' două și apoi transportat bucată cu bucată, ca și atitea alte utilaje, cu elicopterul, ori cu funicularul, deasupra Cascadei Bilea.De aceeași cutezanță și dirzenie dau dovadă și ostașii din alte sectoare : cei din grupele de derocări manuale lucrează agățați de fringhii lungi de 8—10 metri sau pe marginea u- nor ziduri uriașe de piatră prăvălind jos stîncile instabile care ar putea periclita securitatea circulației ( șoferii transportă tone de balast sau materiale pe porțiuni înguste de drum

MARIN PREDA:
Imposibila întoarcere

Ca un scriitor să mediteze asupra scrisului nu e decît întru totul firesc, iar Marin Preda o face de mulți ani, așa îneît această carte a sa, de articole, era oarecum previzibilă. Faptul de a fi fost favorabil primită, ,și de critică, și de publicul larg, nu e nici el surprinzător. Se știa doar că, ori de cite ori se pronunță în probleme de literatură, autorul Moromeților o face cu personalitate. Colaborarea sa permanentă, în ultimii ani, la Luceafărul o dovedise cu prisosință, iar Imposibila întoarcere e tocmai fructul acestei colaborări.De fapt, literatura nu formează aici unicul obiect al reflecției ; mai e- xact spus, ea nu este gîndită izolat, ci în conexiune cu totalitatea valorilor culturii. Căci, adversar al oricărui evazionism, atît literar, cit și social, Marin Preda recunoaște ca „deplină" doar acea artă care „cumulează puterea imaginativă a sufletului uman și aspirația omului spre perfecțiune morală”. în înțelegerea lui, problemele artei, ale culturii în general, nu sînt simple probleme de „creație", privind doar pe oamenii de meserie, ci probleme existențiale, afectate de devenirea umanității însăși.Ce perspective deschide progresul modern culturii ? Iată întrebarea fundamentală și principala sursă a meditației. Consemnînd tendința tot mai pronunțată in societățile de consum de a se substitui valorilor spirituale preocuparea exclusivă de confort, de satisfacere maximă a necesităților biologice, scriitorul își rostește fără ezitări credința în viabilitatea umanismului și, implicit, în „eternitatea artei". în absența valorilor umaniste, menținerea omului în zona propriei condiții ar fi o imposibilitate, căci „randamentul, eficacitatea, utilitarismul, reușita materială, consumul" nu pot „ține în frîu instinctele noastre", „satisfacerea din abundență a unor nevoi materiale nu îmblînzește, prin faptul ca atare, ființa umană".Pe de altă parte, e limpede că, în condițiile moderne, „vechiul umanism al societăților agrare, al pe- nuriei" a devenit insuficient. Țăranul se transformă și nu doar în societățile de mult industrializate. Deosebit de sensibil la această mutație, ca unul ce a surprins cu forță neegalată momente ale respectivului proces, Marin Preda scrie despre satul și țăranii copilăriei sale, ca și despre țărănime în general, pagini de un lirism tulburător, însă, lucid, identifică, precum altădată Sa- doveanu (in Anii de ucenicie și în alte scrieri) în trecerea de la rural la urban o necesitate istorică inexorabilă. E drept că, pe alocuri, evocînd anumite situații periferice climatului' nostru social, scriitorul cedează parțial unui scepticism ce ar putea să afecteze întrucitva tablourile de viață înfățișate, dimi- nuindu-le dinamismul caracteristic, în pofida unor accente poate prea subiective, viziunea scriitorului încorporează însă veridic sensul dezvoltării sociale, reliefînd mersul înainte ireversibil al lumii noastre. Cartea taxează, din titlu chiar, drept „imposibilă" întoarcerea la structurile de cultură și existentă ale trecutului. Care e, atunci, soluția ? Ea nu poate fi, evident, decît : sporirea dimensiunilor umanismului, făurirea unei culturi pe măsura idealurilor societății noastre, a concepției filozofice aflate la temelia sa. cultură care în însuși procesul autoelaborărli

sale își încorporează eu necesitate toate valorile preexistente. Noul umanism, depășindu-1 pe cel premergător, nu poate cu nici un chip face abstracție de el, de valorile sale : „noblețea atitudinii, detașarea, compasiunea, generozitatea simțirii, lupta eternă cu trufia, lupta cu teama de moarte".Judecind astfel, scriitorul nostru dă implicit o replică sentimentalismului acelor comentatori care cred că prin industrializare societățile detașate de curînd de stadiul lor a- grar au să reediteze întocmai, cu toate inconvenientele, experiența actualei societăți occidentale de consum împărtășind o asemenea concepție fatalistă, ar urma să ne cramponăm de tot ce e perimat, să înstrăinăm mașinile, restaurînd domnia morilor de vînt și a caleștilor. Ei bine, asta nu se poate. Nici în planul vieții individuale, nici, cu a- tît mai puțin, pe plan general. „Degeaba citește un posesor de automobil — argumentează Marin Preda —
Cronica literară

că, în frumoasa dimineață în care el' se pregătește să plece și să-și petreacă week-end-ul la iarbă verde, o sută dintre cei ca el au deja certificatul de deces în buzunar, iar pe citeva mii îi așteaptă deja rotilele în care își vor petrece restul zilelor, sau cîrjile care le vor înlocui picioarele. Nimeni, citind acest a- devăr al statisticilor, nu se va duce speriat la C.E.C. și va da alta destinație banilor pe care îi stringe pentru mașină (...). Și nimeni (...) nu se va duce să dea un anunț la mica publicitate : vind Fiat 1 300, stare excepțională, ducă-se pe pustii !“. Nu ! pledează scriitorul, tehnica modernă, confortul nu prejudiciază prin ele însele asupra creației culturale. Dimpotrivă. Creația, ca și consumul de cultură, eliberează, înalță spiritul, iar noi, oamenii, „nu vom deveni niciodată liberi și fericiți pînă nu ne vom elibera complet de obsesia nevoilor materiale".Literatura, într-o lume astfel concepută, e normal să fie una de structură modernă. „Este evident — citim în articolul Cărți și eroi — că scriitorul care are de tratat teme specifice timpurilor noastre și vrea să facă o literatură credibilă, fără s-o repete pe cea clasică, trebuie să învețe de la scriitorii mari ai secolului XX, care au excelat în descoperirea unor noi forme de exprimare și viziuni inedite asupra indivizilor și evenimentelor". Implică aceasta abandonarea „bătrînului realism" ? Cîtuși de puțin ! Toate considerațiile asupra scrisului cuprinse in Imposibila întoarcere sînt, în ultimă analiză, o pledoarie in favoarea realismului, altfel spus, pentru o literatură care să scruteze existența reală în adincime, în complexitatea componentelor, ei și dintr-o perspectivă pe care numai o filozofie înaintată o poate deschide. Autorul MorO- mcților acoperă de o ironie caustică îndeletnicirea „făcătorilor de cuvinte", fie aceștia „scriitori pășuniști", care stau înfipți „cu ambele picioare în pășune” și „sub. vraja și seva" ce simt cum li se urcă „din adincuri

in cap", „fac cuvinte, în Special poezii", fie „posesori ai unei vaste experiențe livrești, care au străbătut mari spații ale culturii, așa cum pă- șuniștii au străbătut cu tălpile lor goale pășunile și plaiurile descrise de ei“. O ironie nu mai puțin acidă pecetluiește „scriitura" acelora care, socotindu-se „oameni în sine", „fără viață de relație, nu numai socială — asta nici măcar nu intră pe departe în discuție ! (...), ci de relație simplă, să-i zicem eternă, dintre un individ și încă unul", propun spectacolul unui univers devi-' talizat, spațiu al formelor pure sau nici atît, ci veritabil neant.De un special interes, și nu doar pentru istoricul literar, sînt acele pagini din Imposibila întoarcere in care autorul ne introduce în propriul laborator, destăinuindu-ne, bunăoară, cum a scris Risipitorii, ce fapte și ființe reale au fost absorbite în plămada întîiului volum al Moromeților, cit a fost de dramatică geneza celui de-al doilea volum al aceluiași roman sau ce priveliște surprinsă în cutare sat din nordul țării a germinat ideea nuvelei Desfășurarea. In asemenea confesiuni, analistul care e Marin Preda procedează la foarte riguroase, deși succinte, autoanalize, operează în propria conștiință incizii tot atît de imparțiale ca acelea întreprinse în psihicul personajelor sale, divulgîndu-și cu sinceritate absolută frămîntările, căutările, incertitudinile, eșecurile, îndîrjirile, astfel îneît cititorul, luînd cunoștință de procesele de gestație și alcătuire ale unor opere cunoscute lui, se instruiește implicit asupra însăși fenomenologiei creației. Marin Preda nu rămine pur și simplu Marin Preda, el devine pentru noi Romancierul și iî citim destăinuirile cum am parcurge o proză epică.Nu numai aceste pagini, ci cartea întreagă pulsează de viață, aidoma unei autentice opere literare. Nici un moment autorul nu discută abstract, nu se erijează în teoretician. El pornește de la concret, de Ia o experiență proprie, fie aceasta o lectură, o 'convorbire, o reminiscență a copilăriei siliștene sau o situație la care a fost martor, recent. Meditația îi este, astfel, intens colorată afectiv, punctată de mirări, stupori, entu- ziasme, traversată de o vibrație intelectuală specifică, de o manifestă atitudine cetățenească. Marin Preda umblă printre idei cu ingenuitatea unora dintre eroii săi, uimiți de spectacolul universului, el posedă un mod „moromețian" de considerare a lucrurilor, ce consistă în a desface problema cum desfaci un obiect material, cercetîndu-i fiecare element cu o curiozitate infinită, călăuzit de o intenție constructivă.însumînd pagini de mare diversitate : reflecții asupra lumii de azi și evocări de scene din timpuri a- puse, opinii acut personale despre o- pere și scriitori și schițe caracterologice din care poate că se vor înfiripa cîndva personaje de roman, confesiuni și polemici, Imposibila întoarcere e un frumos volum de e- seuri și, în același timp, un „jurnal de scriitor" deosebit de interesant. un soi de „mic tratat de estetică" și totodată un fel de „șantier". Dar mai presus de orice, această carte ' este proiecția unei conștiințe. ,A unei conștiințe de scriitor situat cu toate preocupările și cu toată arta sa in cpnt.einporaneitate, in viata nouă a țării sale, a poporului ’său.
Dumitru MICU

Inregis-

tineret;

18,20

20,30

11,30;

PROGRAMUL II

20,00

20.30

15,30:
20.50

22.00 bucu-16; 13:

Stat:

(sala Slu-
Virginia 

faci pră-
Moartea

21.40
21.45

concurs 
— etapa 
0 Corul

Ru-
(dirijor

LAROMET — 16;
9, FLOREASCA —

19,20
19,30
20.00

de seară, 
săptămînii :

21,55
22,15
22,30

15.45

9;

VOLGA

22,10 Cosei"

teatre

PROGRAMUL T

8.30

5.00

I

11,50
12,00

10.00
11,15

12,30 Emisiune în limba maghiară.
14,00 ~ * "* ............

• Timpul berzelor : SCALA — 10; 
13; 16,15; 18,30; 21.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 
17; 19: 21.
© Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15;
21, FESTIVAL -
16; 18.30; 21.
• Frații : CENTRAL
11,30; 13,45; 16; 18,15;
CEA — 15,45; 18; 20.
© Steaua de tinichea : BUCU
REȘTI — 8.45; 10,45; 12.45; 14,45; 
16,45; 19; FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 18.15; 20,30.
© Marele premiu : PATRIA — 
9.30; 13; 16,30; 20.
© Parada circului : TIMPURI
NOI — 9,30—20,15 în continuare.
• Cromwell ; GRI VITA — 9; 12; 
16.15; 19.30, MIORIȚA - ‘ 
15,45; 19,15: FLAMURA — 9;
16; 19,30.
© Aeroportul : FEROVIAR
‘ “■ ----- 14,30; 17,30; 20,30,

- 9; 12,15; 16.15;
* 12,30; 16; 19,30, MO-

11,30; 14.30; 17,30;

13,30:

EX-
19.30,

8,30; 11,30;
CELSIOR
GLORIA — 9; 
DERN — 8,30;
20.30.
• Așteptarea :
19, VOLGA —
10.
© Romanticii :
13,45; 16; 18,15; 20.
© Tick, Tick, Tick : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
© Șansa : POPULAR — 15.30; 18; 
20,15.
© 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.
0 Simon Bolivar : UNIREA — 
15,30; 18; 20,15.
« Aăediul : VIITORUL
18; 20.30.
0 Start la moștenire : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, FLO
REASCA — 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.
© Cermen : MOȘILOR
20.
© Omul orchestră : LIRA — 15,30; 
18: 20,15, PROGRESUL —-15,30;
13; 20.15.
© Cortul roșu : BUZEȘTI
19.30. COSMOS — 15,30; 19.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9; 12.
© Ultimul samurai : DOINA — 
13,45; 16; 13,15; 20,30.
e 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. CRÎNGAȘI — 
15.30; 18; 20.15.

l Postmeridian. © Fotbal : 
C.F.R. Cluj — Politehnica 
Iași (Divizia A). Transmisiu
ne directă de la Cluj.

i o Campionatele europene 
feminine de gimnastică — 
exerciții liber alese. * 
trare de la Minsk.

) • Magazin.
> © Film serial pentru 

,,Planeta giganților".
1 Cîntare patriei — 

coral interj udețean 
a II-a. Participă :

Căminului cultural din 
ginoasa, jpd. Iași 
Radu Stancu). © Corul Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Galați (dirijor Nicolae Mei- 
rosu). © Corul Sindicatelor 
uzinelor .,23 August" și ..Re
publica" din București (diri
jor Vasile Dogaru). © Corul 
de cameră al Casei de cul
tură a sindicatelor din Cra
iova (dirijor 
gureanu). 
1001 de seri'. 
Telejurnalul 
Reportajul 
doua tinerețe" — film docu
mentar de Nicolae Holban. 
Imaginea Mihai Romașcu.
Film artistic : ..O întîmplare 
cu Polînin" — după o nuve
lă de K. Simonov. Cu : 
nastasia Vertinskaia, 
Efremov, Oleg Tabakov, 
gia A. Saharov. 
Recital Enrico Macias. 
Telejurnalul de noapte.
Campionatele europene fe
minine de gimnastică 
nalele la aparate.

Constantin Un-

Reîntilnire cu actori îndră
giți de copii : Nicolae Găr- 
descu.
Reportaj-anchetă : ,.Filmul
despre tineret șl tineretul 
despre film". Redactor Vio
rica Bucur.
Teatru liric TV. 
Popa, interpretă 
..Giselle" de A. 
Buletin de știri.
Intermezzo muzical 
chestra Electrecord 
de Alexandru Imre. 
Jean Păunescu.
Săptămînă culturală 
reșteană.
Film serial ..Contesa

Magdalena 
a baletului 
Adam.

cu 
dirijată 

Solist

Deschiderea emisiunii. Sport 
și sănătate.
Matineu duminical pentru 
copii. • MUnchhausen... la 
păpuși — spectacol inter
pretat de un colectiv al 
Teatrului de păpuși din Iași. 
• Film serial ,,Sebastian și 
secretul epavei" (IV). Episo
dul „în beciul de la Mor- 
san9.
Viața satului.
Albumul . compozitorilor ro
mâni : Theodor Rogalski. 
Intermezzo muzical.
De strajă patriei.

© Teatrul de Operetă : Prințesa 
circului — 10,30 ; Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
© Teatrul Național ,,I.L, Caragia- 
le“ (sala Comedia) : Take, Ianke 
și Cadîr — 10,30 și 20 ; ' ’
dio) • Cui i-e frică de 
Woolf ? 10,30 ; Să nu-ți 
vălie cu scară — 15,30, 
ultimului golan — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher 
Antoine — 10.30, Alcor și Mona — 
20.
© Teatrul ,,Lucia Sturdza 
tandra" (sala din Str. Alex.
hia) : Iubire pentru iubire 
D-ale carnavalului — 15, 
Strindberg — 20.
© Teatrul Giulești : Comedie 
olteni — 10, Secunda 58 —
• Teatrul ,,Ion Creangă : 
săptămîni în balcon — ’10, 
fost în zadar — J6.
© Teatrul Evreiesc de 
Vrăjitoarea — 11, Pe placul tu
turor — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie :
..Ion Vasilescu" : Siciliana — 10
și 19.30 , (la Sala Palatului) : Pa
radisul revistei — 19.30.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Vox Boema 
— 11, Sonatul Lunii — 19,30.
• Teatrul ,,Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11. (sala din str. Acade
miei): Căluțul cocoșat

Cinci
N-a

ManifestăriSimbătă s-a încheiat la Timișoara prima Conferință națională de tehnologii neconvenționale de prelucrare a metalelor, manifestare științifică care a reunit oameni de știință, cadre didactice, cercetători din institute de învățămîrit superior și de cercetare, ingineri și alți specialiști din uzine constructoare de mașini din țară. Au luat parte, de asemenea, specialiști din Anglia, Belgia, R. S. Cehoslovacă, Elveția, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, U.R.S.S. și din alte țări, precum și reprezentantul U.N.I.D.O., departament specializat din cadrul O.N.U. Timp de trei zile, participanții âu dezbătut peste 50 de comunicări și referate științifice, prezentate de. specialiști români și străini, care au abordat domenii de cercetare fundamentală și aplicativă privind prelucrarea metalelor prin eroziune elec-

științifice■> •>trică, electrochimică, ultrasonică, cu ajutorul plasmei și al radiațiilor electromagnetice și prin alte procedee tehnologice de mare finețe și precizie.
★Simbătă s-au încheiat in orașul Dr. Petru Groza lucrările consfătuirii republicane tehnico-științifi- ce cu tema : Stadiul actual al cercetărilor in domeniul aplicării tehnicilor nucleare in industria minieră. La lucrări au luat parte specialiști din cadrul unităților de cercetare ale Comitetului de . Stat pentru Energia Nucleară, Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, reprezentanți ai Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor, cadre didactice din învățăm!ntul superior, ingineri și tehnicieni din unitățile miniere ale țării.

sinuos, în serpentine ; excava toriștii „mușcă" din- tr-odată cite un metru cub de pămînt lingă' prăpăstii amețitoare ; iar pentru au- togrederiști, fiecare întoarcere este un examen de măiestrie.La cîte întîmplări dovedind curajul și ingeniozitatea ostașilor noștri n-au participat constructorii drumului ? Soldatul Constantin

nentul - major Gheorghe Stanciu, căpitanul Petre Cucuiețeanu, locotenent-co- lonel ing. Miron Nicolae, colonel ing. Constantin Mu- sianu și încă mulți, foarte mulți ca ei — care colaborează fructuos cu specialiști civili în drumuri, ca inginerii Dumitru Ducaru, Ion Voinea, Adrian Teo- dorescu, militarii din detașamentele de construc-

In Editura politică 

au apărutN. G. MUNTEANU, GH. I. 10- NIȚA Un veac de istorie a minerilor de pe Jiu (Colecția „Biblioteca de istorie")G. CALINESCU Texte social- politice. 1944—1965. (Colecția„Biblioteca de istorie")MARCEL BREAZU Convorbiri despre artăION BLAGA Prețurile — principii și politică socialistă* * * împotriva fascismului Sesiunea științifică privind analiza critică și demascarea fascismului în România. București, 4—5 martie 1971
Hi ES S3 li

Festivalul „Toamna muzicală 

clujeană" a luat sfirșitSimbătă au luat sfîrșit manifestările artistice din cadrul tradiționalului festival „Toamna muzicală clujeană". La această ediție au participat formații orchestrale, coruri și soliști din Cluj și din țară, precum și de peste hotare. într-un interviu acordat cu acest prilej corespondentului Agerpres, L. Roman, compozitorul Sigismund Toduță, directorul Filarmonicii de stat din localitate, a declarat, printre altele : „Această „Toamnă muzicală" a coincis calendaristic cu împlinirea a 90 de ani de la nașterea lui George Enescu, întregul festival desfășurindu-se sub semnul marii creații enesciene. Țin să remarc munca migăloasă de cercetare pe care a întreprins-o compozitorul clujean Cornel Țăranu, de reconstituire a oratoriului „Strigoii" al lui Enescu și prezentarea sa, ca un omagiu, in cadrul festivalului. Un

deosebit interes au stirnit, de asemenea, studiile Iui Vasile Herman privind spiritul creației enesciene reflectat in operele compozitorilor din Cluj. în ce privește activitatea concertistică, neobișnuit' de bogată, trebuie să remarc prețioasa contribuție adusă la reușita festivalului de orchestra și corul Filarmonicii „George Enescu" și de soliștii Operei române din București, ca și de formațiile Filarmonicii cehe, orchestrei Barșai din Moscova, de dirijorul englez Laurence Foster, solistul maghiar Ferencsik Janos și de alți oaspeți de prestigiu în lumea muzicală. „Toamna muzicală clujeană" a constituit un moment important în viața muzicală a țării, un prilej de intensă trăire artistică, de promovare a celor mai inalte idei despre frumos".(Agerpre /
BliniBISBIBRpeste 1 750 000 mc derocări, peste 1 500 000 mc terasa- mente, peste 162 000 mc ziduri de sprijin și aproape 650 poduri și podețe.Dăruirea ardentă în muncă, entuziasmul clocotitor, curajul și bărbăția militarilor — mulți dintre ei comuniști sau uteciști — care făuresc această cale peste înălțimile Făgărașului izvorăsc din dragostea fier-

MAI TARI DECIT
CREMENEA MUNȚILOR
wti iwwiHiiiiiiiWMsieaCTmmmwiMmDincă s-a legat cu ajutorul centurii de siguranță de cablul unui funicular, s-a lansat, zburind literalmente deasupra Văii Bilei, o jumătate de kilometru, iarna, pentru a veni în ajutorul tovarășilor săi, .rămași undeva izolați, fără hrană. Caporalii Teodor Ungurea- nu și Constantin Stroie s-au scufundat Ia 3 metri adîncime în lacul Vidraru, noaptea, pentru a ajuta la recuperarea unui motocompresor prăbușit....Și drumul urcă în vuietul exploziilor, al fulgerării tîrnăcoapelor pe stinci, al scrișnetelor buldozerelor, al îndemnurilor și chemărilor ostașilor care înfruntă se- meția muntelui. Comandați și îndrumați de ofițeri, sîă- pîni pe specialitățile lor, oameni inimoși, buni organizatori, apropiați de sufletul ostașului, ca locote-

tori și-au îndeplinit toate angajamentele luate, des- chizind traseul drumului pe zeci de kilometri — de la Piatra Dracului pînă la Bilea Lac, în nord, de la Cumpăna pînă la Stîna Capra, în sud, și mai sus, mereu mai sus, „Piatra Albă", „Piscul Negru", „Stîna Capra" sînt. denumiri care au existat și înainte ; dar militarii, înfrîngînd rînd pe rînd greutățile ivite, au schimbat nu numai fizionomia acestor locuri, ci au îmbogățit și toponimia geografică cu noi denumiri ca „Poarta Geniștilor", „Poarta Intîlnirii" și alte „porți" ale succesului.Pentru a avea o imagine despre efortul constructiv desfășurat în construcția Transfăgărășanului este suficient să arătăm că aceasta, în final, va îngloba

binte față de patria socialistă, din devotamentul față de popor și cîrmuitorul lui înțelept, Partidul Comunist Român, din înalta conștiință ce-i animă. Asemenea calități pun în lumină, cu toată elocvența, profilul ostașului armatei noastre populare, care se afirmă la fel de vrednic și pe cîmpul de instrucție, dar și pe frontul muncii constructive, pe șantierele economiei naționale.Și aici, pe șantier, se manifestă din plin rolul mobilizator, forța de înrîurire a organizațiilor de partid, a comuniștilor. Un singur exemplu este edificator in acest sens. Atunci, in miezul acestei veri, cind a trebuit să fie transportate a- proape 50 000 kg de azotat de amoniu și alte materiale la cota 2 055 — pe o por

țiune unde încă nu exista nici un drum, nici o potecă, sus la Piscul Negru a avut loc o adunare de partid memorabilă, care a scos în evidență hotărîrea neclintită a comuniștilor de a contribui la îndeplinirea angajamentului luat de constructori în fața partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca pînă la 23 August să ajungă la zidul dintre vîrfurile Negoiu și Moldoveanu, unde se va străpunge tunelul de 860 m lungime. „Vom ajunge la „Tunel" — a fost cuvin- tul de ordine al comuniștilor. Nu poți să nu descifrezi caracterul simbolic al acestei adunări, desfășurată Ia înălțimi montane, depășite însă de înălțimea morală a participariților. Chemările comuniștilor, și în primul rînd pilda lor, au găsit puternic ecou în inimile tuturor ostașilor. Materialele, toate, au fost transportate cu umerii, cu brațele, sus la „Tunel".Ne despărțim de vastul și impunătorul șantier. Se înfăptuiește aici cea mai semeață magistrală transcarpatină, operă grandioasă, ca tot ce a făurit și făurește socialismul pe pămîntul patriei. Privind-o cum înaintează maiestuos, peste meterezele Făgărașului, am înțeles mai adine de ce militarii constructori îi a- sociază numele celui care întruchipează pentru fiecare dintre noi vocația constructivă, ascuțimea inteligenței, bărbăția cutezanței, marile virtuți ale națiunii noastre socialiste — Secretarul general al partidului, Președintele Consiliului de Stat. Coman ’ m'.ul Suprem al Armatei, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Scriem pentru contemporanii noștri
(Urmare din pag. I)lumea tipurilor literare, în perspectiva artistului, în orizontul tematic. Este vorba de mai mult : de o calitativă schimbare. O trecere de la lumea necesității, cum spunea Engels, la lumea libertății, adică a necesității înțeleasă și folosită. Omul care suportă istoria, o stă- pînește acum, făurind-o. Omul acestei lumi este deținătorul patosului participării conștiente, • este comunistul. Acesta va deveni deci și principalul erou al literaturii. Atributul fundamental al literaturii noastre umanist- socialiste este noutatea ei. în cuvîn- tarea ținută la plenara lărgită a Comitetului municipal București al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia pe bună dreptate, ca o datorie de cinste pentru scriitori, preocuparea de a crea „o artă pusă în slujba poporului, a comunismului, a fericirii omului. De o asemenea literatură, de o asemenea artă militantă are nevoie poporul nostru".Literatura noastră, condusă și îndrumată de partid, nu este doar 

o simplă oglindă care

se plimbă deasupra unui drum, conformcunoscutei formulări, ci a devenit un factor activ. Scriitorul este nu numai martor, ci și parte, o parte activă, implicat în procesul lăuntric de făurire a lumii noi. A'- ceastă nouă poziție a scriitorului înarmat cu știința marxist-leninistă, animat de spiritul de partid, îi dă posibilitatea unei mai profunde și mai complexe scrutări a lumii, a vieții, a omului ; ii avantajează lărgirea viziunii și perspectivei sale social-istorice, ii dă putința de a exprima prin concretul divers, generalul. Zugrăvirea acestor eroi nu implică rețete,. fixism în caractere, o geometrie literară' în care să se încadreze tipul X, reprezentant al cutărei stări sociale, ori transformarea personajului în difuzor al clasei lui, ci, dimpotrivă, el întruchipează acel om activ, umanist, receptiv la lecțiile vieții, în continuu proces de ascensiune și transformare morală. Căci literatura noastră încorpo- rindu-și organic tot ce s-a creat viabil anterior, refuzînd o prezentare exterioară, de inventariere naturalistă, intră în zonele majore ale socialului 
și umanului, defrișînd

terenuri nestrăbătute, reflectind socialul prin psihologic, printr-un realism sever și minuțios, redind în același timp calitatea simfonică a universului creat de noua lume.Maturizarea literaturii a fost evidentă nu numai prin tot mai larga ei eficacitate in rindul maselor de cititori, dar prin însăși reacția criticii la schematism, la idealizare, la negativism și alte isme, care, la rindul ei, o dată cu studiile ample de revalorificare a moștenirii literare, și-a perfecționat mijloacele de investigație a fenomenului literar.Așa se și explică prestigiul crescînd al literaturii noastre peste hotare, prestigiu care este tot mai evident o dată cu afirmarea pe plan internațional a României socialiste.Interesul față de a- ceastă literatură se datorește faptului că ea afirmă un înalt mesaj de omenie, a- duce în paginile ei tumultul unei umanități active, figura unui om înaintat al epocii și implicit, o originalitate care constă în originalitatea lumii pe care o reflectă. Iată despre ce scriem, iată pentru cine, scriem. Așadar, toate creațiile pentru contemporani t
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PRIMIRE
LA C. C. AL P. C. R.Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a primit simbătă la amiază pe Tsuneo Ikeda, președintele editurilor japoneze „Kobunsha“ fi „Nippon Sports-', care face o vizită

în tara noastră, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.La întîlnire, care a decurs într-o atmosferă cordială, a participat Cos- tică Alecu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.încheiem lucrărilor reuniunii reprezentanților societăților și asociațiilor de difuzare a științei și culturiidin țări■Reuniunea reprezentanților societăților și asociațiilor de difuzare a științei și culturii din țări socialiste, cu tema „Universitățile populare — profil și tendințe", organizată de Comisia pentru problemele activității cultural-educative de masă din cadrul Consiliului Culturii și Educației Socialiste al Republicii Socialiste România, și-a încheiat simbătă lucrările.

socialisteIn aceeași zi, delegațiile participante la reuniune au făcut o vizită la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, unde au fost primite de loan Jinga, vicepreședinte al consiliului.Seara, Consiliul Culturii ți Educa-' ției Socialiste a oferit un cocteil în cinstea oaspeților. (Agerpres)
Vizitele tovarășului Dușan GligorieviciDușan Gligorievici, membru al Consiliului Executiv Federal al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele părții iugoslave în Comisia mixtă româno—iugoslavă de colaborare economică, a vizitat sîm- bătă hidrocentrala V. I. Lenin de la Stejaru și Uzina de fibre sintetice din Săvinești, unde s-a interesat de aplicarea tehnologiilor moderne de pro

ducție și despre posibilitățile de sporire a productivității muncii.Oaspetele a fost însoțit de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și de Ștefan Boboș, prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R., președintele consiliului popular județean.
. x ■ 1 (Agerpres)

Turneul Teatrului academic

„ Vladimir Maîakovski" din Moscova
Continuîndu-și turneul întreprins în ța-ra noastră, Teatrul academic „Vladimir Maiakovski" din Moscova a prezentat simbătă seara, la Opera Română, un nou spectacol cu piesa „Copiii lui Vaniușin" de S. A. Naidionov.Regia artistică a piesei aparține lui 

A. Goncearov, maestru emerit al artei al R.S.F.S.R.
Au asistat tovarășii Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Miron Constan- tinescu, Vasile. Gliga, adjunct al mi- nistrului afacerilor externe, funcționari superiori din Consiliul Culturii

și Educației Socialiste și Ministerul Afaceriloi Externe, directori de teatre din Capitală, regizori și artiști, alți oameni de cultură și artă, ziariști.Au participat V.S. Tikunov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei.Publicul prezent în sală a primit cu căldură spectacolul, aplaudînd interpretarea artiștilor oaspeți. La. sfîrșit, actorilor sovietici le-au fost oferite flori. (Agerpres)

Vizitele delegației Partidului Uniunea Națională Africană din Tanzania (TANU) Cronica zilei
Delegația Partidului Uniunea Națională Africană din Tanzania (TANU), condusă de H. Mbita. secretar executiv național, care ne vizitează țara la invitația C.C. al P.C.R., a vizitat Muzeul de istorie a partidului. a mișcării revoluționare și democratice din România, noi construcții ale orașului București, întreprinderi industriale, cooperative agricole de producție și întreprinderi agricole de stat din județele Constanța și Iași,

precum și unele obiective social-cul- turale.De asemenea, delegația a fost primită de tovarășul Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., a avut întîlniri și convorbiri la unele secții ale C.C. al P.C.R., la Comitetul județean Iași al U.T.C., precum și cu activiști din organizațiile de bază P.C.R.. U.T.C.. U.A.S.R. (Agerpres)
întoarcerea tovarășului

Corneliu Mănescu de la New YorkSîmbătă seara s-a înapoiat de la New York ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, conducătorul delegației române la cea de-a XXVI-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afaceri

lor externe, alți membri ăl conducerii Ministerului Afacerilor Externe.Se aflau de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A., și Denis Seward Laskey, ambasadorul Marii Britanii, precum și Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. din București.(Agerpres)
Conferirea diplomei de „Doctor Honoris Causa" 

profesorului doctor Georges Chabot, 
de la Universitatea din Paris

La Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași a avut loc sîmbătă solemnitatea decernării diplomei de „Doctor Honoris Causa" profesorului doctor Georges Chabot, de la Universitatea din Paris.Au fost de față cadre didactice, oameni de știință, artă și cultură, precum, și Jean Salles, consilier al Ambasadei Franței la București.Prof. dr. docent Ion Creangă, rector, și prof. dr. docent Ioan Șandru, prorector .al Universității, au, omagiat contribuția științifică deosebită a savantului francez în domeniul geografiei fizice, subliniind că opera acestuia, cuprinsă în 120 de lucrări științifice de valoare, apărute

în majoritatea țărilor europene, î-a adus notorietate internațională.In aplauzele asistenței, profesorului dr. Georges Chabot i-ă fost în- mînată diploma de „Doctor Honoris Causa" a Universității „Al. I. Cuza" din Iași.în cuvîntul său, prof. dr. Georges Chabot a mulțumit pentru conferirea înaltului titlu, s-a referit la prestigiul deosebit de care se bucură în întreaga lume școala științifică românească și a subliniat legăturile tradiționale multilaterale dintre România și Franța.După solemnitate, rectorul universității ieșene a oferit în cinstea sărbătoritului un cocteil. (Agerpres)

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a adresat telegrame de felicitare Dr. Sadok Mo- kadem cu prilejul realegerii sale în funcția de președinte al Adunării Naționale a Tunisiei, precum și lui Mehdi Ben Buchta, care recent a fost ales președinte al Camerei Reprezentanților din Maroc.
★Sîmbătă a părăsit Capitala Vital Balla, membru al Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele Asociației congoleze de prietenie intre popoare din Republica Populară Congo, care a făcut o vizită in țara noastră la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.In cursul vizitei, oaspetele a avut întrevederi la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Uniunea Generală a Sindicatelor, UCECOM, Liga română de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, Consiliul popular județean Brașov și a vizitat diferite obiective economice, culturale și sociale din Capitală și din provincie.De asemenea, oaspetele a fost primit la C.C. al P.C.R.Cu prilejul vizitei a fost semnat un Protocol de prietenie și cooperare culturală pe anii 1972—1973 intre Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea și Asociația congoleză de prietenie între popoare.
★în zilele de 14—16 octombrie a avut loc in Capitală sesiunea științifică cu tema „Revoluția științifică și tehnică și implicațiile ei in domeniul militar", organizată de Academia de Științe Sociale și Politice a Republicii Socialiste România, în colaborare cu Cercul de studii și cercetări de istorie și teorie militară, Academia militară și Editura militară. Peste 20 de referate și comunicări susținute de miniștri, academicieni, generali și ofițeri superiori, conducători ai unor instituții centrale, cercetători științifici au abordat pe parcursul a trei zile un larg registru problematic vizînd multiplele consecințe ale revoluției tehnico-științifice contemporane asupra artei și tehnicii militare. In încheierea lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul tovarășul Ion Coman, adjunct al ministrului Forțelor Armate și secretar al Consiliului politic superior. (Agerpres)

vremea
PREMIEREA AFIȘELOR DE LA CONCURSUL CU TEMA

„AVANTAJELE ECONOMISIRII LA C.E.C."In cadrul manifestărilor și acțiunilor inițiate cu prilejul „Săptămînii economiei" și al „Zilei mondiale a economiei" din acest an. Casa de Economii și Consemnațiuni, în colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici, a organizat cel de-al șaselea concurs de afișe pe tema economiei.La' concurs au fost prezentate 123 de afișe. Juriul, constituit din reprezentanți ai Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Uniunii Artiștilor Plastici și ai Casei de Economii și Consemnațiuni,, a acordat :

— Premiul I — graficianului ION APOPEI— Premiul II — graficianului NIKI POPESCU— Premiul III — graficianului ION APOPEI— Mențiuni — graficienilor : EMILIA BABOIA, GHEORGHE DUMITRESCU și ALEXANDRU RACOVI- CEANU.Juriul a selecționat de asemenea un număr de 34 de afișe care vor tl prezentate în cadrul expoziției ce urmează să fie deschisă în Capitală, zilele acestea.

Timpul probabil pentru 18, 19'și 20 
octombrie. In (ară : Vreme rece, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi slabe izolate. în zona de munte și în nordul țării — lapoviță și ninsoare. Vîntul va suflă potrivit, cu intensificări predominînd din sectorul nordic. Minimele vor fi cuprinse între minus 4 și plus 5 grade, izolat mai coborîte în depresiuni, iar maximele între 5 și 15 grade. Avertizare : în următoarele 2—3 nopți se vor produce brume frecvente și îngheț slab la sol, mai ales în zona subcarpatică din sudul țării, în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei.

DOUĂ ECHIPE FRUhlIASE - DOUA COMPORIĂRIDIFERITE
5

Arădenii și-au surclasat adversarii

U. T. A. — F. C. Argeș 4-0
ARAD (prin telefon). — Amatorii de fotbal din localitate nu se așteptau ca echipa lor favorită să obțină o victorie atît de netă și de ușoară ieri în meciul cu F.C. Argeș. Era . vorba, într-adevăr, de două formații aflate la poli opuși în clasament (U.T.A. în frunte, F.C. Argeș spre coadă), dar se presupunea că oaspeții vor încerca să arate că poziția lor nu le reflectă cu fidelitate posibilitățile. întreaga desfășurare a partidei — și mai cu seamă prima repriză — a arătat însă că, în continua- -re, între aceste două echipe există 

o diferență evidentă de formă, de pregătire și de ambiție sportivă.U.T.A. a dominat insistent și victoria ei, chiar la scorul de 4—0, a- pare întru totul meritată. Unul dintre cei mai buni jucători ai echipei arădene a fost de această dată (mai corect spus, și de această dată) Bro- șovschi. Cu o activitate prodigioasă în teren, el a „semnat" ieri trei goluri, anunțîndu-se (să sperăm !) periculos și în meciul de miercuri, pentru. „Cupa U.E.F.A.", cu formația poloneză Zaglebye. 'Remarcabilă a fost, de asemenea, activitatea Iui Lereter și Kun II — primul stabilind ieri un nou record de longevitate în fotbalul nostru (299 de meciuri jucate în campionat ; vechiul record aparținea lui Pahonțu — 298 de meciuri), iar cel de-al doilea înscriind un gol în re

priza întii și șutind în bară la începutul reprizei secunde.U.T.A. și-a asigurat, de fapt, iuc- cesul în primele 45 de minute, cind — exersînd probabil tactica preconizată pentru miercuri — a trecut la ofensivă pe un front larg, încercînd poarta apărată de Niculescu cu șuturi de la distanță. Scorul l-a deschis Broșovschi în minutul 13. L-a majorat tot el, in min. 29, dintr-un pe- nalti. A urmat, la numai trei minute, golul Iui Kun II. La reluare, u- nele schimbări în echipa argeșeană, ca și relaxarea de moment a arădenilor au făcut ca jocul să se mai echilibreze. Cele cîteva contraatacuri ale oaspeților au rămas fără rezultat, ele neavind consistența necesară (a lipsit „omul de gol"). A existat în unele momente impresia că echipa arădeană preferă cu bună știință lupta pe poziții defensive, spre a încerca și capacitatea jucătorilor din liniile dinapoi. Totuși, către final a trecut din nou la atac și a definitivat scorul prin același .excelent jucător care-1 deschisese, Broșovschi.Rezultatul de ieri de la Arad face ca, pe de o parte, U.T.A. să-și consolideze poziția de lider, anunțîndu-se candidată serioasă cel puțin la titlul de „campioană de toamnă", iar pe de altă parte, F.C. Argeș să ră- mină în aceeași zonă a clasamentului.
Cîștigătoarea „Cupei României", în formă mediocră

Steaua — A. S. A. 1-1
lată că Steaua a mai pierdut un punct pe teren bucureștean intr-un mod care amenință să-i devină caracteristic : Iși domină adversara. îi marchează un gol, iar apoi se culcă pe o ureche. Spre stirșitul partidei însă, adversara egalează și obține un punct la care poate nici nu sperase.Ieri, A.S.A., la prima ei apariție în București în actualul campionat, 

a prezentat Ia început un joc timid, eu foarte puține intenții ofensive. Știindu-se slabă în apărare, echipa din Tg. Mureș și-a retras mijlocașii în fața liniei de fundași, încercînd să închidă drumurile spre poarta apărată de Nagel. La înaintare rămăse-

seră doar doi jucători, Mureșan și Fazekaș, cărora colegii lor le trimiteau din cind în cind pase lungi pentru contraatacuri. In asemenea condiții, Steaua a stăpinit terenul și a lansat atac după 'atac pină cind, în minutul 38, o centrare a fundașului Hristache l-a găsit bine plasat pe Tătaru, care a marcat cu precizie. Trebuie să spunem însă că aceasta a fost una dintre foarte puținele faze de fotbal acceptabil construite de către bucureșteni. în rest, Steaua, deși a dominat autoritar cîmpul de joc în prima repriză, a acționat în- cilcit, atît mijlocașii cît și toți înaintașii, fără excepție, arâtind o formă

mediocră, lipsă de imaginație și zi proastă în privința șuturilor la poartă. Este vorba aici atît de Vigu — Naom cît și de Pantea, Tătaru (mai apoi și Ailenii), Iordănescu și Năs- ta.se 1 Din această parte a meciului ar mai fi de semnalat doar faptul că arbitrul Ghemigian a judecat bine situația unui henț în careu al lui Szolloși — dar dintr-un șut trimis -de Vigu de Ia mai puțin de doi metri de advei-sar — neacordînd penaltiul reclamat de bucureșteni.După pauză, oaspeții și-au dat seama că jocul steliștilor scîrțîie.din încheieturi și că nu sînt chiar atit de periculoși după cum, probabil, credeau la începutul partidei. Drept urmare, mureșenii au ieșit mai des la atac, iar la una dintre acțiunile lor ofensive, Văradi a fost trântit în careu. De data aceasta, K. Ghemigian a,greșit flagrant nesancționînd cu un II metri infracțiunea. A.S.A. și-a continuat din ce în ce mai încrezătoare manevrele ofensive și, după ce Mureșan de la numai șase metri a tras alăturea de poartă, a obținut ega- larea scorului. Nagy a fost faultat în careu, iar arbitrul, fără ezitare, a fluierat penaltiul. L-a transformat Mureșan (mir... 74). Ciudat e că în locul unei reacții pe măsura valorii' formației, Steaua și-a pierdut cu desăvîr- șire cumpătul. Dacă Fazekaș — care, de altfel, a jucat bine — n-ar fi ratat două ocazii prielnice de a înscrie, bueureștenii s-ar fi trezit învinși pe cîmpul de joc propriu !De la mureșeni, care cu acest prilej au cucerit cel de-al patrulea punct în deplasare, s-a impus mai întîi și'întîi tînărul Bâloni. Acesta, deși n-a funcționat pe postul lui obișnuit de mij- j locaș ofensiv, ci pe acela, fortuit, de ; stoper, s-a distins prin tehnică, plasament, acroșaj. L-au urmat, în or- ■ dine, celălalt fost internațional de juniori, Hajnal, apoi Fazekaș. un atacant central cu mari posibilități de progres, și Lukacs.De la Steaua vom reține printre e- vidențiați doar pe Smarandache, cu toate că tînărul fundaș central înclină încă înspre un joc prea greu. De fapt, a venit timpul să ne întrebăm ce nu merge ca lumea în procesul de pregătire și de joc al echipei bucureștene, compusă din mulți fotbaliști cu aptitudini speciale ? E drept, Steaua n-a suferit încă nici o înfrângere, se află printre fruntașele clasamentului, totuși, ceea ce ne arată ca fotbal nu poate satisface pretențiile suporterilor. Și aici e vorba nu de suporterii unei echipe anume ci de lumea amatorilor de fotbal de la noi din țară, care dorește și speră ca Steaua — una dintre reprezentantele noastre în cupele europene — să dobîndească în fața echipelor străine rezultate cit mai bune.
Valeriu MIRONESCU

Simbătă, în penultima zi a competiției internaționale masculine de baschet Dinamoviada care are loc în Capitală, echipa Dinamo București a învins cu scorul de 88—80 (55—40) echipa Amrockan din Phenian. Din echipa baschetbaliștilor români s-au evidențiat Dragomirescu (24), Albu (20) și Novac (12). Cel mai eficace jucător al oaspeților a fost O Dong Zin, care a înscris 37 de puncte. E- chipa bulgară Spartak Levski a în
ECHIPA IUGOSLAVIEI 

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CAMPIONATULUI EU

ROPEAN DE FOTBALIn cadrul campionatului european de fotbal, echipele Iugoslaviei și R. D. Germane au terminat ieri la egalitate: 0—0 Echipa iugoslavă, căreia ii mai trebuia un singur punct spre a cuceri locul prim în grupa a Vil-a. și-a asigurat astfel calificarea în sferturile de finală, indiferent de rezultatele care vor fi înregistrate în meciurile Luxemburg — Iugoslavia și Olanda — Luxemburg. După echipele Italiei și R. F. a Germaniei, formația Iugoslaviei este acum cea de-a treia calificată în sferturile de finală ale campionatului european de, fotbal in- terțări.

trecut cu scorul de 83—70 (44—33) pe Ruda Hvezda (Cehoslovacia).In ultimul meci al serii s-au întil- riit echipele Dinamo Moscova și Gwardia Varșovia. Baschetbaliștii sovietici au obținut victoria cu scorul de 92—59 (44—34).Astăzi, în ultima zi, sînt programate următoarele partide : Ruda Hvezda — Amrockan (ora 11) ; Dinamo București — Dinamo Moscova (ora 16,30) ; și Spartak Levski — Gwardia Varșovia, (ora 18.30).
MECIURILE ETAPEI 

A VII-A LA RADIO Șl PE 
MICUL ECRANAstăzi, stațiile noastre de radio vor transmite, în cadrul e- misiunii „Sport și Muzică", reprizele secunde ale altor trei meciuri contînd pentru etapa a Vil-a ; Jiul—Sport Club Bacău ; Crișul—Steagul Roșu și Petrolul—Farul. Transmisia va începe în jurul orei 16,15 pe programul I. .Pe micul ecran va putea fi urmărit jocul : C.F.R. Cluj— Politehnica Iași (ora 14,00).ÎN CÎTEVA RÎNDURI

JOCURILE SPORTIVE MEDITE
RANEENE de la Izmir se apropie de sfîrșit. In cea de-a treia zi a concursului atletic s-au evidențiat reprezentanții ' Iugoslaviei, care au cucerit mai multe medalii de aur. Astfel, Vera Nikolici a ciștigat proba de 1 500 m in 4’20”3/10, Snezana Hrepevnik s-a clasat pe primul loc la săritura in înălțime cu 1,77 m. iar Milan Spasojevici a terminat învingător la triplusalt cu rezultatul de 16,18 m. Proba de aruncare a ciocanului a revenit atletului grec Georgiadis cu 68,76 m, urmat de italianul Vecchiato — 67,74 m. Confirmînd pronosticurile, francezul Drut a câștigat proba de 110 m garduri eu timpul de 13”7/10. Ștafetele de 4X100 m au fost dominate de reprezentativele Italiei. La feminin cvartetul italian a realizat timpul de 4ă”6/10, iar la masculin 39”7/10.Proba de simplu bărbați din cadrul turneului de tenis s-a încheiat cu succesul spaniolului Manuel Oran- 
tes, care l-a întrecut în finală eu 6—3, 6—1, 6—3 pe compatriotul său Juan Gisbert.în clasamentul pe țări conduce Italia cu 41 medalii de aur, urmată de Iugoslavia (22), Spania (16), Turcia (8), Republica Arabă a Egiptului (7), Grecia (6), Franța (4) și Tunisia (2).

SELECȚIONATA DE BOX A PO
LONIEI a. întâlnit la Dublin repre

zentativa Irlandei, pe care a întrecut-o cu scorul de 6—5.
TENIS DE MASA

I.A MOSCOVA, în cadrul Ligii europene de tenis de masă, reprezentativa Ungariei a întrecut cu scorul de 4—3 selecționata U.R.S.S. în partida decisivă, Janos Berzsoy l-a învins cu 2—0 pe Stanislav Gomozkov.
ECHIPELE SELECȚIONATE DE 

TENIS DE MASĂ ale Iugoslaviei au susținut două meciuri amicale la Pekin, în compania reprezentativelor R. P. Chineze. Gazdele au obținut victoria la masculin cu scorul de 5—1. In meciul feminin au ciștigat oaspetele cu 3—1. întîlnirile au fost urmărite de peste 15 000 de spectatori.
ATLETISM

CB PRILEJUL UNUI CONCURS 
DESFĂȘURAT LA NAIROBI, campionul olimpic Kipchoge Keino a parcurs distanța de 1 500 m în excelentul timp de 3’38”5/10. Pe locul doi a sosit vest-germanul Norpoth.

LA KIEL pentru a doua oară în decurs de 7 zileț aruncătorul de ciocan Uwe Beyer (R. F. a Germaniei) a realizat o performanță de peste 72 m. El a ocupat primul loc cu 72,22 m. Cel de-al doilea clasat, Lotz, a aruncat 67,24 m.

P.C.R. se pronunță pentru 
independență și solidaritate 
internaționalistă ca bază 

a unității mișcării comuniste
Interviu acordat ziarului „Akahata" 

în legătură cu vizita în RomâniaTOKIO 16 — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : Ziarul „Akahata", organul P.C. din Japonia, a publicat un interviu acordat de Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Japonia, cu privire la turneul făcut recent în patru țări europene și asiatice. Partidele din țările vizitate, a spus Miyamoto, au o poziție importantă în mișcarea comunistă internațională. Vizitele au contribuit Ia ridicarea pe o treaptă mai înaltă a poziției P.C.J. în mișcarea comunistă internațională și în lupta internațională antiimperialistă.Referindu-se la vizita în România, Miyamoto a arătat că a fost invitat personal de secretarul general, Nicolae Ceaușescu, să viziteze România. Partidul Comunist Român — a declarat președintele Prezidiului C.C. al, P.C.J. — a acordat o mare importanță convorbirilor cu noi și a dorit mult ca să vedem cu această ocazie cum partidul și poporul român construiesc socialismul. Deși vizita noastră a fost foarte scurtă, am vizitat fabrici, un șantier naval, sate, diguri de hidrocentrale, școli, cartiere de locuințe, creșe de copii, spitale etc în diferite județe și, .in principal, în sudul țării.Partidul român insistă pentru refacerea unității mișcării internaționale în direcția unității tuturor partidelor. a țărilor socialiste prin unirea conștientă a poziției independente cu solidaritatea internațională.Am fost primiți cu căldură de poporul român,. întrucit el cunoaște foarte bine propria sa linie de dezvoltare și, de asemenea, cunoaște și poziția P.C.J. In cîteva fabrici am fost salutați și ni s-a spus că ei urmăresc sistematic și cu interes lupta partidului nostru și experiența lui. Ei doresc să-și dezvolte economia cu forțe proprii, prin introducerea in fabrici și uzine a ultimelor realizări tehnologice. In cincinalul 1966—1970,

industria românească a crescut ta medie anuală cu 12 la sută. Este un ritm înalt. Avem impresia câ construirea socialismului se desfășoară, în general, cu succes, că sarcina, principală în politica internă elaborată de P.C.R. este dezvoltarea socialistă multilaterală în ciuda dificultăților ce se ivesc pe parcurs.în partid există un înalt spirit și astfel poporul sprijină deplin partidul și are încredere în el. Am spus aceasta corespondenților japonezi imediat după ce am privit parada de la 23 August. Sentimentele maselor față de conducerea P.C.R. sînt firești. Popularitatea P.C.R. crește continuu. Mi-am dat seama că poporul sprijină cu căldură conducerea partidului.Cu ocazia convorbirilor avute cu liderii români s-a acordat atenție dezvoltării pe mai departe a relațiilor de prietenie atît dintre partidele, cît și dintre popoarele noastre.Una dintre cele mai importante probleme din comunicatul comun este definirea clară a normelor de unitate din mișcarea comunistă internațională. Noi am subliniat că deosebirile de opinii nu vor rupe relațiile dintre partide în mișcarea comunistă internațională, dacă un partid nu instigă grupuri scizioniste dintr-un alt partid sau nu_ sprijină asemenea grupări. Aceasta înseamnă că un astfel de act este cel mai mare obstacol în calea unității mișcării comuniste internaționale.In comunicatul cu P.C.R., noi am declarat în mod clar că încă de pe vremea Cominternului a devenit cert că nu este nevoie de nici un centru al mișcării comuniste internaționale. Noi am definit cu mîndrie norme ele unității comuniste internaționale, eonturînd natura vătămătoare a intervenției ca rezultat al deosebirilor de vederi. Considerăm comunicatul o expresie a unității pozitive de opinii a ambelor părți.
P.C.F.: Suveranitatea-atribut

inalienabil al dezvoltării
națiunii moderne

Interviu al tovarășului Georges Marchais

apărut în „PARIS — Corespondentul Agerpres, Paul Diaconescu, transmite : „L’H umani te Dimanche" publică, in ultimul său număr, un interviu a- cordat de Georges Marchais, secretar general adjunct al P.C. Francez. in legătură cu Programul de guvernămint dat publicității de P.C.FVorbind despre caracteristicile programului, Georges Marchais a relevat că P.C.F. se pronunță pentru instaurarea în Franța a unei a- devărate democrații politice și economice, care să permită poporului să intervină în tot ceea ce privește viața țării și să participe plenar Ia ea. Pe planul instituțiilor, va trebui să se stabilească reprezentarea proporțională la toate alegerile, a spus el. Acesta este singurul mod de scrutin care poate garanta reprezentarea reală a adevăratelor curente politice. El a arătat, totodată, că, în o- pinia P.C. Francez, apare ca o necesitate esențială realizarea unor transformări economice profunde, care să ducă la limitarea și apoi la lichidarea dominației marelui capital. Cu alte cuvinte, trebuie naționalizate sectoarele cheie ale economiei.In legătură cu poziția partidului față de națiune, Georges Marchais a declarat: „Noi, comuniștii, credem că națiunea franceză este o realitate profund modernă și că ea este departe de a-și fi epuizat toate virtuțile. Pentru noi este esențial să asigurăm bazele economice ale independenței naționale, deoarece o Franță democratică nu poate exista

I Humanite Dimanche"decit într-o Franță independentă. Poporul francez trebuie, deci, să poată hotărî, în mod suveran, indiferent în ce împrejurări, asupra conducerii treburilor sale naționale. Noi facem din aceasta o problemă de principiu. Țara noastră trebuie să-și legăsească deplina libertate de inițiativă și de cooperare internațională, fără discriminare. Iată de ce noi considerăm că Franța nu trebuie să aparțină nici unui bloc militar. Iată de ce noi nu acceptăm să o vedem supusă unor instituții su- pranaționale, cum ar fi cele ale micii Europe a trusturilor, grație cărora monopolurile cosmopolite ar putea să frîneze drumul său către progres social. Marile sarcini naționale care ne așteaptă merg mină in mină cu vocația noastră națională pentru pace, destindere și solidaritate"După ce a subliniat că scopul principal al P.C.F. rămîne instaurarea- socialismului, Georges Marchais s-a referit la politica de uniune democratică. Programul P.C.F., a spus; el, are drept obiect contribuția la' o vastă regrupare a tuturor forțelor muncitorești, democratice și naționale in jurul unei perspective limpezi. P.C.F. se declară de acord să discute programul cu Partidul socialist, cu alte partide democratice, în vederea ajungerii la un acord politic solid, la un program de guvernămint comun — deoarece o politică de progres social și național nu este posibilă în Franța fără comuniști, a subliniat in încheiere secretarul general adjunct al P.C.F.Și-a început lucrările Congresul al XV-lea al P. C. din Irlanda
BELFAST 16 (Agerpres). — La Belfast au început sîmbătă lucrările celui de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Irlanda. La congres iau parte delegați ai organizațiilor partidului, precum și reprezentanți ai unor partide comuniste și muncitorești. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Ilie Cîșu, membru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.Delegații la congres examinează o serie de proiecte de rezoluție referitoare la problemele majore ale Irlandei și la unele probleme internaționale.

Plenara C.C. 
al P. C. din AustriaVIENA 16 (Agerpres). — In capitala Austriei a avut loc o plenară a C.C. al P.C. din Austria, care a analizat rezultatele recentelor alegeri parlamentare din țară și sarcinile actuale ce stau în fața partidului comunist. Președintele partidului, Franz Muhri, a prezentat un raport. Sporirea considerabilă a numărului celor care au votat in alegeri pentru P.C. din Austria — se spune in rezoluția adoptată la încheierea dezbaterilor — impune comuniștilor obligația de a intensifica lupta in favoarea satisfacerii intereselor vitale ale populației muncitoare a țării, împotriva capitalului și a reacțiunii. pentru socialism.Comuniștii — se spune în rezoluție - leagă această luptă de acțiunile consecvente menite să asigure Austriei - in calitate de țară neutră — un rol activ in lupta pentru pace și securitate in Europa.



viața internațională8

o- n. u. Dezbateri asupra
Declarației privind întărirea

securității internaționaleNEW YORK 16 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : în Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale au început dezbaterile a- supra primului punct al agendei : „Transpunerea în viață a prevederilor declarației privind întărirea securității internaționale". Luările de cu- vint au evidențiat necesitatea ca O.N.U. să contribuie mai eficient la promovarea politicii de pace și securitate, acționând, în același timp, cu mai multă fermitate pentru preîn- tîmpinarea războiului, pentru zădărnicirea oricărei agresiuni, pentru soluționarea litigiilor dintre state pe cale pașnică, pentru aplicarea principiilor Cartei O.N.U.Baza dezbaterilor o formează Declarația asupra întăririi securității internaționale, adoptată la sesiunea jubiliară a O.N.U. și care prevede, în esență, obligațiile statelor de a res- , pecta suveranitatea altor state și dreptul popoarelor la autodeterminare, de a se abține de la folosirea forței sau amenințarea cu forța, reglementarea disputelor pe calea tratativelor, neamestecul în treburile interne ale altor state.în intervenția sa, reprezentantul Uniunii Sovietice, A. Dobrinin, a subliniat legătura indisolubilă între securitatea internațională, dezarmarea generală și totală și dezvoltarea economică. Referindu-se la evoluția pozitivă a relațiilor vorbitorul a arătat că organizarea u- nei conferințe asupra securității cooperării în Europa ar constitui un important pas înainte pentru îmbunătățirea climatului politic pe continent. Dobrînin a relevat însemnătatea pe care o au acordurile și tratativele regionale privind renunțarea la amenințarea cu forța și la folosirea forței, pentru promovarea securității

intereuropene,
Și

ÎN' CONSILIULDE SECURITATENAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. continuă dezbaterile în problema Namibiei. în ședința de vineri seara, reprezentanții a patru state — Somalia, Burundi, Sierra Leone și Siria — au prezentat un proiect de rezoluție care, reafirmînd unitatea națională, și integritatea teritorială a Namibiei, cere din nou Republicii Sud-Africane să-și retragă trupele de ocupație din acest teritoriu. Documentul condamnă orice noi acțiuni întreprinse de regimul de la Pretoria în direcția distrugerii unității naționale a poporului namibian, qum ar fi crearea de „bantustane" (rezervații pentru populația de culoare). Invocînd hotărîrea Curții Internaționale de Justiție de la Haga privind „ilegalitatea prezenței trupelor sud-africane în Namibia", proiectul de rezoluție declară că orice nou refuz al R.S.A. de a se retrage din teritoriul sud-vest-african trebuie considerat un pericol la adresa păcii și securității în această regiune. In încheiere, documentul cere statelor lumii să se abțină de la stabilirea de relații diplomatice, economice și de altă natură cu regimul de la Pretoria și să sprijine lupta poporului namibian pentru afirmarea drepturilor sale.

0 CONTRIBUȚIE LA ÎNTĂRIREA SOLIDARITĂȚII 
DINTRE POPORUL VIETNAMEZ Șl POPOARELE

Protocol CU PRILEJUL ZILEI

economic
ȚĂRILOR SOCIALISTE I româno-chinez

FORȚELOR ARMA TE ALE ROMÂNIEI
Program la televiziunea cehoslovacă

internaționale, subliniind că dezarmarea generală și totală ar aduce o contribuție esențială la cauza păcii și securității în lume.Reprezentantul Olandei, Robbert Fack, a afirmat că securitatea internațională depinde de respectarea cu fidelitate de către toate statele, indiferent de mărimea teritoriului, a populației sau potențialul lor militar, a principiilor justiției, dreptului și eticii internaționale pentru rezolvarea diferendelor pe cale pașnică înfăptuirea dezarmării generale totale, condiție esențială pentru tărirea securității internaționale.Josef Winiewicz, adjunctul ministrului de externe al R.P. Polone, s-a referit la elementele pozitive intervenite în situația internațională, in- sistînd mai ales asupra evoluției în raporturile intereuropene. Vorbitorul a arătat că măsurile ce urmează a fi întreprinse pe linia securității europene trebuie să pună capăt actualei divizări a Europei și să creeze un sistem permanent de securitate colectivă. Vorbind despre propunerea privitoare la încheierea unui tratat de securitate, Josef Winiewicz a spus că el trebuie să cuprindă, printre altele, „obligativitatea semnatarilor de a nu recurge la forță sau la amenințarea cu forța împotriva suveranității, integrității "teritoriale sau independenței statelor, recunoașterea și respectarea frontierelor existente în Europa, obligativitatea de a nu interveni în afacerile interne ale statelor și rezolvarea litigiilor prin mijloace pașnice".
★

Comitetul special al O.N.U. pentru 
decolonizare a adoptat in unanimi
tate o rezoluție prin care cere guver
nelor Portugaliei, Africii de sud, Ma
rii Britanii, S.U.A., R.F. a Germa
niei, Franței și Canadei să împiedice 
participarea cetățenilor și companiilor 
din țările respective la realizarea 
unor proiecte industriale in Mozam
bic și Angola.

ȘiȘi în-

• MITING LA HANOI CONSACRAT REZULTATELOR VIZITEI 
DELEGAȚIEI ADUNĂRII NAȚIONALE A R. D. VIETNAM IN 
UNELE ȚĂRI SOCIALISTEHANOI 16 (Agerpres) — Agenția V.N.A. anunță că la Hanoi a avut loc un miting consacrat rezultatelor vizitei delegației Adunării Naționale a R.D. Vietnam, condusă de Hoang Van Hoan, vicepreședinte al Adunării, în- tr-o serie de țări socialiste, printre care și România. Au participat miniștri, membri ai Adunării Naționale, reprezentanți ai organizațiilor de masă, oameni ai muncii, precum și ambasadorii țărilor socialiste vizitate ; a fost prezent Constantin Băbeanu. ambasadorul României în R.D. Vietnam.Luînd cuvântul, președintele Adunării Naționale, Truong Chinh, a subliniat contribuția adusă de această vizită la întărirea înțelegerii reciproce

și solidarității dintre poporul vietnamez și popoarele din țările socialiste frățești. Succesul vizitei, a adăugat vorbitorul, ajută poporul vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii imperialiste și pentru salvgardarea națională, pentru construcția socialistă.în continuare, a fost prezentat raportul delegației cu privire la rezultatele vizitei întreprinse. Subliniind că vizita a contribuit la întărirea solidarității militante și la dezvoltarea colaborării dintre poporul vietnamez și popoarele din țările frățești vizitate, pe baza marxism-leninismu- lui și a internaționalismului socialist, raportul, relevă agenția V.N.A., exprimă recunoștința poporului vietnamez pentru sprijinul și ajutorul prețios acordate de popoarele din țările frățești.
Protest al M. A. E
al R. 0. VietnamHANOI 16 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că, în intervalul 12—15 octombrie, aviația și artileria forțelor S.U.A. au bombardat satele Huong Lap, Vinh Giang și Vinh Son, situate la nord de paralela 17, pe teritoriul R.D. Vietnam. Totodată, la 14 și 15 octombrie, aviația americană a atacat zone populate din provinciile Quang Binh și Ha Tinh.în legătură cu aceste acte de război, purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității o declarație de protest, cerînd guvernului Statelor Unite încetarea imediată și definitivă a tuturor acțiunilor care violează suveranitatea și securitatea R.D. Vietnam.

PEKIN 16. — CorespondentulAgerpres, I. Gălățeanu, transmite : La 16 octombrie, la Pekin a fost semnat protocolul privind livrarea unor instalații complete și asistență tehnică în cadrul creditului acordat României de către R.P. Chineză. Protocolul a fost semnat, din partea română, de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, iar din partea chineză de Fan I, ministrul pentru relațiile economice cu străinătatea.La ceremonia semnării au participat Ci Ten-kuei, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, Li Sui-cin, ministrul construcțiilor de mașini nr. 1, Li Cian, adjunct al ministrului comerțului exterior, Li Iao-uan, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte persoane oficiale chineze. Din partea română au fost de față membri ai delegației guvernamentale, precum și Aurel Duma, ambasadorul României în R.P. Chineză
★în aceeași zi, delegația guvernamentală română a părăsit Pekinul, ple- cînd spre București.La aeroport, ministrul loan Avram și membrii delegației au fost conduși de Li Sui-cin, Li Cian, Li Iao-uan și alte persoane oficiale chineze, precum și de ambasadorul Aurel Duma.

PRAGA 16. Corespondentul Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : Postul de televiziune din Praga a transmis, sîmbătă, un program dedicat apropiatei aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.Comentariul, însoțit de un film documentar înfățișînd momente ale luptelor duse de ostașii români pe teritoriul Cehoslovaciei, a subliniat că armata română a adus o contribuție efectivă la eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist. Timp de cinci luni, 250 000 de ostași români au dus lupte grele în munții Slovaciei, elibe- rind 1 300 de localități. în aceste bătălii s-au cimentat relațiile de

strînsă prietenie între cele două armate și țări. Poporul cehoslovac va păstra veșnic memoria celor 66 000 de ostași români care, în lupta cu dușmanul comun, au căzut jertfă pentru eliberarea Cehoslovaciei.în continuare, comentatorul a spus : în cei 27 de ani care au trecut de la eliberarea țării, România s-a transformat într-un stat puternic industrializat. Armata sa, educată de partid în spiritul internaționalismului socialist, sărbătorește cea de-a 27-a aniversare a creării sale cu bune rezultate în pregătirea de luptă și politică și este, gata să apere socialismul și pacea.
Manifestări la Budapesta și VarșoviaBUDAPESTA 16. — Corespondentul nostru, Al. Pintea, transmite : Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, colonel Emilian Bîrlea, atașatul militar al României la Budapesta, a depus coroane de flori Ia cimitirele și monumentele închinate eroilor români, căzuți în luptele pentru eliberarea Ungariei de sub jugul fascist, din localitățile Ce- gled, Tiszakecske, Szeged și Orosha- za. La depunerea coroanelor au fost de față ofițeri, reprezentanți ai garnizoanelor militare ale Forțelor Armate ale Republicii Populare Ungare.

VARȘOVIA 16. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : în cadrul manifestărilor organizate în Polonia cu ocazia Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, colonelul Nicolae Manda- che, atașatul militar al României la Varșovia, a avut două întîlniri/țu militari ai garnizoanei capitalei poloneze. Cu această ocazie, a fost prezentată o conferință despre viața și activitatea forțelor armate române și .participarea armatelor române la eliberarea țării și înfrîngerea fascismului, au fost rulate filme documentare și a fost prezentată o expoziție de fotografii cu aspecte din viața și activitatea ostașilor și ofițerilor români.

Un memorandum al Consiliului
de Miniștri al R. D. GermaneBERLIN 16 — Corespondentul nostru, Șt. Deju, transmite : Ziarul „Neues Deutschland" a dat publicității memorandumul Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, care a fost comunicat celei de-a 26-a 'sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. și, pe cale diplomatică, unui număr de peste 100 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite, precum și secretarului general al acesteia.în memorandum se fundamentează necesitatea admiterii R.D.G. în O.N.U. ca membru cu drepturi egale și a stabilirii de relații diplomatice normale între R.D.G. și alte state. în legătură cu aceasta, ziarul menționează că, la actuala sesiune a Adunării Generale, un mare număr de vorbitori au relevat necesitatea admiterii celor două state germane — atît a R.D.G., cît și a R.F.G. — în O.N.U.Totodată, în memorandum se arată că există unele încercări de a se nesocoti dreptul legitim al R.D.G. la statutul de membru al O.N.U. Pentru a justifica aceste încercări, se arată în document, se stabilește o corelație între normalizarea relațiilor dintre

R.D.G. și R.F.G., pe de o parte, și relațiile R.D.G. cu alte state, precum și admiterea sa la O.N.U., pe de altă parte. Guvernul R.D.G., subliniază memorandumul, relevă, în această privință, principiul recunoscut în mod general și confirmat în repetate rânduri de practica statelor, că statutul de membru în O.N.U. al unui stat și caracterul și amploarea relațiilor sale cu un alt stat sînt două probleme principial diferite, care nu pot fi puse în dependență una de cealaltă și care nu își aduc reciproc prejudicii.în încheiere, în memorandum se arată că admiterea R.D.G. și a R.F.G. la O.N.U. ar asigura o destindere considerabilă a situației din Europa și ar contribui, totodată, la dezvoltarea colaborării. Organizațiile internaționale din întreaga lume se pot consacra și mai bine sarcinilor lor atunci cînd pornesc, în probleme privind acordarea statutului de membru, de la principiile Cartei O.N.U. și în special de la principiul egalității suverane.

XIENG QUANG 16 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriotic din Laos a organizat un eliberată marca a clamării anunță agenția Khaosan Pathet-Lao.Cu acest prilej a luat cuvîntul prințul Sufanuvong, președintele C.C. al F.P.L., care a arătat că Frontul Patriotic din Laos a obținut mari victorii și a eliberat o importantă parte a teritoriului laoțian. Datorită luptei neînfricate duse de forțele patriotice, prestigiul poporului laoțian a crescut permanent pe arena internațională. De un mare ajutor pentru poporul laoțian a fost sprijinul acordat de țările socialiste, de forțele iubitoare de pace din lume și mai ales întrajutorarea reciprocă dintre cele trei popoare ale Indochinei, care luptă în prezent împotriva agresiunii S.U.A. în ultima vreme, forțele patriotice laoțiene au obținut noi victorii. Demnă de remarcat, arată prințul Sufanu- vong, este recenta înfrîngere provocată celor circa 40 000 de soldați intervenționișt.i americano-saigonezl în luptele de pe șoseaua nr. 9 și respingerea atacurilor trupelor tai- landeze din zona Xieng Quang.Pe de altă parte, importante succese au fost obținute în zona eliberată în domeniile economic, cultural, învățămînt, sănătate publică și producție, fiind pe deplin realizate o- biectivele planului de trei ani.Participanții la miting au adoptat o rezoluție care salută victoriile strălucite obținute de armata și poporul laoțian in. ultimii 26 de ani, condamnînd guvernul S.U.A. pentru că împiedică o soluționare pașnică a problemei laoțiene. Rezoluția exprimă hotărîrea fermă a forțelor patriotice de a lupta umăr la umăr cu popoarele vietnamez și cambodgian împotriva imperialismului american pînă la victoria finală, pentru crearea unui Laos pașnic, independent, democratic} neutru, unificat și prosper.

mare miting în zona Sam Neua, pentru a 26-a aniversare a pro- independențel Laosului,
Ample acțiuni greviste in ItaliaROMA 16. Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : întreaga activitate din Veneția a fost paralizată vineri ca urmare a grevei generale de 24 de ore, declarată unitar de către cele trei mari centrale sindicale (C.G.I.L.. C.I.S.L., U.I.L.) împotriva noilor concedieri decise de patroni, pentru o cotitură radicală în politica economică a guvernului, împotriva șomajului și a creșterii prețurilor.Timp de două ore, în centrul istoric al Veneției s-au desfășurat o demonstrație și un miting la care au participat zeci de mii de oameni ai muncii. Pentru a da și mai mare

forță acțiunii lor, sindicatele au programat încă o grevă generală pentru 19 octombrie, care va afecta, de a- ceastă dată, întregul district Veneția.Tot vineri, la Neapole, mii de muncitori din construcțiile edilitare, din industria cimentului, sticlei și materialelor de construcții au participat la o grevă de 24 de ore împotriva concedierilor, a șomajului și • creșterii costului vieții. în piața municipiului, unde se află sediul primăriei, muncitorii greviști au protestat împotriva politicii economice, care nu ține seama de interesele de bază ale oamenilor muncii.

chile „o decizie 
suverană și liberă 

a unui stat
independent"

— DECLARA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE APĂRARE

Succese ale mișcării de eliberare națională«
16 (Agerpres). — într-un acordat ziarului tunisianTUNIS interviu „L’Action", Amilcar Cabrai, secretar general al Partidului African pentru Independența Guineei și Insulelor Capului Verde, a făcut cunoscut că, în urma victoriilor repurtate de forțele armate de eliberare, într-o serie de regiuni din aceste teritorii au fost instaurate centre administrative avînd organizații politice, economice și sociale. Amilcar Cabrai a relevat, cu acest prilej, că în Guineea Bissau trei sferturi din teritoriul țării a fost eliberat, iar în prezent continuă lupta pentru izgonirea definitivă a forțelor colonialiste portugheze.

Universitățile

portughezeLa rîndul său. Dos Santos, vicepreședinte al Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), aflat la Tunis cu ocazia celui de-al VIII- lea Congres al Partidului Socialist Desturian, a declarat că un sfert din teritoriul Mozambicului, cu o populație de 1 000 000 de locuitori, a fost eliberat.

SANTIAGO DE CHILE 16 (Agerpres). — „Naționalizarea minelor de cupru din Chile și forma in care ea a fost efectuată constituie o decizie suverană și liberă a unui stat independent, călăuzit de principiile clare ale justiției internaționale", a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, Eduardo Novoa, președintele Consiliului de apărare a statului.El a menționat că acest act, examinat și adoptat de Congres, a fost sprijinit și de partidele aflate în o- poziție. Naționalizarea este o acțiune suverană și liberă a guvernului chilian, fundamentată pe principiile jurisdicției internaționale și conformă rezoluției 1803 adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. la 14 decembrie 1962, prin care se recunoaște dreptul popoarelor de a recupera și a dispune, în interesul propriu, de bogățiile lor naturale.
Stația orbitală sovietică „Salîut“

și-a încheiat misiunea

Fsk noi la dosarul
problem®! cipriote .

serie de evoluții noi, atît peOplan intern, cît și pe acela al ac
tivității diplomatice externe, con
tinuă să mențină in actualitate 
problema cipriotă. Cu peste o lună 
în urmă, în insulă și-a făcut apari
ția, clandestin, generalul Grivas, 
ex-comandant al EOKA, organi
zație care a condus lupta împotri
va colonialiștilor englezi, dar a 
cărui activitate ulterioară a fost 
considerată de factori ciprioți ofi
ciali ca fiind contrară intereselor 
menținerii și consolidării indepen
denței tînărului stat — ceea ce a 
determinat expulzarea sa din insulă.

Stabilit la Atena, Grivas conti
nuase să mențină legături cu unii 
din adepții săi din Cipru și, în 
ultima vreme, făcuse o serie de de
clarații publice, din care se des
prindea opoziția sa față de unele 
aspecte ale politicii guvernului de 
la Nicosia. Autoritățile cipriote au 
arătat că nu au cunoștință nici de 
locul unde se ascunde Grivas în 
insulă, nici de intențiile sale. Zvo
nurile potrivit cărora generalul s-ar 
fi întilnit cu președintele republicii 
cipriote, arhiepiscopul Makarios, 
au fost dezmințite. Totodată în 
insulă se vorbește de începutu
rile unei „mișcări" puse pe picioare 
de general, mișcare al cărei conți
nut politic rămîne deocamdată 
confuz. In timp ce la Morfu demon
stranții scoși în stradă de adepții lui 
Grivas — potrivit presei — se pro
nunțau pentru realizarea unei cola
borări a acestuia cu Makarios, pre
ședintele republicii a deplins în
cercările constatate în ultima vreme 
de a se crea, în diferite localități, 
grupări înarmate. Arhiepiscopul a 
adresat fostului lider al EOKA a- 
pelul de a ieși din ascunzătoare și 
de a-și face cunoscute intențiile, 
promițîndu-i, in cazul unui acord 
la care s-ar putea eventual ajunge 
— pe platforma politicii generale 
a guvernului cipriot — postul de 
ministru al apărării sau altă 
funcție, In cadrul actualei admi
nistrații.

In timp.ee obiectivele lui Grivas 
rămin deocamdată învăluite în ne-

cunoscut, șeful statului a reafirmat, 
pe alt plan, hotărîrea de a apăra 
independența și integritatea Cipru
lui. Intr-un recent interviu, Ma
karios s-a pronunțat din nou pen
tru coexistenta și colaborarea paș
nică a celor două comunități — 
greacă și turcă — în interesul pros
perității lor comune, pe baza elimi
nării surselor artificiale de încor
dare care au generat și alimentat 
actuala dezbinare. El consideră 
că o soluție în acest sens este po
sibilă prin convorbiri pașnice, în
tr-un cadru de bunăvoință.

Observatorii politici rețin, totoda
tă, discuțiile pe care problema ci
priotă le-a stîrnit în cercurile de la 
Națiunile Unite. Abordînd această 
chestiune în raportul său anual, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a pledat cu tărie in favoarea unei 
soluții pașnice. Șeful diplomației 
turce, Olcay, și subsecretarul de stat 
la ministerul elen al afacerilor ex
terne, Palamas, s-au întilnit de două 
ori, la New York, pentru a examina 
aceeași problemă. Potrivit unor 
surse, reprezentanții celor două 
guverne ar fi ajuns la un consens 
asupra unei „noi formule" a dialo
gului intercomunitar, implicînd par
ticiparea la convorbirile dintre li
derii celor două comunități a cite 
unui emisar al Atenei și Ankarei. 
Președintele Makarios, solicitat să 
comenteze aceste vești, a evitat să 
se pronunțe. In același timp, obser
vatorii nu au putut trece cu ve
derea satisfacția produsă in cercu
rile oficiale din capitala Ciprului 
de cuvîntările rostite în cadrul A- 
dunării Generale a O.N.U. de re
prezentanții Turciei și Greciei. A- 
ceștia s-au pronunțat, în esență, 
împotriva recurgerii la forță în în
cercările de a scoate problema ci
priotă din impas, ceea ce, dacă 
activitatea generalului Grivas nu 
se va solda cu surprize de natură să 
creeze noi tensiuni in insulă, ar 
putea conferi un cadru de evoluție 
favorabil unei înțelegeri.

AI. CAMPEANU
Atena, 16

Patrioți laofieni pregătindu-se să deschidâ focul împotriva avioanelor 
americane agresoare

au fost închise
SEUL 16 (Agerpres). — Principalele universități din Seul au pe un termen nedefinit, mata a ocupat clădirile peste 800 de studenți în campanii de reprimare dent.Zeci de camioane, încadrate de autoblindate, au transportat circa 2 400 de militari în incintele universitare. Au fost folosite gaze lacrimogene pentru a-i obliga pe studenți să iasă din biblioteci și din sălile de lectură. Martori oculari — citați de agenția Reuter — afirmă că o parte din studenții arestați au fost loviți și bătuți.Prin această violentă măsură de represiune se încearcă să se pună capăt puternicelor demonstrații studențești din ultima săptămînă împotriva corupției cercurilor guvernamentale.

fost închise după ce arși a arestat cadrul unei fără prece-

MOSCOVA 16 (Ager
pres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță înche
ierea zborului stației 
orbitale sovietice „Sa- 
liut". Programul de 
experiențe tehnico- 
științifice, in vederea 
verificării aparatelor 
și instalațiilor primu
lui laborator cosmic 
orbital, în cursul unui 
zbor îndelungat, a fost 
îndeplinit. La 11 oc
tombrie, la comanda 
de pe Pămint, stația a 
fost orientată în spa
țiu, iar apoi a fost a- 
morsat motorul de 
frînare. Plasîndu-se 
pe traiectoria de co- 
borîre, stația a intrat 
în păturile dense ale 
atmosferei, deasupra 
sectorului stabilit al 
Oceanului Pacific, și 
fi-a încetat existența.

Zborul stației orbi
tale „Saliut", care a 
durat aproximativ șa
se luni, a avut cîteva 
etape. In prima dintre

ele a fost realizat 
zborul în comun al 
stației cu nava cosmi
că „Soiuz-10“, avînd 
un echipai format 
din trei persoane. In 
acest timp, au fost ve
rificate sistemele per
fecționate de căutare, 
cuplare și decuplare 
a navei cosmice de 
stația orbitală.

Cea de-a doua eta
pă a constat în cupla
rea de stație a navei 
cosmice „Soiuz-ll“, 
după care ea s-a 
transformat în prima 
stație orbitală pilota
tă, cu echipaj la bord. 
In timpul celor 23 de 
zile, cît a durat a- 
ceastă etapă, echipa
jul stației a efectuat 
diferite experiențe 
tehnico-științifice, pu- 
nînd la punct sisteme 
noi de orientare, diri
jare și manevrare a 
stației în regim ma
nual sau automat. 
Totodată, membrii e-

chipajului au realizat 
un complex de obser
vații asupra Pămân
tului, de importanță 
deosebită pentru eco
nomia națională, pre
cum și o 
periențe 
logice.

După 
zborului 
ția a fost 
nou la un regim au
tomat de funcționare. 
In această perioadă, , 
au continuat diferite, ' / 
experiențe tehnico- 
științifice începute an
terior. Pe toată dura
ta zborului, instala
țiile laboratorului or
bital au funcționat 
normal, temperatura 
și presiunea din com
partimente au 
menținute în 
metrii stabiliți, 
le obținute prin 
riențe vor fi utilizate 
pentru crearea de 
noi sisteme cosmice.

serie de ex- 
medico-bio-

încheierea 
pilotat, sta- 
trecută din

fost 
para- 
Date- 
expe-

agențiile de presă transmit
La sediul G.fl.T.T.a avut loc semnarea protocolului de aderare a României la Acordul General pentru Tarife și Comerț. Protocolul, semnat din împuternicirea guvernului român de Mircea Petrescu, ministru plenipotențiar, va intra în vigoare în termen de 30 de zile după semnare.

Președintele R. S. F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tit°>a s°sit sîmbătă într-o vizită oficială de patru zile în India. El va examina, împreună cu premierul Indira Gandhi și cu alte oficialități indiene, o serie de probleme ale situației internaționale actuale, precum și evoluția relațiilor bilaterale.

în orașul Serpuhovo a avut loc ceremonia inaugurării instalației experimentale franceze „Mira- belle". în acest fel, a fost încheiată prima etapă a pregătirii experiențelor comune sovieto-franceze pentru obținerea de informații privind structura materiei și legile microcosmosului, relatează agenția T.A.S.S.

Un acord privind limita
rea exporturilor japoneze 
de produse textile pe piața 
americanăa fost parafat la Tokio. Ca o primă reacție față de acest aranjament, peste 2 000 de muncitori japonezi din industria textilă au organizat vineri o demonstrație în fața sediului guvernului, protestînd împotriva acestui acord.

La Brighton s au încheiat lu- crările celui de-al 89-lea Congres al Partidului conservator.
Ministrul de externe al 

Canadei Mitchell Sharp, a introdus în Camera Comunelor un proiect de rezoluție, prin care se cere anularea exploziei nucleare subterane planificate de Statele Urtite pe'lnsula Amchitka. în rezoluție se arată că locuitorii Canadei sînt deosebit de îngrijorați de perspectiva acestei experiențe.

Cu spectacolul de vineri sea
ra, Opera română din București 
și-a încheiat turneul în R.S. 
Cehoslovacă, in cursul căruia a 
prezentat opera „Bărbierul din 
Sevilla", de Rossini, și baletul 
„Lacul lebedelor" de Ceaikovski. 
Seară de seară, in fața unei 
săli de fiecare dată arhipline, 
artiștii români au făcut dovada 
unei înalte virtuozități. Specta
torii și cronicarii au apreciat 
nivelul interpretativ al lui Ni- 
colae Herlea (Figaro), Valentin 
Teodorian (Contele Almaviva). 
Elena Simionescu (Rosina) și a 
celorlalți interpreți, precum și 
maniera remarcabilă in care 
Magdalena Popa și, respectiv, 
Ileana Iliescu au dat viață du
blului rol Odette-Odille din 
„Lacul lebedelor". Orchestra, 
condusă de Cornel Trăilescu, 
regia lui George Teodorescu și 
coregrafia semnată de Oleg 
Danovski au contribuit, în ega
lă măsură, la realizarea cu suc
ces a turneului.

Cercurile de presă din 
capitala R. P. Chinezeau ofe- rit, sîmbătă, o masă în cinstea delegației de ziariști români, condusă de Zamfir Brumaru, director general adjunct al Agenției române de presă „Agerpres". Au luat parte Ciao Kuan- hua, adjunct al ministrului afacerilor externe, Cian Ci-gi, șeful agenției China Nouă, Fen Shuan, adjunct al șefului secției relații externe a C.C. al p. C. Chinez, membri ai conducerii ziarului Jenminjibao, agenției China Nouă, radioului și televiziunii.

Consfătuirea direcțiilor 
generale ale vămilor din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. — a avut loc între 12 și 15 octombrie la Slancev Briag, lîngă Burgas. în cadrul reuniunii au fost examinate probleme ale traficului cu stupefiante și ale posibilităților de colaborare în lupta împotriva acestora.

Grevă la France Presse.Teleimprimatoarele care recepționează emisiunile agenției France Presse au rămas inerte în tot cursul zilei de sîmbătă, în urma grevei de 24 de ore declanșate de personalul redacțional al agenției.
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scîntell". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din Întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell.

APĂ PE LUNĂ?
HOUSTON 16 (Agerpres) — O 

descoperire de importanță ex
cepțională, care, se pare, dă 
răspuns întrebării dacă există 
sau nu apă pe Lună, a fost a- 
nunțată la Houston. Două instru
mente instalate pe suprafața se
lenară de echipajele navelor „A- 
pollo-12" și „Apollo-14" au detec
tat, într-o zonă situată în apro
pierea craterului Fra Mauro, o 
erupție gazoasă, conținînd 99 la 
sută vapori de apă, asemănă
toare gheizerelor de pe Pămint. 
Erupția a durat aproximativ 
12 ore și fapt extrem de semni
ficativ, a coincis cu o serie de 
mișcă'ii seismice de intensitate 
redusă, înregistrate de aparatele 
lăsate în aceeași zonă.

Anunțînd, in cadrul unei confe
rințe de presă, această impor
tantă descoperire, John Freeman, 
profesor la Universitatea Rice, 
a precizat că „gheizerul lunar" a 
fost detectat la 7 martie anul 
acesta, gazele răspindindu-se pe 
o suprafață de aproximativ 
15 km pătrați. „Luna nu este un 
astru cu totul mort și inactiv. 
Există posibilitatea ca, sub su
prafața ei, să se afle pungi de 
apă comparabile depozitelor de 
țiței de pe Pămint" — a declarat 
profesorul Freeman.
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