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Luni dimineața a avut loc deschiderea cursurilor Academiei „Ștefan Gheorghiu'1 pentru pregătirea cadrelor de conducere a activității de partid, social-politice, economice și administrației de stat.Au participat tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Miron Constantinescu și Miu Dobrescu, membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., cadre cu munci conducere în aparatul central de de

partid și de stat, membri ai Consiliului de conducere al Academiei, reprezentanți al Ministerului Invăță- mîntului, oameni de știință și cultură, cadre didactice, studenți.Declarind deschise cursurile, tovarășul Miron Constantinescu, președintele consiliului, rector al Academiei, a subliniat în cuvîntul său că stadiul actual miei, științei vieți sociale, complexe pe organelor de
de dezvoltare a econo- și culturii, a întregii problemele tot mai care le ridică în fata partid și de stat pro-

cesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate au determinat necesitatea îmbunătățirii muncii de formare a cadrelor de conducere, creșterea nivelului lor de pregătire corespunzător sarcinilor sporite ce le revin în toate domeniile de activitate. Vorbitorul a relevat faptul că, la propunerile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărit ca întreaga activitate de pregătire și
(Continuare în pag. a II-a)

LEGEA PRIVIND ÎNCADRAREA Șl PROMOVAREA IN MUNCĂ
IN ZIARUL DE AZI : Comitetului Central al P.C.R.,

A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE SOCIALISTE DE STAT

0 reglementare cuprinzătoare,
B Creșterea 
combativității
revoluționare

tovarășului Ceaușescu

principială și echitabilă a încadrării
obiectiv primor
dial al muncii

in muncă și a promovării 
in funcții de conducere 5propuse pentru promovare, persoanele care nu obțin recomandări favorabile din partea colectivului ne- putînd fi promovate. Aceste prevederi, ca și acelea privind dreptul colectivului de a cere aplicarea unor sancțiuni administrative celor care desfășoară o activitate profesională necorespunzătoare sau nu respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, reprezintă o lărgire impor

tantă a atribuțiilor conferite colecti
velor de oameni ai muncii, atestind 
astfel un nou pas pe calea dezvol
tării democrației noastre socialiste. Decurgînd din dubla calitate pe care o au astăzi oamenii muncii — de proprietari ai mijloacelor de pro-

După cum se știe, printre actele normative adoptate în cursul actualei sesiuni a Marii Adunări Națio
nale se află și legea privind încadrarea șl promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste 
de stat, publicată în ziarele de duminică. Prin concepția ce o călăuzește, ca și prin toate prevederile ei, noua lege oglindește exigențele calitativ superioare pe care conducerea partidului le pune în domeniul politicii de cadre, urmărind ca întregul proces de încadrare și promovare a cadrelor să contribuie la îndeplinirea obiectivelor mari și com
plexe ale programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. „Activitatea de recrutare, 
promovare și calificare a cadrelor 
pentru toate sectoarele vieții socia
le — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — este una din îndatori
rile de prim ordin ale întregii noas
tre societăți. In stadiul de dezvol
tare în care ne găsim, mersul îna
inte depinde în mod hotăritor și ne
mijlocit, de calitatea și com
petența oamenilor, de capacita
tea lor de ă stăpîni mijloacele de 
producție mereu mai perfecționate, 
de priceperea de a administra bo
gățiile țării, avuția națională, de re
ceptivitatea lor la tot ce e nou și 
înaintat, de puterea de a ține pasul 
ou progresul mondial".Elaborarea noii legi constituie o dovadă grăitoare a preocupării consecvente a partidului și statului nostru pentru perfecționarea tuturor domeniilor vieții economice și sociale, corespunzător cerințelor obiective ale dezvoltării societății noastre socialiste. De la primul pînă la ultimul articol, legea reflectă concepția partidului nostru privind necesitatea a- șczării pe baze strict științifice a întregii activități de încadrare și pro
movare a cadrelor. Imperativul imprimării acestui caracter științific politicii de cadre este determinat de faptul că înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare în ritm susținut a economiei naționale, introducerea celor mai noi realizări ale științei și tehnicii în toate domeniile de activitate Sint indisolubil legate de utilizarea judicioasă a cadrelor în concordanță eu pregătirea, aptitudinile și experiența fiecăruia, cu competența lor reală în organizarea și conducerea procesului de producție.Acestor cerințe, impuse de stadiul actual de dezvoltare a societății noastre, legea le răspunde prin aborda
re» pe baze principiale noi și regle
mentarea in mod unitar, pentru pri
ma oară in țara noastră, a sistemu
lui de încadrare și promovare a tu
turor categoriilor de personal din u- nitățile socialiste de stat, a organizării și desfășurării examenelor sau concursurilor, a modului de apreciere X ^vîĂvității personalului, precum și « condițiilor de studii și vechime.Spiritul în care este concepută ncua lege, prevederile ei concrete ilustrează, o dată mai mult, atenția și grija stăruitoare cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu veghează ca principiile partidului privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat să se reflecte în legislația noastră prin criterii obiective și metode științifice, astfel incit să asigure și în acest domeniu înfăptuirea echității socialiste, să promoveze o înaltă exigență față de pregătirea profesională și rezultatele muncii fiecăruia, să înlesnească a- precierea realistă a capacității, aptitudinilor și comportării deosebi a celor care funcții de conducere.Se detașează, ca una 
rile definitorii ale noii 
dul democratism al prevederilor ei, 
reprezentind astfel un instrument 
util de adîncire a aplicării principii
lor democratismului socialist în în
treaga sferă a vieții economice șl so
ciale. Este privință că colectivului în legătură

ducție și de producători — legiferarea dreptului lor de a-și spune părerea în privința promovării în unitatea respectivă a celor mai bune cadre în funcții de oonducere este, totodată, determinată de considerente de eficiență, datorită faptului că, în mod evident, colectivul în mijlocul căruia lucrează cunoaște cel mai bine și poate să a- precieze în mod obiectiv calitățile și rezultatele în muncă ale cadrelor ce urmează a fi promovate.
N. RADULESCU
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politice de masă
B Fiecare absol
vent—la postul
încredințat de
societate!
B Toate furajele
să fie puse la
adăpost de in
temperii B Con
traste Ii Faptul
divers B Sport

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunarea 
consacrată deschiderii cursurilor au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune :Pășind intr-un nou an de învă- țămînt, comuniștii de la Academia „Ștefan Gheorghiu", studenți și cadre didactice, întregul nostru colectiv ne îndreptăm cu fierbinte recunoștință gîndurile spre conducerea partidului, spre dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru întreaga dumneavoastră activitate pe care o desfășurați în slujba partidului și patriei, pentru înalta contribuție pe care o aduceți la îmbogățirea gîndirii teoretice marxist-leniniste, la rezolvarea creatoare a problemelor practice ce le impune dezvoltarea multilaterală a societății socialiste în țara noastră.Măsurile stabilite de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., ampla dumneavoastră expunere, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la ședința de lucru cu activul din domeniul ideologiei reprezintă o nouă și strălucită expresie a grijii pe care o manifestați pentru destinele națiunii noastre socialiste, a neobositei activități pe care o dedicați soluționării marilor probleme ce stau în fața partidului și poporului. Grandiosul program privind îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural-educative, elaborat în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea, care poartă pecetea înaltei responsabilități față de interesele majore ale poporului și ale socialismului, reprezintă pentru toți comuniștii din Academie un îndreptar de mare preț în ridicarea

la un nivel înalt a întregii noastre activități.Recenta hotărire a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la organizarea Academiei pune în fața noastră sarcini de înaltă răspundere politică. Ea pornește de la principiul care guvernează întreaga activitate din țara noastră, că forța politică conducătoare a societății românești este Partidul Comunist Român și pentru exercitarea acestui rol este necesar să se asigure pregătirea superioară unitară a cadrelor de conducere, cadre care să aplice în viață cu fermitate revoluționară linia politică a partidului, să contribuie la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii construirii societății socialiste în România.în lumina acestor sarcini vom a- sigura ca planurile și programul de învățămînt, toate formele de activitate didactică, științifică și educativă să corespundă pe deplin obiectivelor puse în fața Academiei „Ștefan Gheorghiu", cu toate sectoarele sale, de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.La baza întregii noastre activități va sta studierea documentelor și hotărîrilor Partidului Comunist Român, a problemelor făuririi unei Românii moderne și prospere, a proceselor revoluționare din lumea contemporană, în spiritul concepției materialist dialectice despre lume și viață. In munca noastră vom lega strins procesul de învă- țămint cu activitatea de cercetare științifică, cu practica. Vom participa activ la studierea formelor și metodelor concrete de activitate ale organelor și organizațiilor de partid, de masă, de stat și economice, la generalizarea experienței înaintate.

însuflețiți de dorința și de hotă- rîrea fermă, revoluționară de a ridica întreaga noastră muncă pe trepte tot mai înalte, de remarcabilul exemplu pe care ni-1 dați în permanență, de activitatea neobosită pe care o desfășurați în slujba cauzei socialismului, vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că ne vom spori eforturile și contribuția la activitatea științifică, ideologică și de educare, în spiritul ideologiei marxist-leniniste, a omului noii orînduiri devotat cu trup și suflet societății noastre socialiste.Ne exprimăm hotărîrea să aducem o contribuție sporită în propagarea ideologiei marxist-leniniste, în combaterea cu intransigență revoluționară a mentalităților înapoiate, a influențelor ideologiei burgheze sub orice formă s-ar manifesta ele.Studenții, cursanții, cadrele didactice, toți comuniștii din Academie ne considerăm angajați total ,în munca de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de promovare a liniei politice înțelepte interne și externe a partidului și statului nostru, de dezvoltare a relațiilor de strînsă prietenie și colaborare cu toate țările socialiste, de asigurare a unității mișcării comuniste internaționale, de forțelor largului front rialist.Vom milita neabătut, formele muncii noastre, făptuirea politicii realiste, văzătoare a partidului, care corespunde în gradul cel mai înalt intereselor clasei noastre muncitoare, ale întregului popor, ridicării patriei noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației.

întărire a antiimpe-prin toate pentru în- dar-

CINCINALUL 1971-1975
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temelia dezvoltării rapide și armonioase
a economiei noastre naționale

rate înalte a acumulării constituie un efort considerabil pentru statul nostru, pentru întregul popor. Dar oamenii muncii s-au convins din însăși ‘experiența proprie a țării noastre că politica de alocare a unei părți însemnate din venitul național la fondul de acumulare este o politică de înaltă răspundere pentru destinele națiunii noastre ; ei au înțeles că stabilirea 
justă a proporțiilor între fondul de 
acumulare și fondul de consum con
stituie o problemă cardinală, esen
țială, pentru înfăptuirea consecventă 
a politicii de dezvoltare și moderni
zare a forțelor de producție, de pro
pășire economică a țării și de pros
peritate a maselor 
porului.Iată de ce, pornind reale, fundamentale Congresul al X-lea al partidului nostru a respins concepțiile consu- matoriste care, vădind neînțelegerea legilor esențiale ale reproducției socialiste lărgite, a căilor menite să asigure progresul susținut, economic

Corespunzător cerințelor și țelurilor fundamentale ale noii etape istorice de dezvoltare a țării — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate — Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român a prevăzut un amplu program de investiții, de natură să asigure progresul economic susținut al țării, în condițiile revoluției tehnico-științifice contemporane, dezvoltarea unei economii puternice, cu o structură modernă, capabilă să satisfacă cerințele mereu sporite ale societății. Experiența noastră și a altor țări demonstrează cu pregnanță că numai afectînd importante resurse materiale și financiare din avuția națională în vederea dezvoltării și modernizării forțelor de producție, creșterii în ritm susținut a producției materiale, se poate asigura mersul ho- tărît înainte al economiei, științei și culturii, ridicarea continuă a; nivelului de trai al poporului.Noul plan cincinal reflectă cu fidelitate această constantă a politicii partidului nostru. în lumina sarcinilor stabilite de Congresul al X-lea al 
P.C.R., planul de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării pe perioada 
1971—1975 prevede realizarea unui 
volum de investiții centralizate din 
fondurile statului de 470 miliarde lei, față de 420—435 miliarde lei cît se stabilise inițial. Dacă la acestea adăugăm fondurile proprii ce vor fi cheltuite de organizațiile de stat și cooperatiste, precum și de populație — volumul investițiilor în actualul cincinal va depăși 540 miliarde lei, ceea ce reprezintă mai mult decît investițiile realizate în ultimii zece ani. Este un efort de investiții de o amploare fără precedent în istoria construcției socialiste din România !Acest grandios program de investiții reflectă politica de acumulare promovată cu consecvență de partidul nostru, politică în care își găsesc o îmbinare armonioasă țelurile imediate și de perspectivă ale societății noastre socialiste. „Pentru țara noastră, care are de recuperat un important decalaj față de alte state — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — înfăptuirea consecventă a

amplu program de investiții, menți
nerea unei rate înalte a acumulării 
constituie un imperativ vital, de prim 
ordin. Aceasta este condiția hotărî- 
toare de care depinde posibilitatea 
de a ține pasul cu competiția ce se 
desfășoară pe plan mondial în dome
niul dezvoltării economice și sociale, 
de a asigura ridicarea gradului de 
civilizație a societății, satisfacerea 
în tot mai bune condiții a nevoilor 
materiale și spirituale ale maselor, 
construirea socialismului și comunis
mului".Opțiunea pentru alocarea unei părți însemnate din venitul național, în scopul asigurării unei reproducții lărgite de mare amploare este, în ultimă instanță, decisivă pentru dezvoltarea susținută, economică și socială, a țării. în acest sens, potrivit hotărîrilor Congresului al X-lea, ac
tualul plan cincinal menține o pro
porție justă intre fondul de acumu
lare și fondul de consum, prevăzind 
o rată a acumulării de 30—32 la sută. Desigur, menținerea unei asemenea

largide la ale
ale po-interesele poporului,

și social, al societății noastre, ar fi dus la diminuarea acumulărilor și, ca atare, la îngustarea bazei de creștere a producției de bunuri materiale. Calculele făcute arată că dacă s-ar fi acceptat asemenea concepții, inevitabil s-ar fi ajuns după un anumit interval de timp la o încetinire a dinamicii venitului național, la micșorarea bazei pentru ridicarea nivelului de trai al poporului. O pondere a acumulării mai mică cu 3—5 procente decît cea prevăzută în actualul plan cincinal ar fi dus, indiscutabil, la o creștere a fondului de consum în primii ani ai perioadei, dar, într-o perspectivă relativ apropiată — pînă la sfîrșitul acestui deceniu — fondul de consum 35—50 miliarde lei adoptată. ar fi scăzut cu față de varianta

Plecarea tovarășilor

Luni dimineață au plecat la 
Budapesta tovarășii Manea Mănes
cu și Paul Niculescu-Mizil, mem
bri ai Comitetului Executiv, ai ; secretar al C.C. al P.C.R., 
Prezidiului Permanent, secretari ai 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
C.C. al P.M.S.U., vor face o vizită 
de prietenie în R.P. Ungară.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma-

★
zi, tovarășii Manea 

Paul Niculescu-Mizil
în aceeași 

Mănescu și 
au sosit la Budapesta. Pe aeropor
tul Ferihegyi, oaspeții au fost în- 
tîmpinați de Aczel Gyorgy și Ko- 
mocsin Zoltan, membri ai Birou-

nent al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent,

Vasile 
Vlad,-șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Ion St. Ion, vicepreședinte 
siliului Economic, activiști 
tid.

Au fost de față Ferenc 
ambasadorul R.P. Ungare la Bucu-' 
rești, și membri ai ambasadei.

★

lui Politic, secretari ai C.C. al 
P.M.S.U.

Au fost prezenți, de asemenea, 
loan Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta, și membri ai amba
sadei. (Agerpres)

al Con
de par-

Martin,

Maiestății Sale Imperiale
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul Iranului
Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre Imperiala 

— sărbătoarea națională a Iranului — vă adresez cele mai calde felicitări, 
împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de 
progres și pace poporului iranian.

Amintindu-mi cu plăcere de recenta vizită în Iran și de convorbirile 
pe care le-am avut cu această ocazie, îmi exprim convingerea că rela
țiile prietenești, de colaborare dintre popoarele și țările noastre se 
vor dezvolta în continuare, în interesul lor reciproc, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

/Continuare în pag. a III-a)

cadrelor, în- îndeplinesc
din trăsătu- 
legi profun

această dreptul părerea cadrelor
semnificativ in legea prevede de a-și spune 

cu activitatea

Viorel SĂLĂJAN
ANGELESCU

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului AMIR ABBAS HOVEYDA
Primul ministru al Iranului

Folosesc plăcutul prilej pe care mi-1 oferă Ziua națională a Iranului 
pentru a vă adresa cele mai sincere felicitări, o dată cu cele mai buna 
urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, de pace și progres 
pentru poporul iranian prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

• 281,2 miliarde lei
ÎN INDUSTRIE

® 81,4 miliarde lei
ÎN AGRICULTURA

Excelenței Sale Domnul Dr. H. C. FRANZ JONAS
Președintele federal al Republicii Austria

Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 
Austria, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez Excelență, în numele 
Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, calde feli
citări, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului 
austriac prieten — pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările cordiale și 
urările adresate poporului nostru și mie personal cu ocazia Zilei naționala 
a Republicii Democratice Populare a Yemenului.

SALEM ROBAYA ALI
Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Democratice Populara 

a Yemenului
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FAPTUL, 
[DIVERS I 
- - - - - - - 1 
Repartiția---- I

I inspecto- I

| rului I
Intr-una din sitele trecute, I

IR.D. din Hunedoara s-a prezen
tat la Livius Lupo;, inspector I 
pentru probleme de muncă și II ocrotiri sociale la consiliul • 
popular municipal pentru a I

| afla rezultatul cererii sale de 
încadrare în cîmpul muncii. I

| Nici n-a intrat bine pe ușă și . 
inspectorul Livius Lupa; l-a In- I 
trebat, mai in glumă, mai înI serios, cit ii dă în schimbul unei 
vești bune. După care, văzînd că I 
răspunsul intirzie, l-a făcut să 
înțeleagă că o asemenea cerere I 
trebuie însoțită și de o „aten- • 
ție“ corespunzătoare, tn această I 
situație, nemaiavind încotro, | R.D. i-a dat și el, la rindu-i, a 
înțelege că s-a hotărit să-i îndeplinească această condiție. 
Exact in momentul in care Li- 1 
vius Lupa; își încasa suma soli- | citată a fost arestat. Acum, aș
teaptă „repartiția" ce i se cu- I 
vine.

Un minor |
Ia volanul |
unei auto
basculanteîntr-una din zilele trecute, In timp ce circula pe traseul dintre Exploatarea minieră Herja și Uzina centrală de preparare 
a minereurilor din Baia Mare, autobasculanta 31—MM—1359 a accidentat mortal pe Rozalia Florian. In urma cercetărilor întreprinse s-a stabilit că la volanul mașinii se afla minorul Alexandru Sabău. In ciuda faptului că acesta nu poseda permis de conducere, șoferul Va- sile Ionaș i-a încredințat autobasculanta cu care Alexandru Sabău a efectuat trei curse pentru a transporta minereu. Desigur, culpa șoferului „de ocazie" este în afară de orice îndoială. Ancheta în curs va lua — -'Sperăm — în considerare toate împrejurările în care s-a săvîrșit accidentul, pentru ca și ceilalți vinovați să fie pedepsiți așa cum se cuvine.

I

Mirela este 
din nou 
acasa!La această rubrică („Scînteia" nr. 8938 din 15 oct a.c.) relatam o întîmplare petrecută în Slatina : micuța Mirela Hristea, de 
4 ani, dispăruse de acasă împreună cu fata care o îngrijea, Doina Stoica. Prin eforturile organelor de miliție, Mirela a fost găsită la întorsura Buzăului (Covasna), la Ion Stoica, rudă apropiată a lui D.S., iar acum se află din nou alături de părinți.
Au pierdut 
cărarea...

CREȘTEREA COMBATIVITĂȚII
REVOLUȚIONARE-

Ca pretutindeni în țară, organizațiile de partid din județul Vaslui desfășoară o vastă activitate în vederea transpunerii în viață a programului de măsuri elaborat de conducerea partidului pentru îmbunătățirea muncii politico-ideologice și cultural- educative. Dezbaterile consacrate a- cestor importante probleme, în adunările generale ale organizațiilor de bază, în plenarele comitetelor de partid, ca și în plenara lărgită a comitetului județean de partid, au constituit un prilej de exigentă analiză a activității fiecărei organizații creînd astfel condițiile spre a traduce în viață sarcinile trasate de • tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
ridicarea nivelului combativității re
voluționare a întregii activități de e- 
ducație comunistă.Referindu-mă în cadrul acestui articol la aspectele privind munca de partid la sate, trebuie să arăt că experiența ne-a dovedit și cu acest prilej că spiritul combativ nu este o problemă teoretică, abstractă, un scop în sine, ci are profunde implicații practice — fiind menit să confere activității politico- educative de masă eficiență în promovarea atitudinii înaintate față de muncă, față de societate — se reflectă in rezultatele muncii de zi cu zi. Exemplele ce atestă acest adevăr sînt numeroase. Cooperatorii din sectorul zootehnic al C.A.P. Costești, de pildă, n-au realizat anul trecut, în mod integral, nici unul dintre indicatorii de plan. Analiza întreprinsă acum citeva luni de comitetul de partid al cooperativei a stabilit că organizația de bază de aici a folosit insuficient și sporadic mijloacele variate ale muncii politico-educative spre a influența conștiința cooperatorilor. Gazeta de perete a fost desființată, activitatea agitatorilor era ca și inexistentă. Cum era și firesc, analiza a prilejuit o amplă dezbatere, focul criticii îndreptîndu-se mai cu seamă asupra biroului organizației de bază, a comuniștilor și brigadierului din sectorul respectiv. în final, s-a adoptat un plan de măsuri cu sarcini concrete, fiecare comunist, la locul de muncă, fiind investit cu răspunderi precise. Ca urmare, munca agitatorilor a dobîndit un caracter combativ, raportat la situația „la zi" din sector ; gazeta de perete și-a îndreptat atenția asupra cauzelor care au generat neîndeplinirea planului ; specialiștii din comună au fost și ei antrenați în activitatea educativă, accentul principal fiind pus îndeosebi pe cultivarea atitudinii înaintate față de muncă, față de avutul obștesc. Stimularea spiritului combativ și raportarea lui la sarcinile practice au dat rezultate. De unde pînă nu de mult sectorul zootehnic era mereu ținta criticilor, în recenta plenară a comitetului de partid s-a anunțat îndeplinirea sarcinilor de plan pe întregul an ca și a angajamentului de 

a realiza, suplimentar, importante cantități de carne și lapte. Intrucît asemenea metode au dat rezultate și în alte organizații, participanții la dezbaterile consacrate recentelor documente de partid au hotărît extinderea lor, valorificarea întregului arsenal de forme și mijloace ale muncii politico-educative.Cu același prilej. în adunările și plenarele comitetelor comunale de partid s-a subliniat tendința unor birouri ale organizațiilor de bază, ca acelea din comunele Hur- dugi, Mălușteni, care consideră că obligațiile lor privind dezvoltarea combativității comuniștilor se realizează prin prezentarea unor informări în care diferite fenomene negative sînt „înregistrate", fără a arăta însă cauzele care le-au generat, măsurile ce se impun pentru remedierea lor. Ni se întîmplă uneori ca, stînd de vorbă cu secretari ai organizațiilor de partid din comunele Miclești, Arsura Găgești și intere- sîndu-ne de modul de desfășurare a muncii politice de masă, să ni se relateze pe larg despre numărul cercurilor din învățămîntul de partid, al cursanților, propagandiștilor, agitatorilor. Firește, este bine că se țin asemenea evidențe, dar nu e bine ca preocupările pentru aspectele statistice și organizatorice să umbrească 

preocuparea pentru ceea ce este esențial — și anume, problemele de conținut ale muncii politico-educative, eficiența ei practică.Nu ne putem împăca cu faptul că organizațiile de părtid din comunele Stănilești, Grivița, Ștefan cel Mare ocolesc „cu prudență" asemenea aspecte „delicate", cum sint cele privind tendințele de căpătuială, de îmbogățire prin speculă a unor cooperatori, care valorifică pe piață cu suprapreț diferite produse (unele achiziționate de la alți cooperatori). După cum nu putem trece cu vederea nici tendința unor organizații de partid din comunele Bogdănești și Ivănești de a reacționa față de cazurile de sustragere din avutul obștesc numai prin măsuri administrative, în loc de a acționa cu perseverență pentru crearea unei opinii de masă combative, care să supună oprobriului public astfel de manifestări, încît nimeni să nu mai cuteze a-și umple buzunarele pe seama colectivității.Raportarea combativității la efectele ei practice presupune a-i asigura un conținut corespunzător. Experiența organizațiilor de partid a arătat nu o dată că plutirea în generalități, limitarea spiritului combativ la unele sarcini mărunte, nesemnifi-
vîața de partid

cative, în timp ce problemele majore sînt lăsate pe plan secundar, reduc considerabil eficiența muncii politice. Dimpotrivă, ancorarea mun
cii politice de masă in realitățile 
unității, canalizarea ei spre realiza
rea sarcinilor majore îi conferă vi
goare, eficiență practică. In comuna Duda-Epureni, de exemplu, organizația de partid a stabilit un plan de perspectivă al activității desfășurate in vederea dezvoltării conștiinței cooperatorilor. Realizarea sa nu era deloc ușoară dacă se ține seama că participarea la muncile agricole era nesatisfăcătoare, ceea ce se reflecta și în întreținerea deficitară a culturilor. S-a început prin organizarea unor conferințe în cadrul cărora s-a explicat convingător necesitatea participării tuturor cooperatorilor la muncile agricole ; agitatorii au organizat în acest sens discuții pe brigăzi și familii ; gazetele de perete au fost revitalizate ; s-au editat foi volante în care se evidențiau realizările și se criticau lipsurile fiecărui colectiv. Agitația vizuală a îmbrăcat șl ea un caracter concret : au fost popularizate sarcinile de producție, s-a arătat ce pierderi aduce o zi de nepartir.i- pare la muncă, efectele negative ale proastei întrețineri a culturilor etc. Membrii consiliului de conducere si ai birourilor organizațiilor de bază, repartizați pe brigăzi, au inițiat sistematic întîlniri cu cooperatorii, în cadrul cărora au stimulat formarea unei atitudini noi, socialiste față de muncă și de averea obștească. Eficiența acestor măsuri este elocventă : participarea la muncă a devenit o îndatorire pentru cei mai mulți dintre cooperatori, succesele în producție au sporit reflectînd, „pe viu", dezvoltarea conștiinței oamenilor.Evident, aici combativitatea a îmbrăcat un conținut major, s-a îndreptat către problemele esențiale ale colectivului. Sînt însă comitete de partid în care tăișul muncii politice nu vizează chestiuni de stringentă actualitate, forța acesteia irosindu-se în domenii minore sau fără legătură directă cu starea de lucruri de la locul de muncă respectiv. In comuna Pogana, de exemplu, deși tractoarele și celelalte mașini agricole au fost mult timp inactive în campania de vară, din cauza insuficientei lor pregătiri pentru recoltare, formele muncii politice nu și-au concentrat tirul spre combaterea neglijenței unor mecanizatori care n-au remediat operativ și în bune condiții defecțiunile survenite. La gazetele de perete erau afișate foto-montaje din alte localități, munca de la om la om se 

reducea la informarea despre unele noutăți publicate în ziar etc.Subliniind necesitatea creșterii spiritului combativ al comuniștilor, recentele documente de partid pun în fața organizațiilor de partid sar
cina folosirii pe tărimui dezvoltării 
conștiinței socialiste a tuturor for
melor și metodelor activității politi
co-educative. Bine procedează Comitetul comunal de partid Tutova, care, în activitatea politică de masă desfășurată aci utilizează — cu aceeași combativitate — adunările de partid, agitatorii, gazetele de perete, panourile de onoare, întîlnirile pe colective restrinse (familii, brigăzi, echipe etc.). Conștiința cooperatorilor este influențată pe un plan larg, continuu, ceea ce a contribuit la rezultatele dobîndite aici în producție. In alte comune însă, ca Gherghești, de pildă, organizația de bază limitează forța de influențare a muncii politice folosind doar gazeta de perete și neglijînd, în schimb, agitatorii, în general munca de convingere de la om la om. Există organizații de partid unde s-a Încetățenit ideea că spiritul combativ se manifestă numai în ședințe ; astfel, în satul Bolați, din comuna Rebricea, adunările de partid sînt foarte „bătăioase", dar după criticile exprimate în acest cadru nu urmează nici un fel de măsuri practice. Nici gazeta de perete, nici agitatorii, nici biroul organizației de bază nu întreprind nimic spre a determina remedierea neajunsurilor semnalate în cadrul adunărilor. Desigur, este foarte bine că ședințele au un caracter combativ, dar necore- larea ulterioară a spiritului lor cu diferite forme ale muncii politice de masă diminuează efectul unor luări de poziții critice. Iată de ce cred că se impune, în lumina recentelor documente de partid, o revitalizare, o mai adîncă prospectare a tuturor a- cestor forme și metode ale muncii politico-educative, o întărire a combativității lor.în această ordine de idei, milităm pentru a se încetățeni în activitatea organizațiilor de partid o atitudine 
exigentă, combativă față de orice în
călcare a normelor de conduită în 
viața socială, a principiilor moralei 
comuniste, împotriva tendințelor de 
a limita spiritul critic numai la o a- 
numită „categorie" de manifestări 
negative, în timp ce altele sînt tre
cute cu vederea. Pe bună dreptate, 
în adunările generale deschise au fost 
criticate birourile unor organizații de bază unde s-a cuibărit atmosfera călduță de „îngăduință", de cocoloșiră a lipsurilor. Semnificativă în acest sens este plenara comitetului comunal de partid Lipovăț, unde comuniștii au subliniat că spiritul comba- , tiy presupune o atitudine fermă, intransigentă față de toate manifestă
rile negative — de orice natură ar fi 
ele — ale oricărui membru de partid, indiferent de locul și poziția în viața satului. Pornind de la aceste considerente, comuniștii de aici l-au tras la răspundere pe locțiitorul secretarului comitetului comunal, de partid care, în calitate de director al căminului cultural și vicepreședinte al consiliului popular, nu și-a îndeplinit sarcinile ce-i reveneau nemijlocit în îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative de masă, a refuzat numeroase sarcini politice și obștești, dînd un prost exemplu de ceea ce trebuie să fie un activist pe frontul ideologic în viața satului. In mod îndreptățit, plenara a hotărît înlocuirea sa din funcția de partid încredințată.Programul de educare comunistă elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, oferă un cîmp larg de activitate pentru perfecționarea calitativă a întregii munci de partid. Conștient de marile răspunderi ce-i revin, comitetul județean de partid va mobiliza toate resursele comuniștilor pentru ca indicațiile de o deosebită însemnătate principială și practică cuprinse în recentele documente de partid să prindă viață și în județul nostru.

Aurel ȚOEESCU
secretar al Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R.

(Urmare din pag. Dperfecționare a cadrelor de partid, de stat și din economie să se realizeze intr-un sistem unitar, în cadrul unei singure instituții — Academia „Ștefan Gheorghiu".Toate cursurile și lucrările Academiei vor avea la bază linia politică generală a partidului nostru, documentele Congresului al X-lea și celelalte documente de partid care asigură aplicarea creatoare a legilor generale ale construcției socialiste în condițiile concrete ale României, concepția materialist-dialectică despre lume și societate, teoria marxist- leninistă. Un țel fundamental al activității Academiei, pe care va trebui să-l transpunem în viață cu fermitate — îl constituie formarea si perfecționarea cadrelor care să participe la conducerea societății, oameni cu înaltă conștiință politică, în stare să înțeleagă problemele noi ale dezvoltării social-economice, atît pe plan național, cît și pe plan internațional, capabili să contribuie la găsirea căilor pentru asigurarea mersului ascendent al societății noastre.Vorbitorul a prezentat în continuare măsurile luate pînă acum de Consiliul de conducere al Academiei pe linia înfăptuirii indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru crearea Institutului Central de pregătire și perfecționarea cadrelor e- conomice și administrative, pentru înfăptuirea prin cursuri speciale a reciclării cadrelor, pentru legarea mai strînsă de activitatea practică prin cunoașterea formelor și metodelor concrete de muncă ale organelor și organizațiilor de partid, de stat și economice, uzinelor, întreprinderilor industriale și agricole și a înfățișat sarcinile ce revin în continuare cadrelor didactice și studenților în cadrul acestui proces complex menit să ducă la transformarea cunoștințelor acumulate în instrumente eficiente ale activității ideologice și practice.

Noul hotel „Muntenia" din Pitești Foto : Gh. Vințilă

Cursurile Academiei, a arătat în încheiere tovarășul Miron Constanti- nescu, se deschid în condițiile cînd întregul nostru popor desfășoară o însuflețitoare activitate de aplicare în viață a măsurilor propuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru îmbunătățirea activității politico- ideologice de educare marxist-leni- nistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Avem în Academie un colectiv de activiști de partid cu multă experiență, avem o organizație de partid puternică care va trebui să supună unei analize critice activitatea desfășurată și să orienteze, să amplifice munca poii- tico-ideologică de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste. Va trebui să acționăm împreună pentru întărirea spiritului de răspundere, pentru sporirea inițiativei și creației în muncă, pentru înlăturarea manifestărilor negative de automulțumire, pentru creșterea combativității partinice, astfel încît să asigurăm condițiile cele mai propice în vederea realizării marilor sarcini ce ne-au fost încredințate de conducerea superioară de partid.Considerăm că dispunem de condițiile necesare desfășurării procesului de învățămînt Ia un înalt nivel și ne exprimăm convingerea că întregul nostru colectiv nu-și va precupeți eforturile pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor încredințate de partid Academiei ; ne vom strădui din toate puterile, avînd sprijinul continuu al Secțiilor C.C. al P.C.R., să îndeplinim mandatul încredințat de conducerea partidului nostru, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Au luat apoi cuvîntul Ion Cioltea și Constantin Rogobete, studenți ai Institutului pentru pregătirea cadrelor în problemele conducerii social-poli- tice, loan Mureșan, cursant la Școala centrală de pregătire a cadrelor sindicale, Gheorghe Mălin, cursant la Centrul de pregătirea cadrelor de specialitate în problemele de conducere și organizatorice, și Viorica Chio- 

reanu, de la Cursul de perfecționarea cadrelor U.T.C., care au exprimat satisfacția și recunoștința colegilor lor pentru posibilitatea ce le-a fost creată de a urma cursurile acestei prestigioase instituții de învățămînt, pentru atenția1 deosebită pe care conducerea superioară a partidului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu o acordă activității de formare politico-ideolo- gică, marxist-leninistă a cadrelor, a membrilor de partid, a fiecărui om al muncii. Totodată, în numele tuturor studenților și cursanților, vorbitorii au exprimat hotărîrea fermă de a folosi condițiile create, de a munci neobosit pentru a-și îmbogăți pregătirea teoretică și practică, pentru a putea sluji cu credință cauza partidului și poporului.în numele cadrelor didactice s vorbit prof. univ. Marin Popescu, care a subliniat că hotărîrea luată de conducerea partidului ca întreaga activitate de pregătire a cadrelor de conducere să se realizeze de către Academie reprezintă pentru activul! de profesori, conferențiari, lectori și asistenți o mare cinste, dar și o sarcină de mare răspundere, care implică asigurarea unui înalt spirit de exigență partinică întregii activități pentru pregătirea proprie, pentru cunoașterea celor mai noi reali- zări teoretice și practice în domeniul disciplinei predate, pentru a ridica nivelul Invâțămîntului corespunzător realizărilor științei și cerințelor construcției socialiste.Vorbitorul a exprimat hotărîrea cadrelor didactice de a depune toat- eforturile pentru pregătirea la un înalt nivel a activiștilor de partid, a cadrelor de stat și din economie, pentru a realiza sarcina dată de secretarul general al partidului ca a- ceste cadre să fie în stare nu numai să aplice cu fermitate în viață hotărîrile partidului, ci să și contribuie la elaborarea tezelor teoretice, a liniei generale politice de construire a socialismului în țara noastră. (Agerpres)

Buna servire 
a cumpărătorilor In 

atenția lucrătorilor din 
comerțul maramuresanO dată cu dezvoltarea economică și urbanistică. Baia Mare a cunoscut o continuă modernizare a rețelei comerciale. în sectorul alimentar, organizația comercială locală numără peste 130 de unități, unele din acestea fiind amplasate în centrele miniere Cavnic, Nistru, Baia Sprie și altele. Pentru o mai operativă deservire a muncitorilor, au fost deschise în ultima vreme mai multe puncte alimentare și chioșcuri în incinta unor unități -„economice din Baia Mare.— Rețeaua existentă se va îmbogăți, în curînd, cu două noi complexe comerciale — ne spunea tovarășul loan Lujerdean, directorul O.C.L. „Alimentara", din Baia Mare.Mai buna aprovizionare a unităților cu un sortiment diversificat de produse alimentare, modernizarea și specializarea a 6 magazine, ca și creșterea solicitudinii și operativității lucră-, tori lor noștri se oglindesc cu pregnanță în faptul că realizările pe 9 luni sînt mai mari, față de aceeași perioadă a anului trecut, cu peste 36.5 milioane lei.

Vasile GAFTONE
corespondentul „Scînteii*
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Dumitru Lazăr și Mihai Anw- 

țic, muncitori forestieri la par
chetul Lotrișor (Vilcea) au por
nit intr-una din zilele trecute 
spre bufetul cu același nume, 
aflat la circa 6 kilometri de ca
banele in care locuiau. La du
cere, drumul a fost plăcut și 
lipsit de peripeții. La întoarcere 
însă... După zăboveala de la 
bufet, la un moment dat, au 
pierdut cărarea și au căzut în- 
tr-o prăpastie. Rezultatul: Du
mitru Lazăr a decedat imediat, 
iar Mihai Anuțic se află în 
stare gravă la spital.

Acul fatalDeși în vîrstă de numai 2 ani 
și 6 luni, copilul Zorilă Ciucu- | reanu, din satul Mănășturel, co- muna Cuzdrioara (Cluj), a fost I lăsat de către părinți singur în | casă. La puțin timp după aceea, • scotocind în dreapta și în stingă, | el a dat peste un ac cu care a | început să meșterească la apa- , râtul de radio. Și, tot umblînd cu acul la aparat, a ajuns la | priză. O puternică scînteie e- . lectrică și micuțul Zorilă a fost trîntit la pămînt. Cînd s-au în- | tors acasă, părinții l-au găsit în > stare de comă. L-au transportat urgent la spital, dar, cu toate e- I forturile medicilor, nu a mai ■ putut fi salvat

Rubricd redactata de ;
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID ■

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînfeii". .

Prezența specialiștilor din ministere, din centralele industriale din alte organisme în unitățile economice, practică curentă, face parte din peisajul obișnuit al unităților noastre economice. Și dacă reprezentanții unui minister, ai unei centrale sînt 
așteptați într-o fabrică sau mare combinat, această așteptare izvorăște din încrederea pe care oamenii o au în capacitatea și competența acestora de a da un bun sfat tehnic sau organizatoric pentru ieșirea din- tr-un vremelnic impas, ori pentru sporirea eficienței activității lor.Cu astfel de prezențe sînt obișnuiți și chimiștii de la Combinatul de îngrășăminte din Tr. Măgurele, județul Teleorman. Numai că la începutul lunii septembrie colectivul de aici a avut o mare surpriză ; Centrala de îngrășăminte chimice trimisese, în control, ca reprezentant al său, în calitate de „specialistconsultant" pe lingă un cadru competent din centrală, nici mai mult, nici mai puțin decît pe ing. Petre Ru
xandra, fost șef de fabrică, iar apoi fost inginer-șef al grupului de îngrășăminte din combinat pînă în 1970, cînd... „la propunerea comitetului județean de partid, conducerea Ministerului Industriei Chimice a hotărit să schimbe din funcțiile avute pe (...) iar lui Petre Ruxandra (...) să-i desfacă contractul de muncă". („Scînteia" din 9 noiembrie 1970).Ce a determinat, la vremea ei, o asemenea hotă- rîre ? Ordinul ministrului industriei chimice cu nr. 1175 din 1970, care sancțio

na grave abateri de la disciplina de producție săvîr- șite la Combinatul din Tr. Măgurele, este clar : ......Desfacerea disciplinară a contractului de muncă, cu data de 15 octombrie 1970, conform art. 13, lit. e din Legea nr. 1/1970 : ing. Ru- xandra Petre (...) pentru : 
neurmărirea modului în 
care s-a desfășurat activi
tatea în compartimentele pe 
care le-a coordonat ; ne- 
luarea de măsuri în vede
rea evidențierii și raportă
rii corecte a producției 
realizate ; neurmărirea mo
dului de realizare și rapor
tare a consumurilor speci
fice : neintreținerea în bune 
condiții a instalațiilor".Așadar, cel venit în calitate de „specialist-consultant" să dea soluții, nu era altui decit omul care cu nici un an în urmă fusese înlăturat dintre specialiștii combinatului pentru neur- mărirea..., neluarca..., neîn- treținerea...» expresii care califică cel puțin lipsa do competență. Tocmai de a- ceea prezența lui la Tr. Măgurele, ca reprezentant al centralei, a stîrnit printre chimiști discuții aprinse, o justificată stare de nemulțumire.înregistrăm, la Combinatul din Turnu Măgurele, reacțiile citorva... inspectați :„Dacă nu-î vorba de-o farsă de prost gust — ne spune Florian Ionescu, actualul inginer-șef la grupul de îngrășăminte — atunci ar trebui să credem că pentru a ajunge să fii luat în centrală, poți munci și prost, că nu munca stă la baza promovării cadrelor. Vreau totuși să cred că o astfel de practică nu va ră- mîne nesancționată, intru

cît contravine flagrant spiritului de muncă din industria noastră, tuturor normelor vieții noastre publice."„Nu-mi explic numirea Iui P.R. în centrală — ne spune ing. Șerban Niculescu pentru a da indicații și sfaturi tehnice în sectoarele în care el a demonstrat ce poate. Cît a fost 

Ei i au desfăcut contractul de muncă; 
după care, el a venit să-i inspecteze

șeful fabricii de acid sulfuric „a tras" de instalații pînă au căzut. Răsplata ? A fost avansat în funcția de inginer-șef de grup, iar pentru redresarea situației a trebuit să vină specialiști de la Copșa Mică, Năvodari și Tîrnăveni și să muncească alături de noi un an de zile ca să readucem fabrica la o funcționare normală. Toată lumea știe cît ne-au costat „ideile" lui de șef de fabrică și apoi de inginer șef de grup".Facem aici o paranteză pentru a spune că „ideile originale" ale lui P.R. și ale altora, aplicate sau neaplicate în practică la 

grupul de îngrășăminte între anii 1964—1970, au costat statul o sumă importantă și sînt apreciate de specialiști (există documente scrise în acest sens) de-a dreptul ca „inepții tehnice", „plăgi pe instalații" etc. Termeni cam brutali, poate — dar nu nereali.Alți comuniști din combinat, ingineri, maiștri, o

peratori, ale căror opinii nu le transcriem din lipsă de spațiu, au fost unanimi în a aprecia că au rămas surprinși de prezența ing. P. Ruxandra în combinat în calitate de trimis al centralei de îngrășăminte. Nu-mi explic acest lucru, remarca unul dintre ei, decît printr-o încălcare grosolană a normelor etice : un inginer proiectant, de la I.P.R.A.N., ne declara că prin angajarea lui P. Ruxandra Ia centrală și trimiterea lui la Tr. Măgurele în control, conducerea centralei a creat o situație nefirească, a Încălcat cele mai 

elementare norme ale relațiilor de serviciu.în societatea noastră, promovarea în muncă se face din rîndul acelor cadre care au o temeinică pregătire profesională, oameni capabili să mobilizeze colectivele în care lucrează, care au obținut rezultate deosebite, oameni cu o comportare ireproșabilă în 

muncă și în societate. Și cine poate cunoaște mai bine toate aceste lucruri, dacă nu colectivul în mijlocul căruia a muncit ? Cine poate oare emite o opinie mai competentă decît tovarășii de muncă ai celui propus pentru a fi promovat ? Promovarea în muncă a unui cadru sau altul, are ca supremă rațiune servirea intereselor generale ale societății ; iar cel îndrituit să aprecieze măsura în care cel propus pentru promovare va servi interesele societății este colectivul in mijlocul căruia a muncit.Ocolirea consultării sale 

sau, și mai grav, sfidarea opiniei sale, reprezintă încălcări ale normelor vieții noastre publice, ale principiilor pe care se întemeiază relațiile de muncă în societatea noastră. Cum s-a procedat în cazul de față ?Cercetăm resorturile care au dus la apariția acestei situații stranii. In luna noiembrie 1970, după desface

rea contractului de muncă la Tr. Măgurele, recomandat conducerii întreprinderii de industrie locală Pe- riș, județul Ilfov, P. R. depune o cerere și „pe încredere" este angajat ca șef al serviciului mecanic-șef cu uri salariu de 2 300 lei.— La angajare — ne spune Grigore Lungan, șeful serviciului de salarizare ai întreprinderii respective — ne-a declarat că este inginer chimist, absolvent de politehnică. După trei luni,' cînd ne-a adus diploma si cartea de muncă (îi bloca- sem salariul, ca să-l obligăm să Ie aducă) am fost nevoiți să-i schimbăm și 

funcția și încadrarea, deoarece absolvise o facultate din cadrul Universității și nu putea ocupa acest post. A rămas la noi pe post de chimist principal pînă la data de 6 septembrie 1971, cînd s-a transferat.Da, ta 12 august a.c., P. Ruxandra depune la conducerea Centralei de îngrășăminte, o hîrtie în care se poate citi : „Subsemnatul... accept (!) să lucrez în centrală..." Pe un colț al a- cesteia, ing. Tănase Zaha- rescu, directorul general al Centralei de îngrășăminte, scrie : „Imediat forme de transfer în interes de serviciu" și semnează. La a- dresa centralei, întreprinderea de industrie locală Periș, este de acord cu transferul. Astfel, la 6 septembrie, este încadrat în centrală pe postul de chimist principal III, cu un salariu de 2 200 lei, ca după numai 23 de zile, să fie încadrat ca inginer chimist principal II, cu un salariu de 3 025 lei.— Cum vă explicați a- ceastă vertiginoasă schimbare de încadrare ? — l-am întrebat pe Ștefan Dragnea, șeful serviciului de salarizare din centrală.— Păi, numai în aceste condiții a acceptat omul să fie angajat. De altfel, tovarășii! director Zaharescu mi-a atras atenția ca din posturile de inginer chimist II, să păstrez unul special pentru ing. Ruxandra Petre. Și m-am conformat !l-am adresat directorului general al Centralei de îngrășăminte, ing. Tănase Zaharescu, o întrebare de principiu :

— Dacă n-ați fi fost director al centralei, ci director al Combinatului din Tr. Măgurele, sau, mai puțin, inginer la una din fabricile acestuia și v-ar fi venit în control un om scos printr-un ordin al ministrului și angajat în centrală, ce-ați fi crezut despre conducerea centralei ? In esență, aceeași întrebare i-o adresasem cu o zi înainte și ing. P. Ruxandra. Ca și acesta din urmă, care, zîmbind ironic a tăcut, directorul centralei a evitat răspunsul direct, clar, la întrebare.— Știți, nu avem în centrală specialiști în acid sulfuric și fosforic. De altfel, nu avem nici pretenția că cei mai buni specialiști sînt în centrală... Ruxandra nu-i un cap strălucit... El a fost trimis acolo ca un consultant al altui inginer. L-am luat în centrală cu aprobarea conducerii ministerului.Așa să fie ? In urma u- nei întrevederi cu ministrul industriei chimice, sin- tem în măsură' să apreciem ultimele afirmații ale ing. Zaharescu Tănase ca fiind INEXACTE ; nu este adevărat : conducerea ministerului nu a știut nimic despre aceste „operații"......Iată, pe scurt, „cazul Ruxandra". Comentariile noastre sînt de prisos ț le-au făcut inginerii, operatorii de la Tr. Măgurele — și noi ne declarăm întru totul de acord cu ele. Acum, așteptăm măsurile j pentru că este de neconceput ca asemenea malver- sații, cu totul străine spiritului societății noastre, să răntină nesancționate.
Alexandru BRAD



TOATE FURAJELE
SĂ FIE PUSE LA ADĂPOST

DE INTEMPERII
în contextul măsurilor luate pentru echilibrarea balanței furajere și Înlă

turarea risipei și consumului exagerat de concentrate o mare însemnătate au 
Ktrlngerea, transportul și depozitarea tuturor resurselor de nutrețuri din cîmp, 
tnsilozarea a tot ceea ce se pretează la acest mod de conservare. In aceste 
rile, cind se recoltează culturile tîrzii, trebuie să se acorde aceeași atenție 
și evitării pierderilor la nutrețurile de volum, depozitării cocenilor și celor
lalte resturi vegetale în apropierea fermelor de animale.Direcția generală agricolă a județului Ilfov a dat indicații cooperativelor agricole de a însiloza cantități mai mari de furaje față de necesar și de a strînge din cîmp toate grosierele. Cooperativele agricole cultivatoare de sfeclă — și acestea sînt majoritatea — mai primesc însemnate cantități de tăiței și melasă de la fabricile de zahăr. Intr-un cuvînt, se poate spune că în județ sînt surse bogate pentru echilibrarea bazei furajere fără a se aștepta cantități suplimentare de concentrate, cum s-a procedat în anii trecuți.în multe cooperative agricole se urmărește înlăturarea cu hotărîre a risipei și consumului exagerat de con

centrate. In acest scop, cooperatorii 
din Căscioarele au adunat în stoc, mai 
mult față de necesar, cu 500 tone si
loz șl 50 tone fin de lucerna, iar în 
prezent animalele sînt ținute la pă- 
șunat pentru a scurta perioada de 
hrănire in stabulație. Aceeași preocu
pare am Întilnit-o și la cooperatorii din Chirnogi, care asigură cantități 
mult mai mari de grosiere șl suculen
te pentru a substitui concentratele și 
deficitul de fin. Exemple asemănătoare oferă și cooperativa agricolă din Afumați. Aici, după ce s-au însilozat 
1 500 tone nutrețuri în preajma sectorului zootehnic, pentru a se grăbi lucrările, s-au amenajat silozuri în a- propiere de sursa de furaje lingă o șosea asfaltată. Ca urmare a acestei măsuri s-au putut însiloza încă 2 000 tone coceni, în amestec cu melasă diluată și porumb siloz.Situația ar putea fi mult mai bună dacă s-ar fi luat din timp măsuri pentru grăbirea însilozării. Or. ptnă la data de 22 octombrie a.c., 
s-au Însilozat doar 222 000 tone de furaje, din cele 446 000 tone cit s-a stabilit. Deci, strîngerea și depozita
rea tuturor furajelor existente în 
cîmp, în cel mai scurt timp, pînă nu 
se dcpreciază, constituie o sarcină de 
prim ordin pentru toate cooperative
le agricole.In unele cooperative se înregistrează cazuri de animale rahitice, mortalități și sacrificări fără justificare. Acum, în prag de iarnă, lipsesc furajele. La cooperativa din Plopșani, comuna Dala, pentru neregulile din fermele zootehnice primești mereu cam același răspuns : „Nu avem furaje". Dar de ce nu sînt furaje I Pentru perioada de stabulație s-au însilozat doar 110 t din cele 5 300 t cit este necesar și se mai contează pe 2 000 tone tăiței de sfeclă. Din necesarul de 800 t grosiere s-au strîns numai 180 t de paie, în prezent, pe cîmp sînt mari cantități de coceni, dar din cele 830 ha cultivate cu porumb nu s-au recoltat nici jumătate, iar cocenii s-au strîns numai de pe 120 ha, din care o

parte au și fost consumați pînă acum. Cooperativa are 80 atelaje și alte mijloace de transport, dar toate acestea sînt ținute acasă la cei ce le au în primire. Aceștia le folosesc mai mult în interesul personal, în timp ce cooperativa nu are cu ce transporta furajele din cîmp. Cu mijloacele existente s-ar putea transporta în medie 300 tone de cereale sau furaje zilnic. Deficiențele amintite nu sînt necunoscute, dar nimeni nu se ocupă de redresarea situației, nici președintele cooperativei agricole, nici șeful de fermă care este medic veterinar și nici medicul circumscripției veterinare. Același lucru se poate spune despre secretarul comitetului de partid din C.A.P.,

primarul comunei, secretarul comitetului comunal de partid. Aceste cadre, plus cele ce vin de la nivelul județului pot și trebuie să facă totul pentru îmbunătățirea activității la această unitate.Una din problemele actuale de maximă însemnătate economică este utilizarea tuturor resurselor din cîmp pentru prelungirea pășunatqlui animalelor și îndeosebi al oilor. în a- cest an, porumbiștile, spre exemplu, oferă resurse de nutrețuri aproape cit o pășune. In unele cooperative însă, cum este cea din Daia, se consumă acum porumbul siloz, frunzele și co- letele de sfeclă în loc ca acestea să se însilozeze în cea mai mare parte pentru iarnă..Este necesar ca organele județene să facă o analiză temeinică asupra stărilor de lucruri amintite și să ia măsuri operative pentru curmarea neregulilor, acționînd operativ, cu toată hotărîrea, astfel incit să fie strînse și puse la adăpost toate resursele de nutrețuri.
Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteii'Au încheiat semănatul culturilor de toamnă

JUDEȚUL ILFOVMecanizatorii și cooperatorii de pe ogoarele județului Ilfov au încheiat semănatul culturilor de toamnă pe toate cele 144 000 ha în cooperativele agricole și 35 700 ha în I.A.S. In telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Ilfov al P.C.R., se spune :Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom o- cupa in continuare de mo-

JUDEȚULOamenii muncii de pe o- goarele județului Bacău raportează îndeplinirea integrală a planului la însămînțările de toamnă, încadrîndu-se astfel in limitele perioadei optime.într-o telegramă adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., se
cretarului general al partidului de către Comitetul județean Bacău al P.C.R. se spune, printre altele : Respectind prețioasele indicații cuprinse în Scri-

bilizarea comuniștilor și celorlalți oameni ai muncii pentru efectuarea tuturor lucrărilor agricole din această toamnă, cit și pentru achitarea obligațiilor contractuale. Sîntem hotărîți să perfecționăm necontenit stilul de muncă al organelor și organizațiilor de partid din județ în conducerea agriculturii, să contribuim cu toate forțele noastre Ia realizarea mărețelor sarcini stabilite de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.
BACĂUsoarea adresată de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, lucrătorii din agricultura județului au acordat o atenție deosebită calității lucrărilor. în momentul de față, toate forțele sînt concentrate la recoltarea porumbului și sfeclei de zahăr, precum și la executarea arăturilor de toamnă, lucrări pe care ne angajăm să le terminăm în cel mai scurt timp.(Agerpres)

Conferirea „Ordinului Muncii" 
clasa I unor cooperative 

agricole de producție
Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru participarea activă a țăranilor cooperatori, muncitorilor, mecanizatorilor, tehnicienilor și inginerilor la obținerea, în anul 1971, a unor recolte bogate de grîu pe întreaga suprafață avută în cultură și livrarea la fondul de stat a unor cantități sporite, prin decret al Consiliului de Stat a! 'Republicii Socialiste România a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I următoarelor cooperative agricole de producție : Poiana, din municipiul Turda, județul Cluj, care a realizat 4 480 kg grîu la hectar ; „6 Martie" din orașul Cîmpla Turzii, județul Cluj, care a realizat 4 424 kg grîu la hectar ; Foieni. județul Satu-Mare, care a realizat 4 272 kg grîu la hectar ; „Cămin" din comuna Căpleni, jude

țul Satu-Mare, care a realizat 4131 kg grlu la hectar ; Stoicănești, județul Olt, care a realizat 4 120 kg grîu la hectar ; „Ho Și Min" din comuna Dor Mărunt, județul Ialomița, care a realizat 4 102 kg grîu la hectar ; „9 Mai" din comuna Cășeiu, județul Cluj, care a realizat 4 044 kg grîu la hectar, și Diniaș, comuna Peciu Nou, județul Timiș, care a realizat 4 007 kg grîu la hectar.Prin același decret, a fost conferit „Ordinul Muncii" clasa I următoarelor stațiuni experimentale agricole : Turda, județul Cluj, caret a realizat 5 392 kg griu la hectar ; Valul lui Traian, județul Constanța, careza realizat 4155 kg grîu la hectar, și Livada, județul Satu-Mare, care a realizat 4 073 kg grîu la hectar. (Agerpres)
LEGUMELE-VERDETURI SĂ FIE SEMĂNATE NEÎNTlRZIAT
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PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ PREVĂZUTĂ

CONTRASTE
La Rîmnic, în concediu

cine banii va-

„Ce-i In mină, nu-i minciună" — spune o zicală. Probabil că ea a inspirat conducerea întreprinderii județene de construcții-montaje- Vîlcea cînd a hotărit procurarea prin închiriere a unui aparat de a unui deser- de la emisar

Insămînțarea Iegumelor-verdețuri se înscrie printre lucrările agricole de maximă urgență în această perioadă. Se știe că, din grădinile de legume, primele produse care ies pe piață primăvara sînt spanacul, salata, ceapa, usturoiul verde. Aceste produse au o deosebită importanță pentru aprovizionarea zilnică a populației într-o perioadă cînd nu se găsesc alte legume în cîmp. Suprafața care trebuie să se însămînțeze cu verdețuri este de 8 207 ha în cooperativele agricole și 696 ha în I.A.S. Deși suprafața este mică, a- ceasta nu trebuie să constituie un motiv pentru unitățile agricole de a amîna lucrările. Este foarte important ca prevederile să se realizeze în totalitate și într-un timp foarte scurt. Din datele centralizate la minister rezultă că, pînă la data de 22 octombrie a. c., în cooperativele agricole s-au in- sămînțat 4139 ha cu legume-verdețuri, iar în I.A.S. — 547 ha. Datorită pregătirii din timp a terenului, atenției acordate de specialiști efectuării acestor lucrări, în cooperativele agricole din județul Buzău s-a însă-

mințat întreaga suprafață stabilită, Iar în județul Vrancea s-a realizat 95 la sută din prevederi.Pe ansamblu, situația nu este de natură să ofere certitudinea că în primăvară vom avea suficiente legume-verdețuri. Ținind seama că ne aflăm în ultima săptămînă cînd se mai pot însămînța aceste culturi, lucrările trebuie urgentate în toate județele. Sînt necesare măsuri eficiente pentru impulsionarea lucrărilor îndeosebi în cooperativele agricole din județele Botoșani, Sălaj, Harghita, Bis- trița-Năsăud, care nu au insămînțat nici 10 la sută din suprafețele prevăzute, ca și în cooperativele din Covasna și Vaslui, unde nici nu a început această lucrare, deși sînt de cultivat suprafețe mici. Lucrările trebuie intensificate și în unele județe care au de însămînțat cu legume-verdețuri suprafețe mai mari. Este cazul cooperativelor agricole din județele Ialomița, Brăila, Iași, Bacău, Dîmbovița și altele, care pot aduce o importantă contribuție la îmbunătățirea aprovizionării populației.

toreretat și compresor de vire, tocmai București. Un s-a deplasat în Capitală pentru descoperirea sus-numitelor utilaje. După investigații duse cu perspicacitate a reușit să le depisteze la Trustul de lucrări speciale. S-a încheiat contractul și utilajele au fost transportate la Rîmnicu-Vîlcea. Treaba s-a făcut în timp record, ceea ce e lăudabil.Urmarea este însă mult mai puțin lăudabilă. Să vedeți ! De la 12 august a.c. cele două chiriașe au împodobit parcul de utilaje al întreprinderii. Frumoase podoabe, nimic de zis, dar care

costă. Și costă cam scump. Pentru aparatul de toreretat, chiria e de 7 lei ora, iar pentru compresor de 14 lei ora. Ba mai mult, special de la Valea Călugărească, a fost adus un mecanic să vegheze la somnul liniștit al celor două utilaje. Și astfel puse cap la cap, aceste „mici cheltuieli" însumează nu mai puțin de aproape 10 000 de lei. Acum de teamă ca o dată cu venirea toamnei chiriașele să nu prindă reumatism, I.J.C.M.-Vîlcea le-a înapoiat proprietarului. Se naște totuși o întrebare : Oricît da plăcut ar fi un concediu fără plată la Rîmnic, totuși oare plătește cheltuiți pentru canța și vilegiatura a- cestor mijloace productive, neutilizate ? Că dacă s-au grăbit să păgubească, de ce nu s-ar grăbi să și tească ? 1
fine de sete 
o înghițitură 
de stofă?

Recoltatul porumbului la cooperativa agricolă Măgura, județul Teleorman 
Foto : 8. Cristian

Țesătoria „Teleormanul" din Roșiorii de Vede se dezvoltă. Și ce-i cu asta ? — veți întreba. Nimic senzațional — noi, tea deri ce se Numai că la „Teleormanul" această voltare ascunde, torită concepției pro- iectanților de la stitute specializate ale industriei ușoare, ceva „original". Nu că Cele trei hale npi ar fi mai late decît lungi, sau . că ar avea uși cu celulă N-au. schimb, prin lipsă de spații de depozitare pentru producția finită. „Des- curcați-vă“ — le-au spus proiectanții ce-■ lor vde la țesătorie. Și roșiorenii se descurcă. Au construit pe aproape niște barăci, despre care pompierii locali... Dar să nu punem paie pe foc. Cînd țesăturile nu mai încap in barăci, mai ră- mîn și pe afară... Nu-i singura noutate ce o

răspundem doar atitea și atî- alte întreprin- cunosc pro- de dezvoltare.dez- da-in-
fotoelectrică.Dar au, în proiect,

(Urmare din pag. I)Dimpotrivă, o politică consecventă 
de acumulare, care-și găsește oglindirea și în actualul plan cincinal, are repercusiuni pozitive asupra creșterii avuției naționale, a venitului național și, implicit, asupra volumului fondului de consum, deci creează o bază economică trainică pentru adoptarea de către partid și de stat a unor măsuri succesive pentru sporirea veniturilor salariaților și pentru creșterea fondurilor sociale de consum. Este suficient să arătăm că, în acest cinci
nal, menținerea unei rate înalte a 
acumulării determină o creștere me
die anuală de 7,6 la sută a fondu
lui de consum, creștere superioară 
tuturor mediilor anuale din perioa
dele ultimelor trei cincinale. Rezultă cu claritate că, în condițiile noastre, 
un tot mai înalt și durabil nivel al consumului este nemijlocit legat de creșterea susținută a forței economice a țării.Evident, politica de dezvoltare a acumulărilor, prin stabilirea unei corelații optime între fondul de acumulare și fondul de consum, trebuie asociată cu o politică de utilizare chibzuită a fondurilor acumulate, pentru ca eforturile de investiții să asigure spdruri cit mai mari de producție și de venit național, un autentic progres economic și social. In acest sens, planul cincinal orientează investițiile cu prioritate spre dezvol
tarea ramurilor producției materiale, aceasta constituind una din coordonatele majore ale politicii economice a partidului nostru. In perioada 1971—1975, circa 60 la sută din volumul total de investiții vor fi destinate dezvoltării și modernizării industriei, ramură conducătoare a economiei. Deosebit de important este că cea mai mare parte din fondurile de investiții alocate industriei vor reveni ramurilor și subramuri- lor de mare importanță pentru impulsionarea progresului tehnic în economie și valorificarea superioară a resurselor naturale — de exemplu, industria electrotehnică și electronică, de mecanică fină și ma- șini-unelte, industria petrochimică, a metalurgiei oțelurilor aliate ș.a. — în scopul asigurării unei struc

turi moderne și eficiente a industriei. Totodată, fonduri importante vor fi destinate dezvoltării mai susținute a ramurilor industriale producătoare de bunuri de consum.Ramură de bază a producției materiale, agricultura va parcurge în actualul cincinal o etapă de accelerare a procesului de dezvoltare intensivă și modernizare, spre a valorifica mai bine marile rezerve de care ea dispune. Ținind seama că în anumite perioade nu s-a dat suficientă atenție sarcinilor privind dezvoltarea agriculturii, statul va aloca acestei ramuri, pentru perioada 1971—1975, investiții de peste 80 miliarde lei, a-

fondurile statului — peste 52 miliarde lei — se va folosi pentru lărgirea și modernizarea bazei materiale a învățămîntului, artei și culturii, ocrotirii sănătății, construcția de locuințe, cantine, creșe, lucrările edilitare etc. Dacă ținem seama și de aceste fonduri, rezultă că, de fapt, în actualul cincinal se repartizează pentru acțiunile legate nemijlocit de ridicarea' nivelului de trai resurse re- prezentînd 71—73 la sută din venitul național.Congresul al X-lea al P.C.R. a insistat asupra necesității ca, în anii actualului cincinal, să se acționeze și mai intens în direcția lichidării deca-

INVESTIȚIILE
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dică de două ori mai mult decit s-a investit în cincinalul precedent. La acest volum de investiții se va a- dăuga aportul financiar al cooperativelor agricole de producție, care însumează circa 20 miliarde lei. Investițiile sînt îndreptate în principal spre lărgirea bazei de mecanizare și chimizare a agriculturii, realizarea programelor naționale de extindere a lucrărilor de irigații și hidroameliorații și de dezvoltare a zootehniei.De fonduri importante de investiții vor beneficia în actualul cincinal industria construcțiilor, transporturile și telecomunicațiile, comerțul și alte sectoare ale economiei. O subliniere aparte merită faptul că — pornind de la atenția deosebită pe care partidul și statul o acordă dezvoltării cercetării științifice, creșterii a- portului acesteia Ia progresul economic și social al țării — pentru extinderea bazei materiale a cercetării a fost repartizat un volum de investiții de 4,5 miliarde lei, față de 1,7 miliarde lei în cincinalul anterior.Este de relevat, totodată, că o parte din investițiile centralizate din

lajelor moștenite din trecut in domeniul repartiției forțelor de producție pe teritoriul țării, pentru asigurarea progresului economic și social al tuturor județelor și localităților, făcînd astfel posibil ca toți cetățenii patriei să beneficieze din plin de roadele civilizației materiale și spirituale pe care le aduce socialismul. în acest scop, o parte 
tot mai însemnată din fondurile de 
investiții prevăzute de planul cinci
nal este îndreptată cu preponderență — bineînțeles, fără a se neglija ridicarea în continuare a potențialului economic al celorlalte județe și îmbinînd judicios criteriile de eficiență economică cu cele de ordin social — spre județele mai puțin industrializate. Elocvent în acest sens este faptul că investițiile alocate pentru realizarea și punerea în funcțiune a unor noi capacități în județele mai puțin dezvoltate — Bistri- ța-Năsăud, Buzău, Covasna, Dîmbovița, Harghita, Ilfov, Satu-Mare, Vrancea, Tulcea etc. — vor face ca producția industrială a acestora să 
crească in anul 1975 cu circa 50—86

la sută față de realizările anului 1970. Partidul promovează stăruitor această linie cu convingerea fermă că progresul economic și social al tuturor județelor patriei constituie condiția primordială a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Amplasarea teritorială rațională a forțelor de producție pe teritoriul țării este de natură să determine ample consecințe pozitive pe toate planurile vieții social-economice. Esențial este că un asemenea proces influențează direct, nemijlocit, folosirea tot mai judicioasă a forței de muncă, asigurând prezența clasei muncitoare in toate județele, ceea ce face să crească și mai accentuat rolul acesteia ca forță principală în întreaga viață economică și socială a țării.Pornind de la amploarea programului de investiții în actualul cincinal, de la rolul și importanța deosebită pe care le au investițiile în dezvoltarea economico-socială a țării, conducerea partidului a atras în mod deosebit atenția asupra necesității înfăptuirii exemplare și în condiții 
de înaltă eficiență a acestui program, astfel ca eforturile materiale pe care le face societatea noastră să dea, în cel mai scurt timp, rezultate maxime. Desigur, activitatea de investiții este confruntată cu foarte multe probleme, care se cer cit mai bine rezolvate. înainte de toate, o importanță deosebită are fundamentarea judicioasă a oportunității introducerii in plan a noilor obiective de investiții ; aceasta trebuie să aibă La bază analiza nevoilor reale ale e- conomiei și a gradului de utilizare a capacităților existente, a posibilităților de desfacere și a competitivității produselor pe piața externă. Răspunderile factorilor angajați în planificarea și proiectarea investițiilor trebuie să pornească de la aprecierea în perspectivă a progresului tehnic și a celorlalte elemente determinante pentru dezvoltarea economică, din obligația de a avea în vedere modificările previzibile în tehnologie, in structura consumului, în cerințele pieței interne și externe.De mare actualitate pentru sporirea eficienței investițiilor în acest cincinal este reducerea ponderii construcțiilor in volumul total al inves

tițiilor, prin dimensionarea rațională a suprafețelor și volumelor construite, fiind bine cunoscut că mașinile și utilajele sint cele care produc, nu clădirile. îndeplinirea acestei sarcini impune măsuri hotărâte din partea titularilor de investiții și a pro- iectanților pentru eliminarea exagerărilor, a tendințelor de gigantism și supradimensionare, pentru îmbunătățirea continuă a soluțiilor de proiectare, care să asigure amplasamente mai favorabile, structuri de rezistență ușoare și economice, cooperări multiple în realizarea și folosirea utilităților, ridicarea gradului de mecanizare și de industrializare a execuției lucrărilor.Dimensiunile programului de investiții din acest cincinal pun, cu o deosebită acuitate, problema reducerii duratei de execuție a noilor o- biective, prin asigurarea unei pregătiri minuțioase a fiecărei investiții, prin reducerea dispersării forțelor de execuție și concentrarea acestora rațională pe șantiere, prin realizarea ritmică a lucrărilor și folosirea întregului potențial tehnic și u- man de care dispun unitățile de con- strucții-montaj. Tot atît de important pentru asigurarea unei înalte eficiențe a investițiilor este realizarea în termene cit mai scurte a parametrilor tehnico-economici pro.- iectați, în scopul creșterii prevăzute a producției și a venitului național ; in definitiv, tocmai aceasta poate da măsura reală a întregii activității în domeniul investițiilor, a calității muncii tuturor factorilor care au răspunderi în acest domeniu, a rezultatelor ce se scontează de pe urma e- fortului material și financiar pe care îl face societatea noastră.Înfăptuirea vastului program de investiții prevăzut de planul cincinal 1971—1975 implică, deci, mari răspunderi, o ridicare calitativă a întregii activității în acest domeniu— pe baza aplicării cu rigurozitate a recentelor măsuri aprobate de Secretariatul C.C. al P.C.R. — pentru ca fondurile alocate să fie fructificate din plin și cu maximum de e- ficiență, în interesul accelerării dezvoltării economice a țării, creșterii continue a avuției naționale și ridicării nivelului de trai al poporului— țelul suprem al politicii partidului nostru. 7

însetați- efecte se ar fi, de- complicat

sport și cu inimă

conține proiectul, tre altele, duce și o contribuție misirea tabile aCum ? Simplu : în nici una din halele con- t struite după calculele și viziunea proiec- tanților de la I.P.I.U. n-au fost prevăzute chiuvete sau arteziene pentru apă potabilă. Cui i se face sete în timpul celor 8 ore n-are decît să lase mașina și să dea fuga la grupul social. Cine nu, să rabde. Sfațul acesta îl urmează, vrind-nevrind, peste 1 000 de țesătoare și alți textiliști din Roșiori. Ca să se facă un calcul economic cîți kilometri-om însumează aceste „crosuri ale lor”, cu ce soldează — sigur, maiA, dacă s-ar putea, pentru sete, bea cite o înghițitură de stofă, ce bine ar fi, cum s-ar rezolva ambele probleme ! De ce nu fac 
o încercare autorii proiectului ?

acesta substanțială la econo- apei po- orașului.

„Iris", electronica 
și îngrășăminteleîn întreprinderile a- gricole de stat Banloc și Lugoj-Făget, precum și în cooperativele agricole dra, Saravale, goj-Iosifalău și altele din județul miș, planurile de fertilizare a terenului au fost întocmite pe baza utilizării calculatorului electronic „Iris" 50. Este rodul colaborării dintre specialiștii Laboratorului de agrochimie și pedologie din Timișoara și specialiștii matematicieni ai Centrului de calcul teritorial din același oraș. De fapt, ceea ce se realizează acum este rodul unor strădanii și al unei experiențe acumulate timp de un deceniu. Cu a- jutorul calculatorului, la o fermă, planul de fertilizare este -întocmit în maximum un minut. Rezultă că e-

Șan- Lu-Ti-
xistă posibilitatea să se fundamenteze științific planurile de fertilizare nu numai pentru toate fermele județului Timiș, ci și pentru alte județe ale țării. Asemenea planuri de fertilizare se Întocmesc la un număr de circa 500 de unități agricole de stat și cooperative agricole din raza de activitate a Laboratorului de agrochimie și pedologie. Pe cînd se va extinde acest mod de colaborare dintre știință șl producție în celelalte zone ale țării ? Punem această întrebare, întrucît prin a- plicarea rațională a îngrășămintelor chimice se pot obține sporuri de recoltă mari cu 30—50 la față de nivelul tual.

Pentru schi
și ascensiuniȘi cînd te gindești că pe aceste locuri, în urmă cu doi ani, nu erau decît străzi ! Străzi drepte, pietruite, curate, dar... lipsite de farmecul munților. Or, se știe cît farmec dă unui oraș un munte sau măcar ceva, vreun, lanț de dealuri ! Oameni din partea locului, cu dragoste pentru regiunea lor, constructorii lotului 204 de la Șantierul 2 Lugoj al T.C.T. și-au zis: „Ar trebui și la Buziaș ceva munți, cînd vine omul să bea apa tămăduitoare, nu i-ar strica o plimbare pe înălțimi".Și vrind să le facă o surpriză celor din Buziaș, o dată cu introducerea conductelor de alimentare cu apă

le-au făcutprețios : cîțiva munți, dar așa, zdraveni, pe strada Șaguna, un alt lanț pe Florilor, neui- tînd să ridice o sucursală a Carpaților nici pe strada Principală. De conducte au cam uitat, în schimb munții — e drept doar din pămînt — au rămas. Oameni fericiți buzieșenii cărora surpriza Ie dă acum de treabă : se cumpără schiuri, săniuțe, se interesează și cam cît ar costa un teleferic. Ce vreți, vine iarna, și oamenii așteaptă buletinul meteo: „timp favorabil pentru schi și ascensiuni". Cu la domiciliu — mulțumiri din constructorilor.
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în vara aceasta, 17 427 de absolvenți ai instituțiilor de . învățămînt superior' — promoția 1971 — au fost repartizați să lucreze în diferite domenii ale economiei și culturii, ale activității sociale.După cum se știe, în deplină conformitate cu principiile înscrise în Constituție, privind dreptul la muncă al cetățenilor țării, statul nostru socialist asigură tuturor absolvenților învățămîntului superior loc de muncă pe măsura pregătirii profesionale însușite în anii de facultate. Mai mult, întreprinderile și organizațiile socialiste care-i primesc pe tinerii absolvenți sînt obligate prin lege să-i folosească în activități corespunzătoare specialității pentru care au fost repartizați, să le creeze condiții prielnice exercitării profesiunii lor. Pornind de la aceste prevederi legale și așa cum prevede Decretul Consiliului de Stat, din iunie 1970, privind repartizarea în producție a absolvenților- învățămîntului rior, repartizarea trivit unui plan întocmit pe baza cerințelor de cadre ale județelor, ramurilor, subra- murilor, domeniilor economice și social-culturale, a- cordîndu-se prioritate absolută zonelor și județelor aflate în plină dezvoltare economică și social- culturală. Aceasta 
este cu totul fi
resc într-un mo
ment în care se 
realizează dezvol
tarea armonioasă 
a tuturor regiuni
lor țării, ca un a- 
tribut fundamental 
al politicii de dez
voltare în ritm ac
celerat a econo
mici naționale.
Totodată este cu totul firesc, știut 
fiind că numărul mare de locuri oferit 
an de an la admiterea în învățămintul 
superior este în concordanță cu nece
sitățile de cadre de pe întregul teri
toriu al țării. Absolvenții au putut să-și aleagă — pe baza rezultatelor obținute la învățătură, a normelor în vigoare privind ocuparea funcțiilor în domeniul respectiv de activitate, cit și potrivit unor priorități de ordin personal (încadrarea în comunele de domiciliu, apropierea de soț, activitatea obștească și comportarea în anii de studii, nevoia de îngrijire medicală deosebită etc.) — posturile înscrise pe listele întocmite de ministere și celelalte organe centrale și locale, existente din timp la comisiile de repartizare.In aceste condiții, începînd cu data de 1 august, imensa majoritate a acestor absolvenți s-a prezentat la posturile pentru care au optat, străduindu-se ca la locurile de muncă încredințate să 
facă dovada pregătirii științifice și 
practice obținute în facultate, să-și 
onoreze cu cinste responsabilitățile 
profesionale și sociale printr-o par
ticipare activă Ia opera de edificare 
socialistă a patriei.Nu-i mai puțin adevărat însă că. In această acțiune complexă și dificilă în același timp de repartizare șl încadrare în producție a noilor absolvenți ai învățămîntului superior, au apărut și unele anomalii, ivite fie din vina comisiilor de repartizare, care n-au aplicat peste tot cu suficientă atenție și strictețe preve- — derile legii, dar mai ales a absolvenților înșiși care n-au respectat a- ceste norme. Dar, concret, despre ce este vorba ?După num am fost informați la Ministerul învățămîntului, 1295 de absolvenți care, în baza temeiurilor legale, amintite mai sus, au solicitat schimbarea repartițiilor au fost încadrați în alte locuri de muncă. Cererile de acest gen au fost cercetate cu toată grija și rezolvate principial, legal, în spiritul echității socialiste.Mai există însă și în momentul de față absolvenți de facultăți care nu s-au prezentat încă — deși termenul legal a trecut — la locul de muncă încredințat.

supe-s-a făcut po-

ca", mă rog, nu știu exact, a fost o discuție în familie.— Și?— Aștept...— Ați făcut demersuri T— Drept să spun, nu prea cunosc. Mai mult tata s-a ocupat...— Și nu vă interesează cum se rezolvă ?— Știu că mi s-a certificat medical, pe— De la policlinica— Nu, de cartier... pare „Cantacuzino". n.r.) știe mai exact, v-am spus, mai mult el s-a ocupat... (la direcția de resort din Ministerul învățămîntului ni s-a comunicat că „motivările" prezentate, pentru a doua oară, nu au temei legal).Deci, la vîrsta maturității, cu diploma de inginer în buzunar, „copilul" familiei este ajutat să-și nesocotească îndatoririle profesionale, sociale, umane, este ocrotit să trăiască fără muncă, să ducă o existență lipsită de orizont în așteptarea unui

cerut un nou care l-am dat. studențească ? (pauză), mi se Tata (e medic

ducțte șf s prezentării ia posturi a noilor absolvenți ai Învățămîntului superior prezintă și un alt aspect care trebuie să solicite maximă a- tenție din partea forurilor de resort. La Ministerul învățămîntului se află un noian de scripte, adrese, certificate prin care — fără o motivație obiectivă, în spiritul și litera prevederilor legale, un mare număr de absolvenți cer și acum alte locuri de muncă.Iată doar un exemplu ; transcriem integral textul acestei solicitări : „Tovarășe ministru, subsemnatul, Uretu Mihal, domiciliat în Constanța, B-dul Republicii 62, absolvent al A.S.E., secția economia comerțului exterior, vă rog să binevoiți a dispune angajarea mea în cadrul uzinei de anvelope „Danubiana" — București. Semnătura. 11 august 1971". Punct ! Fără nici o explicație ! Cererea însă — șl de aici începe cu adevărat partea critică a situației — este însoțită de o adresă, datată din 4 august, cu nr. 219 751/1971

Fiecare absolvent
la postul Încredința t

DE SOCIETA TE!

★Iată, acum, la afîrșit de octombrie, sunăm la ușa unui imobil din strada Toamnei din București. Tînărul absolvent Balenty Andrei Valentin ne întîmpină în pijama, halat și papuci. Puțin stingherit. Poate am fost noi prea matinali.— Ați fost repartizat la...— întreprinderea de celule prefabricate Băilești, cu stagiu la întreprinderea „Electroputere" Craiova. Dar nu m-am prezentat încă.— Aveți anumite motive ?— ...O serie de afecțiuni neuro- psihice, pentru care am cerut să fiu rerepartizat în București, la „Electromagnetica" sau „Electroni-

post „convenabil" în București. Din „calculele" familiei se omite însă un aspect esențial : cine a plătit auil de 
studiu ? Ce dă acest tînăr inginer so
cietății în contul cheltuielilor făcute 
de stat pentru calificarea lui ? Cum își achită el obligația, datoria sa atit morală, dar și materială față de societate ? Oare o asemenea fugă nu înseamnă a pretinde totul de la societate, ferindu-te să-i dai în schimb ceea ce de drept i se cuvine 1Asemeni tînărului de mai înainte, alți absolvenți — circa 700 — mai caută încă alte locuri de muncă de- cît cele alese la repartizare. Trei absolvente din București — Lînaru Doina (Facultatea de metalurgie), Cătănescu Rodica Daniela (Facultatea de arhitectură și urbanistică), Grigoriu Carmen Felicia (Facultatea de chimie industrială) — nu s-au prezentat la posturile încredințate, la Uzina constructoare de mașini din Reșița. Și ele, ca și toți ceilalți, au scris memorii, au alcătuit dosare, le-au trimis spre soluționare, au revenit, au intervenit, iar Intre timp... așteaptă.— De ce nu v-ați dus la Reșița ? am întrebat-o pe una dintre ele ; măcar știți ceva despre locul de muncă de la uzina care încă vă așteaptă ?— Știu că are un laborator formidabil, l-am văzut la televizor. Dar mă întreb ce perspective am eu îPerspective ? întrebarea este, desigur, firească. Rămîne de văzut despre ce fel de perspective e vorba. Astfel, de-ar fi vorba de cele profesionale, răspunsul ar fi putut fi aflat deplasîndu-se din fotoliul a- flat în fața televizorului la Reșița. Aici, în ultimii cinci ani. numai la Uzina constructoare de mașini au venit să lucreze peste 300 de ingineri, economiști, chimiști, matematicieni, fizicieni. Găsind aici cele mai favorabile condiții de aplicare în producție a cunoștințelor acumulate în timpul facultății, mulți dintre ei se numără astăzi printre specialiștii de prestigiu ai uzinei. De pildă, inginerul Ștefan Schneltzer a fost șeful proiectului noii serii de compresoare ce se fabrică la Reșița, produse realizate la nivel tehnic mondial, solicitate în multe țări ale lumii ; inginerul Petru Traleș, venit aici numai de 3 ani, lucrează în calitate de conducător de proiect la modernizarea instalației de sablaj, care are în vedere automatizarea ei și mărirea gradului de securitate a muncii ; Paul Orășanu, din promoția 1966, este In prezent proiectantul principal din domeniul autoutilării, iar inginera Maria Popovici, venită în 1969, conduce sectorul de pregătire a documentației pentru turbine cu aburi. In numai doi ani, inginerul Aurel Bunea are o realizare de prestigiu — modificarea boghiului pentru locomotiva electrică astfel Incit să poată circula cu o viteză de 200 km pe oră. Și Reșița nu e decît un exemplu dintr-atîtea altele care s-ar putea cita.Dar problema repartizării în pro-

(semnată de ing. Em. Ștefănescu și șeful serviciului personal, N. Georgescu), prin care „Chimpex“-Cons- tanța, renunță la absolventul Uretu Mihai cerînd Ministerului Industriei Chimice ca acesta să fie repartizat intr-o altă unitate. La rîndul său Ministerul Industriei Chimice, Direcția personal și învățămînt, cu adresa nr. 6 053/D, din 13 septembrie 1971 (semnată de ing. C. Manea) avizînd favorabil, roagă Ministerul Invăță- mîntului să dea o nouă repartizare lui Uretu Mihal pe care s-o trimită la uzina „Danubiana“-București.Ministerul învățămîntului a socotit nefondată această solicitare. A greșit cumva ?La „Chimpex“-Constanța, stînd de vorbă cu inginerul șef Vitalie Palade, acesta a recunoscut ușurința cu care „s-a dat vrabia din mină”, pe simpla afirmație a tînărului Uretu că în locul său va veni „în schimb" un coleg, tot din Constanța, dar repartizat la „Danubiana". In acest moment, conducerea „Chimpex“-Con- stanța nu cunoaște nimic exact despre această „f că Uretu a fost ocupa postul, dar semn de viață.In multe dintre cercetare la Ministerul Invățămîntu- lui se află asemenea „negații", date 
cu ușurință și în flagrantă contradic
ție cu prevederile legale în vigoare, de cadre de conducere din unități de producție și centrale industriale, din ministerul de resort. Așa, bunăoară, deși absolventul Balenty Andrei Valentin — după propria sa declarație — nu s-a prezentat la Băilești pentru a obține negație, în dosarul aflat la Ministerul Invățămîn-

.tranzacție", știe doar căutat pentru a-șl că nu dă nici undosarele aflate în

tulul, Înaintat de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, scrie : „are negație de la Fabrica de celule prefabricate Băilești".După cum se vede, un adevărat „lanț al slăbiciunilor", care încurajează și uneori chiar facilitează încercările unor absolvenți de a se sustrage de la obligațiile materiale și morale pe care le au față de societatea noastră socialistă, care le-a asigurat pregătirea în anii de facultate.Departe de a fi doar o problemă individuală, de interes strict personal, neprezentarea la posturi a unor absolvenți reprezintă o însemnată pierdere pentru economia națională, pentru societatea noastră aflată într-un amplu proces de dezvoltare, în care prezența fiecărui cadru calificat este imperios necesară. Unitățile economice, centralele industriale, întreprinderile și instituțiile cărora le-au fost repartizați noii absolvenți și-au întocmit planuri de lucru, au făcut investiții, contînd pe prezența lor la locurile de muncă. De aceea toate forurile de resort, opinia publică în ansamblul său trebuie ‘ să combată cu toată . fermitatea asemenea tendințe ale unor tineri de nesocotire a îndatoririlor profesionale și sociale. Statul care 
a asigurat fiecă
ruia dintre ei în- 
vățămint complet 
gratuit, cheltuind 
pentru fiecare 
numai în anii de 
facultate în medie 
60 000 lei, este mai 
mult decît îndrep
tățit să oblige pe 
cei ce nu se pre
zintă Ia posturi să 
restituie societății 
măcar în parte ce 
a învestit pentru 

ei. Or, corespunzător reglementărilor în vigoare, un absolvent care nu se prezintă la post este pasibil la o amendă de 8 000 lei. Dar, pînă la data investigațiilor noastre, la M.I.C.M. am aflat, bunăoară, că numai patru absolvenți neprezentați la posturi — din zeci și zeci — au fost somați să despăgubească statuL Este deci timpul să se aplice prevederile legale și în acest domeniu de către conducerile întreprinderilor.Faptele consemnate demonstrează cu pregnanță că o verigă slabă în 
acest sistem al repartizării noilor 
absolvenți este șl munca politico-edu- 
cativă insuficient de combativă des
fășurată în anii de facultate de con
ducerile instituțiilor de învățămînt 
superior, de organizațiile de partid, 
U.T.C. și asociațiile studenților. Este necesar și firesc ca, o dată cu principiile și cunoștințele profesiunii alese, tinerii să fie formați în spiritul dragostei de muncă, al înțelegerii faptului că țara are nevoie de specialiști nu numai în Capitală, ci în toate județele. Ei trebuie să fie convinși că singura dovadă a gradului conștiinței cetățenești, profesionale și etice este participarea directă și responsabilă la muncă în posturile încredințate. Societatea noastră asi
gură fiecărui tînăr dreptul neîngră
dit la învățătură, la muncă, dar este 
îndreptățită să-i ceară fiecăruia să 
muncească conștiincios, după capaci
tatea și pregătirea sa.

Florica DINULESCU 
Victor VIȘINESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii’
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cinema
• N-am cfntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14;

. 16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 9,15;
11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Lampa lui Aladin : DOINA — 
11,30; 13,45; 16.
• Voi sări din nou peste băltoace: 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Hamlet — 10; 13; 16, Luptătorii 
din umbră — 18,45; 21: CINEMA
TECA (sala Union).
• Motodrama : FLACARA 
15,30; 18; 20,15.
• Povestirile lui Hoffmann :
NIREA — 15,30; 18; 20,30.
• Frații : CRÎNGAȘI — 15,30; 
20,15.
• Cromwell : VIITORUL —
19, ARTA — 16; 19,30.
• Asediul t COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.
• Așteptarea 5 VITAN — 15,30; 
17,45; 20,15.
• Marele premiu: PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
e Timpul berzelor: DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : SCALA —
9: 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21.
• Romanticii: MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
• Ritmuri spaniole : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Simon Bolivar : VICTORIA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Parada circului : TIMPURI 
NOI — 9,15; 11; 12,45; 14,30; 16,15.
• Program de documentare în 
premieră : TIMPURI NOI — 18,30; 
20,15.
• Steaua
REȘTI —
16.45; 19;
11,15; 13,30 
RIA
20..30, TOMIS 
18,15; 20,30.
• Săptămîna nebunilor ? BU- 
ZEȘTI — 15,45; 18; 20,15.
• Aeroportul : GRIVIȚA — 8,30: 
11,15; 14,15; 17; 20, MIORIȚA — 9; 
12,15; 15,45; 19,15, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă : 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Omul orchestră : LUMINA — 
9—21 în continuare.
• Cermen : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• După vulpe : BUCEGI — 15,45; 
18: 20,15, GIULEȘTI — 1^,30; 18;
20.15.
• Boxerul: LIRA
20.15.
o Tick, Tick, Tick : MUNCA — 
16: 18; 20.
• Haiducii lui Șaptecal : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Hello, Dolly !: FLOREASCA —
15,30; 19, AURORA — 9; 12; 16;
19.30.
• Șansa : RAHOVA — 15,30; 18;
20.15.
• Greșeala fatală : FERENTARI
— 15,30; 17,45; “
• O floare 
VOLGA — 9;
• Cele șapte _ 
ralului Zbruev : PROGRESUL — 
15,30; 18; 20.
• Start la moștenire x POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.

Exemplu lumii 
de dăruire

revoluționa
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PROGRAMUL I

16.15 Deschiderea emisiunii. Hand
bal feminin : Iugoslavia — 
U.R.S.S. (Trofeul Carpațl). 
Transmisiune directă de la 
Cluj.

17.15 Revista literară TV. Festiva
lul „George Bacovla" — re
portaj — ■ ■ ...
Munțiu.

17.30 Brățara
concurs 
zată de _______  _ ._____
tineret, în colaborare cu C.C. 
al U.T.C.

18.30 Handbal feminin : România 
— Olanda (Trofeul Carpațl). 
Transmisiune directă de la 
Cluj. în pauză, la ora 18,55 
— „1001 de seri" — emisiune 
pentru cel mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reflector.
20.15 Popas folcloric bănățean.
20.30 Seară do teatru : „Moartea

unul artist” de Horia Dovl- 
nescu, Adaptarea pentru tele
viziune și regia Horea Po
pescu. In distribuție : Toma 
Dimitriu, Gheorghe Cozorici, 
Florin Piersic, Eugenia Bă- 
dulescu, Tanți Cocea, Ilinca 
Tomoroveanu, Eugenia Po
povici. Marcel Enescu.

22,45 Imagini din Austria.
23 00 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

*

I
filmat de Adrian

de aur — emlsiune- 
pe meserii, organi- 
redacția TV pentru

20.15 Tineri lnterprețl : Cvartetul 
de coarde al Conservatorului 
Ciprian Porumbescu” din 
București.

20,35 Desene animate.
20,40 Universltaria : Cum a dema

rat anul universitar 7 Raid- 
anchetă în institute de în
vățămînt superior din Capi
tală. Emisiune de Emil Ghi- 
țulescu.

20,55 Blocnotes de Eugen Mândrie. 
21,10 Buletin de știri.
21.15 Cărți și idei. Cartea de artă 

șl educarea gustului public.
31 45 Melodii nocturne. Program 

realizat de televiziunea so
vietică.

32,05 Film serial „Oameni in lup
tă" (VI).

18;

i«;

ț
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20.
șl do! grădinari : 
12,15; 15,45; 19,15.

logodnice ale capo-

15,30; 18;

U-

stat:

de tinichea : BUCU-
3,45; 10,45; 12,45; 14,45;
21, EXCELSIOR — 9; 

; 16; 18,30; 20,45, GLO- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
------  9; 11,15; 13,30; 16;

*
i*

6 Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Alex. Sahla): 
D-ale carnavalului — 20.
@ Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : „Omul care..." — 19,30, 
(sala Studio) : Gaițele (premieră) 
— 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul evreiesc de 
Transfuzia — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă : Cara- 
giale, o soacră șl., alții — 9,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Varietăți non-stop 
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vox Boema — 
19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 15, (sala din str. Acade
miei) : Cartea cu Apolodor

1
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(Urmare din pag. I)Merită subliniat că, prin definirea clară a criteriilor călăuzitoare atit la încadrarea în muncă, cît și la promovarea în funcții de conducere, noua lege creează condițiile pentru o 
repartizare mai judicioasă decît pînă 
acum a cadrelor la locurile de mun
că, în concordanță cu capacitatea și 
pregătirea profesională a fiecăruia, 
ceea ce înlesnește realizarea unei 
mai mari stabilități a cadrelor și creează fiecărei persoane perspectiva ca — în funcție de capacitatea, pregătirea și calitățile reale — să poată promova în trepte sau gradații și, respectiv, în categorii sau funcții superioare.Reflectînd creșterea exigențelor pentru promovarea cadrelor in funcții de conducere, legea stipulează drept criterii esențiale o temeinică pregătire profesională, experiență în muncă corespunzătoare sarcinilor ce urmează să li se încredințeze, aptitudini pentru munca de conducere -și de organizare, înțelegere și slujire consecventă a intereselor generale ale societății, toate acestea îmbi- nindu-se cu un nivel politic și ideologic ridicat, o ținută morală corectă în societate, cu calități de bun conducător politic la locul de muncă. Aceste criterii, mult mai cuprinză
toare decît cele în vigoare pînă a- 
cum în promovarea cadrelor, constituie concluzia firească a experienței acumulate în decursul anilor, care au dovedit că realizarea sarci
nilor complexe ale construirii 
noii orînduiri sociale nu este posibilă 
cu un nivel scăzut de cunoștințe sau 
cu o anumită experiență practică de 
viață, că pentru aceasta sînt nece
sari — îndeosebi în funcțiile de con
ducere — oameni cu o înaltă pre
gătire tehnică, științifică și politico- 
ideologica, siăpini pe cuceririle știin
ței moderne, militanți politici, 
călăuzindu-se cu consecvență de 
principiile eticii comuniste. In felul acesta, noua lege desprinde concluzii practice ce se cuvin din indicația de

o deosebită însemnătate cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei și al activității politice și cultural-educative : „Orîcît de bun 
specialist ar fi cineva — și noi avem 
nevoie de specialiști și trebuie să in
sistăm pentru ridicarea cunoștințe
lor de specialitate — nu va putea fi 
conducător de partid și de stat acela 
care nu se preocupă de ridicarea ni
velului său ideologic-politic. El poate

proprietății socialiste, aplicarea legilor și păstrarea secretului de stat j comportarea în cadrul colectivului, în familie și societate, atitudinea față de interesele generale ale patriei. Apare evident că, stabilite în lumina acestor criterii, aprecierile anuale vor constitui un ajutor de preț în cunoașterea cadrelor, contribuind la înlăturarea tendințelor de subiectivism, superficialitate și arbitrariu, care, așa cum este cunoscut, s-au

gență impusă de cerințele progresului tehnic, ale organizării superioare a producției și a muncii. Introducerea examenului sau concursului la promovarea acestor cadre, precum și asigurarea unui caracter deschis, democratic, al acestor examene și concursuri — prin afișarea sau publicarea în presă a posturilor vacante, precum și prin obligația promovării în postul vacant a aceluia dintre candidații reușiți care, pe lingă rezultatele obținute, are recoman-

1

fi un bun specialist, poate fi un bun 
funcționar, dar nu un conducător po
litic".Legea cuprinde un element de factură nouă, de mare însemnătate pentru cunoașterea posibilităților și a perspectivelor de dezvoltare și promovare a cadrelor ; este vorba de prevederea privind introducerea sis
temului de apreciere anuală și acor
darea de calificative personalului tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ. Potrivit prevederilor legii, colective stabilite de conducătorul unității vor acorda aceste aprecieri și calificative, in funcție de asemenea criterii cum sînt : rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu ; nivelul pregătirii profesionale și de cultură generală ; calitățile personale ; preocuparea față de interesele unității, grija pentru apărarea

manifestat deseori în acest domeniu.Un rol important în realizarea 
dezideratului ca promovarea în 
muncă a cadrelor să aibă un carac
ter cît maî echitabil și obiectiv, în 
scopul înfăptuirii cerinței „omul 
potrivit Ia locul potrivit", îl are prevederea din lege potrivit căreia încadrarea și promovarea în muncă în unitățile socialiste de stat se fac pe bază de examen sau concurs. Instituirea examenelor sau concursurilor (prevăzută numai pentru personalul tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ, atit pentru funcțiile de execuție, cît și pentru cele de conducere) creează condițiile necesare pentru o mai judicioasă și exigentă selecționare a cadrelor în toate unitățile socialiste de stat, exi-

dare favorabilă din partea colectivului unde și-a desfășurat activitatea și a primit cele mai bune aprecieri și calificative în ultimii doi ani 
— asigură promovarea cadrelor în 
funcție de gradul de pregătire, expe
riență, competență și capacitate or
ganizatorică, de atitudine corectă-ce- 
tățenească. în același timp, se creează condițiile legislative necesare 
sprijinirii acțiunii perseverente des
fășurate de partid pentru combate
rea fermă a tendințelor de subiecti
vism. ca și a favoritismului și nepo
tismului în promovarea cadrelor.Pornind de la complexitatea sarcinilor in actualul stadiu de dezvoltare a societății noastre, legea stipulează exigențe calitativ superioare privind condițiile de pregătire profesională, studii și vechime, experiență, în care pot fi promovate ca

drele in funcțiile de director, director general și alte funcții echivalente prin numirea de că,tre organul de conducere colectivă al unității ierarhic superioare din Jindul a trei candidați propuși de o comisie special instituită.Instrument eficient de adîncire a democratismului propriu orînduirii noastre, noua lege este ea însăși un 
produs al climatului democratic al 
vieții noastre sociale. Supus unei largi dezbateri publice, potrivit practicii promovate consecvent de conducerea partidului, proiectul acestei legi a format obiectul unor interesante și vii discuții purtate în colectivele de muncă, ca și în paginile presei. Analizate cu atenție de conducerea de partid și de stat, cele peste o mie de propuneri primite au contribuit la îmbunătățirea și definitivarea proiectului de lege.Opinia publică a primit cu satisfacție și deplină aprobare noua lege, fapt reflectat atit în cuvîntul parti- cipanților la lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale, ca și în numeroasele scrisori și articole trimise redacției noastre, dintre care ne propunem să publicăm unele în numerele viitoare ale ziarului. Oamenii muncii din toate sectoarele vieții economice și sociale își' exprimă acordul deplin cu prevederile acestei legi, în care văd o expresie a atenției acordate de partidul și statul nostru îmbunătățirii activității de încadrare și promovare in muncă a personalului din unitățile socialiste de stat. Este datoria organelor de partid și de stat, a tuturor cadrelor de conducere să vegheze la aplicarea riguroasă a prevederilor legii, care se încadrează organic în acțiunea de perfecționare a conducerii vieții economice și sociale a țării, fiind menită să contribuie la valorificarea plenară a capacităților creatoare ale oamenilor muncii, la înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al P.C.R. privind construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.

de alte naționalități ca ceastă regiune. A putt nit și în alte părți aii mind sau organizînd a< rești. O vastă muncă | fășurat el în preajma 1931, editînd manifeste menilor muncii să acor candidaților Blocului Țărănesc.înaltele calități de t organizator capabil, cunoștințe politice, f activitate l-au făcut cu țuit în partid. A fost 8 tetul regional Dobrogi iar puțin mal tul Central al
75 de ani de la 

nașterea lui 
Dimităr Doncev

a-

O placă de marmoră fixată pe una din casele comunei Dobromiru din Vale, județul Constanța, amintește că aici s-a născut și a trăit o bună parte din viață militantul comunist Di- mităr Doncev. încadrat de tînăr in mișcarea muncitorească, Doncev avea să devină, prin lupta sa plină de abnegație și dăruire pentru cauza clasei muncitoare, un activist de seamă al Partidului Comunist Român. Alături de atîția alți fii credincioși ai partidului, el a căzut eroic în anii luptei ilegale, victimă a represiunilor sînge- roase prin care regimul burghezo-mo- șieresc a căutat zadarnic să înăbușe mișcarea muncitorească.S-a născut în 1896 într-o familie de țărani săraci. Greutățile și pri- vațiunile suferite din plin în copilărie i-au sădit în suflet o puternică revoltă și l-au în- dîrjit, îndreptîn- du-i pașii spre mișcarea revoluționară, în care s-a încadrat după primul război mondial. Aniiceștia în care lupta proletariatului cunoaște un avînt fără precedent sînt pentru el ani de lectură aprofundată a literaturii social- politice marxiste, de participare entuziastă la încleștările de clasă, ani în care dobîndește o bogată experiență de luptător revoluționar.In 1924, guvernul liberal a scos în afara legii partidul comunist, de- clanșînd o cumplită prigoană împotriva organizațiilor sale, ca și a altor organizații democratice. Ilegalizarea partidului n-a însemnat însă și distrugerea sa. îmbinînd formele de luptă legale cu cele ilegale, partidul comunist s-a afirmat viguros pe scena social-politică a țării, și-a întărit rîndurile, și-a consolidat legăturile cu masele largi populare. în pofida terorii, cadrele partidului, printre care și Dimităr Doncev, au desfășurat o susținută muncă pentru reașezarea pe noi baze a activității partidului și a organizațiilor pe care le conducea. Dimităr Doncev lucrează mai ales în Dobrogea, unde partidul comunist, chemînd Ia luptă împotriva oricărei exploatări și asupriri, se a- dresa deopotrivă muncitorilor și țăranilor români, cît și oamenilor muncii

tîrziu parti cope auto ghez tat 1931. becii ței, roic, vulgi luptă sa a vigur munc țara mitinguri .în numeroaseții de stradă, a cerut e) Primul număr al „Scîn din 15 august 1931, den mul inuman, de extern și morală la care erau s chisori militanții corau masele de oameni ai mi ta hotărîtă pentru puner tate a miilor de luptătoi ■ nari aflați în spatele g în subsolurile Siguranței, și Dimităr Doncev. Ace, fost transportat în Dobi 12 septembrie în același împușcat mișelește su — folosit adesea, cu cinis aparatul de opresiune buri a masca de fapt asasinai ților partidului comuniș gii de sub escortă".Peste decenii, viața și lui Dimităr Doncev, ale ti ce s-au jertfit în lupta îm ploatării, rămîn ca lumii de slujire consecventă și tală In lupta pentru viei muncițoare. pentru soclalh
Silvlu

FESTIVALUL
„TOAMNA BUZOIANĂ 19Zilele acestea se desfășoară la Buzău cea de-a IV-a ediție a festivalului „Toamna buzoiană", amplă manifestare a artei populare din această parte a țării. Pe lingă numeroase spectacole muzicale folclorice oferite de formații artistice în orașul Buzău, în aproape toate comunele din județ s-au desfășurat un concurs de muzică populară și recitaluri, simpozioane și discuții privind interpretarea cîntecului popular românesc și probleme ale valorificării folclorului, intîlniri și schimburi de experiență între membrii formațiunilor participante la concurs.Tovarășul Marin Simionescu, secretar al comitetului județean , P.C.R., ne spunea că noul cadru de' desfă- șurare al festivalului oferă condiții depline pentru o amplă trecere în revistă a artei populare din județul Buzău, pregătită de cele patru etape premergătoare concursului și de un util schimb de experiență cu arta populară din alte zone geografice.

Duminică, în prezența t Ion Sirbu, prim-secretar s tulul județean P.C.R., a a amplă paradă a portului buzoian și din alte județe Participanții la această m au adresat o telegramă 
P.C.R., tovarășului Nicolae C în care se spune, printre „Urmind prețioasele dv. care prevăd amplificarea « pentru lărgirea orizontului al întregului popor, noi, cel bim arta populară, cîntecul românesc vom face totul valorifica inepuizabilele ce tistice din județele noastre, zenta spectacole în care s cunoscut tuturor creația a: poporului nostru. Nu vom nici un efort pentru a ne repertoriul și a ne ridica artistică".

Radu GHEORi
corespondentul ,

Expoziția

„Arhitectura în S. li. 1
„Nu este nici necesar și nici posibil — spunea Mies van der Rohe — să inventezi un nou tip de arhitectură în fiecare luni dimineața". Credincios propriilor sale cuvinte, el a dus — de-a lungul unei respectabile vieți întru profesiune — un anumit tip de arhitectură pînă atit de aproape de perfecțiune și cu atîta consecvență, cu atîta persuasiune, incit, Ia un moment dat, foarte mulți dintre arhitecții Statelor U- nite se străduiau să-1 imite. Rezultatul poate cel mai elocvent al acestei riguroase șlefuiri avea să capete, pe la mijlocul veacului nostru, forma faimoasei „cutii de sticlă", proiectate de Philip Johnson, pentru a-i servi drept locuință Ia New Canaan, în Connecticut. Pînă cînd, probabil înțr-o luni dimineața, mitul cutiilor-de-sti- clă s-a destrămat...La prima vedere, expoziția „Arhitectura în S.U.A." — care, pînă acum o săptămîna, era deschisă în holul Institutului de arhitectură „Ion Mincu", urmind să fie găzduită la Iași și apoi la Timișoara — nu pare a-și fi propus să demonstreze ceva anume. De altfel, ghizii îți mărturisesc că ea nu face altceva decît o selecție — destul de greu de operat, fără îndoială — a celor mai izbutite clădiri de locuit și social-culturale, datînd mai cu seamă din ultimul deceniu, ridicate în a- ceastă țară. Și totuși,

expoziția afirmă cu limpezime că stilul impersonal, exact și rafinat al anilor ’50 a cedat, în birourile de proiectare ale arhitec- țiior americani, locul unor manifestări expresioniste, de o mare diversitate, care a determinat pe reputatul critic Lewis Mumford să atragă a- tenția asupra perico-
însemnări

lului a ceea ce el numea „o nouă sporire a domniei haosului". Evident, lucrurile n-au ajuns atit de departe ; numeroase trăsături comune — cum ar fi integrarea abilă în peisaj, minuțiozitatea a- menajării interioare, tehnicitatea ridicată a execuției — asigură gradul de înrudire necesar realizărilor reprezentative, dincolo de marile deosebiri de limbaj arhitectural. E greu de spus cine a dat tonul în acea dimineață de luni ; e greu de spus dacă imboldul a venit dintr-o nouă renaștere a veteranului Frank Lloyd Wright — cel asemuit cu o pasăre Phoenix — sau dacă nu cumva a țîșnit de pe vechiul continent, de sub degetele mereu tinere ale lui Le Corbusier... Cert este că, destul de des — chiar dacă nu în fiecare săptă- mînă — tipuri noi de arhitectură au văzut

de atunci lumina tierului.Oare aceasta si marea problemă hitecturii conte ' o- rane din Statele - ite ale Americii ? intre zgîrîie-norii ralelipipedici I vanderrovieni, în se reflectă cerul păsările de beton mat gata să-și zborul, ale aero; lor semnate de Saarinen, să se di te hotărîtoarea ei Iernă ? Din feri vizitatorilor li se] feră, la intrare broșură instruc din care ei află mai mult decît suita strălucitoan uriașelor diapoz: color. Ei află a: că, pentru a face solicitărilor pe c în viitorii 30 de evoluția societății mericane le va pune, ar trebui să construiască cam atit cît s-a const de-a lungul istoriei cestei națiuni. Un semenea program, implicații sociale j ve, nu poate fi sc ționat prin așa-zis „clădiri mărețe", fața acestui ade amețitor, disputa i listică devine lips de obiect : arhitei trebuie să solicite tervenția product industriale, de mi serie, și să-și îndre te eforturile spre cc siderarea complex lor ecuații ale oraș lui, ale restabilirii chilibrului ecolog ale modelării unei a tentice ambianțe mane.
Arh.
Gh. SASARMAN
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COMUNICAT COMUN
privind vizita delegației Partidului

Socialist Popular din Norvegia
în Republica Socialistă RomâniaLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Partidului Socialist Popular din Norvegia, condusă de tovarășul Finn Gustavssen, președintele partidului, a făcut o vizită în Republica Socialistă România, în perioada 18-25 octombrie a.c. Delegația a fost formată din tovarășii Berge Furre și Ola Bonnevie, vicepreședinți ai Comitetului Executiv, Odd Nordheim, membru al Comitetului Executiv, și Birgit Laudal, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P. din Norvegia.Membrii delegației au vizitat întreprinderi industriale, unități agricole, obiective sociale, culturale, turistice din județele Mehedinți, Dolj, Olt și Brașov, s-au întîlnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cu oameni ai muncii. Pretutindeni, oaspeții norvegieni au fost întîm- pinați cu sentimente de prietenie tovărășească.Delegația norvegiană a transmis sincere mulțumiri pentru ospitalitatea prietenească și primirea caldă ce i s-a făcut în timpul vizitei în România socialistă.Delegația Partidului Socialist Popular din Norvegia a fost primită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român. Cu acest prilej s-au abordat probleme care interesează ambele partide și s-a efectuat un schimb de păreri privind situația politică internațională actuală, precum și unele probleme ale mișcării muncitorești internaționale.în timpul vizitei, delegația norvegiană a avut întîlniri cu delegația C.C. al P.C.R., formată din tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiu- mi^ Permanent, secretar al C.C. al Leonte Răutu, membru al IZ/ -1 C.C. al. Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Miron Nicolescu, membri ai C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor și întîlniri- lor s-au făcut informări reciproce privind activitatea și preocupările actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Socialist Popular din Norvegia.Ambele părți au subliniat relațiile tovărășești statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Popular din Norvegia și au exprimat dorința comună de a le dezvolta și diversifica prin intensificarea schimburilor de delegații, informații și de experiență, și s-au pronunțat pentru extinderea raporturilor pe planuri multiple între România și Norvegia, corespunzător intereselor reciproce, cauzei păcii, înțelegerii, securității și colaborării internaționale.în cursul convorbirilor, o atenție deosebită a fost acordată problemelor securității europene. Ambele partide militează pentru realizarea unui sistem de securitate și cooperare în Europa care să ducă la lichidarea actualei scindări a, continentului în grupări militare, opuse, la. retragerea trupelor în limitele ..frontierelor naționale, la înlăturarea barierelor care împiedică o colaborare economică și tehnico-științifică fructuoasă între toate statele din Europa, la asigurarea dezvoltării pașnice a statelor europene într-un climat de destindere, înțelegere și cooperare. Ele consideră că, în prezent, sînt create premise pentru a se trece la acțiuni concrete imediate în vederea realizării unei conferințe general-europene, cu participarea tuturor statelor interesate.Reprezentanții celor două partide au reliefat importanța depunerii de eforturi în direcția mobilizării celor mai largi forțe sociale și politice, a opiniei publice interesate în instaurarea unei ambianțe propice înțelegerii și cooperării europene.Partidul Comunist Român și Parti-

P.C.R., .........................______________Comitetului Executiv al CCP.C.R., '

dul Socialist Popular din Norvegia subliniază însemnătatea pe care ar avea-o pentru cauza păcii și colaborării în Europa ratificarea tratatelor semnate între U.R.S.S. și R.F. a Germaniei, între aceasta și R.P. Polonă, precum și recunoașterea Republicii Democrate Germane, conform normelor dreptului international. Cele două partide consideră că acordul asupra Berlinului occidental constituie un pas pozitiv pe calea destinderii și securității în Europa.Ambele delegații au relevat importanța dezvoltării raporturilor pe diverse planuri între țări cu orînduiri sociale diferite, în spiritul coexistenței pașnice. De asemenea, ele au subliniat însemnătatea respectării în viața internațională a principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor țări, avantajului reciproc.Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Popular din Norvegia consideră absolut necesară, în actualele condiții, adoptarea de măsuri practice, efective pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a celei nucleare. Ele au scos în evidență necesitatea antrenării celor mai largi pături sociale, a maselor muncitorești și populare la lupta pentru realizarea acestui obiectiv.Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Popular din Norvegia militează împotriva politicii imperialiste de dictat, ingerințe și presiuni, de forță și înrobire națională, de atentate la independența popoarelor. Ele se pronunță pentru respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Cele două partide și-au reafirmat sprijinul și solidaritatea deplină cu lupta poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, împotriva agresiunii S.U.A. și se pronunță pentru retragerea trupelor S.U.A. din Indochina, pentru respectarea dreptului legitim al popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian de a-și rezolva singure soarta, fără ingerințe din exterior. Ambele partide consideră Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud ca reprezentant autentic al poporului Vietnamului de Sud și sprijină programul de pace în șapte puncte propus de acest guvern.Cele două partide sînt pentru rezolvarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, pentru stingerea tuturor focarelor de război.Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Populai- din Norvegia au subliniat necesitatea restabilirii neîntîrziate a drepturilor legitime ale R.P. Chineze — singurul reprezentant al poporului chinez — laO. N.U. De asemenea, ele se pronunțăpentru primirea în O.N.U. a celor două state germane — Republica Democrată Germană .și R.F; a Germar niei — precum șl a altor țări > menținute în afara : organizației. :Ambele partide au subliniat necesitatea unirii partidelor clasei muncitoare. a tuturor forțelor democratice, progresiste, populare, antiimpe- rialiste în lupta împotriva imperialismului, pentru triumful cauzei libertății și independenței naționale, al progresului social, democrației, păcii și colaborării între popoare.Vizita delegației Partidului Socialist Popular din Norvegia în Republica Socialistă România, • convorbirile și întîlnirile care au avut ' acest prilej au contribuit la bună cunoaștere reciprocă, la derea relațiilor . tovărășeștiP. C.R. și P.S.P. din Norvegia, teresul întăririi prieteniei dintre cele două partide și popoare, al unității tuturor forțelor antiimperialiste.
loc cu o mai extin- dintre în in-

Luni dimineața a părăsit Capitala delegația Partidului Socialist Popular din Norvegia, condusă de Finn Gu&- tavssen, președintele partidului, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a făcut 
o vizită în țara noastră.Din delegație au făcut parte tovarășii Berge Furre și Ola Bonnevie, vicepreședinți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P., Odd Nordheim, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P., și Birgit Laudal, mem

bru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.S.P.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Leonte Răutu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Miron Nicolescu, membri ai C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)

Plecarea tovarășului Dumitru Popescu 
la BudapestaLuni dimineața a plecat la Budapesta o delegație condusă de tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, care va participa la lucrările Consfătuirii miniștrilor culturii din țări socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste.A fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
Primire la Consiliul de MiniștriLuni la amiază, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit delegația de juriști din Republica Arabă a Egiptului, condusă de prof. Mustafa Muhammad Al-Bara- dai, președintele Asociației Juriștilor din această țară, care, la invitația Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România, face o vizită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat Stelian Nițulescu, președinte, și Adrian Dimitriu, secretar general al Asociației Juriștilor din Republica Socialistă România.A fost de față Ibrahim Youssri, însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al Republicii Arabe a Egiptului la București. (Agerpres)
Solemnitatea conferirii titlului de doctor 

honoris causa savantului francez Alfred KastlerLa Universitatea din București, a avut loc luni dimineața solemnitatea conferirii titlului de doctor honoris causa savantului francez de renume mondial, prof. Alfred Kastler, laureat al Premiului Nobel, directorul laboratoarelor de cercetări în domeniul fizicii de la Școala Normală Superioară și Universitatea din Paris.La solemnitate au participat prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, acad. Horia Hulubei, ministru-consi- lier la Consiliul de Stat, acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, oameni de știință, cadre didactice universitare, studenți.Au asistat Pierre Pelen, ambasadorul Franței Ia București, și membri ai ambasadei.Festivitatea a fost deschisă de prof. Jean Livescu, rectorul universității, care a adresat un cuvînt de bun venit distinsului om de știință francez. Luînd cuvîntul, prof. Cristian Constantinescu, decanul Facultății de fizică, a reliefat personalitatea prof. 
A Kastler, subliniind contribuția sa deosebită la dezvoltarea fizicii atomice moderne, rezultatele ' cercetărilor sale, care au pus bazele unui nou domeniu în optica nelineară și au condus la aplicații importante.în aplauzele asistenței, rectorul universității i-a înmînat apoi savantului francez diploma de doctor ho

noris causa al Universității din București.Mulțumind pentru onoarea ce i s-a făcut, prof. A. Kastler a subliniat tradiționalele legături dintre fizicienii francezi și români, citind activitatea rodnică a acad. Horia Hulubei și a regretatului prof. Ioan Agârbiceanu, care, împreună cu colegi francezi, au pus temeliile unor ramuri de bază în fizica atomică modernă. Savantul francez și-a exprimat satisfacția pentru extinderea contactelor de colaborare a laboratoarelor pe care le conduce cu laboratoarele conduse de prof. Ioan Ursu, ale cărui recente cercetări și publicații științifice sînt apreciate în Franța. Distinsul oaspete a arătat că dezvoltarea colaborării științifice franco-române în domeniul energiei nucleare contribuie la promovarea științei în cele două țări în folosul ambelor popoare.
★în cursul aceleiași zile, prof. Alfred Kastler a fost primit de Mircea Malița, ministrul învățămîntului.După-amiază, savantul francez a vizitat Institutul de Fizică Atomică și a conferențiat la Universitate.
★în cinstea oaspetelui, prof. Ioan Ursu a oferit un dejun, iar Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București, un dineu. (Agerpres)

ÎNTOARCEREA 
DE LA PR AGA
A DELEGAȚIEI 

DE ACTIVIȘTI Al P.C.R.Luni după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a făcut o vizită de schimb de experiență în această țară.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de -partid.A fost de față Anton Kamenicky, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. S. Cehoslovace la București.
★PRAGA 25. — CorespondentulAgerpres, C. Prisăcaru, transmite : Josef Kempny, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a primit, luni dimineața, delegația de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Constantin Băbălău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R., care a efectuat o vizită de schimb de experiență în Cehoslovacia.La primire, a fost de față ambasadorul României la Praga, Teodor Haș.Discuțiile care au avut loc cu acest prilej au decurs într-o atmosferă prietenească și tovărășească.(Agerpres)

Vizitele președintelui Comisiei 
pentru politică externă a Bundestagului, 

Gerhard Schroder

Cu prilejul Zilei Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste România,. Ministrul Forțelor Armate ale Republicii Socialiste ‘România, general de armată Ion Ioniță, a oferit luni, seara un cocteil cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, în sala de marmură a Casei Centrale a Armatei.Au luat parte Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri activi și în rezervă, foști comandanți de mari unități pe frontul antifascist, oameni de știință, cultură și artă, ziariști.Au participat atașați militari ai u- nor misiuni diplomatice acreditați la București.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.★în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Forțelor Armate, luni a avut loc la Pitești solemnitatea dezvelirii „Porții eroilor" — monument închinat glorioaselor fapte de vitejie săvîrșite de Regimentul 4 Argeș în timpul războiului pentru independență din 1877, primul război mondial, și în războiul antihitlerist.La festivitate au participat Gheor- ghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele consiliului popular județean. reprezentanți ai organelor județene și municipale de partid și de stat, militari, numeroși cetățeni.★Cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, la Monumentul eroilor patriei și la cimitirul militar-Ghencea au fost depuse luni dimineața coroane de flori din partea Ministerului Forțelor Armate, Ministerului Afacerilor Interne, Consiliului Securității Statului și din partea Comitetului organizatoric ai ve

teranilor din războiul antifascist. Pionieri au depus jerbe de flori.La solemnități au participat general-colonel Mihai Burcă și generalcolonel Vasile Ionel, adjuneți ai ministrului forțelor armate, general-lo- cotenent Alexandru Dănescu, adjunct al ministrului afacerilor interne, ge- neral-locotenent Nicolae Doicaru, vicepreședinte al Consiliului Securității Statului, generali activi și în rezervă, ofițeri superiori.A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.După depunereța coroanelor, parti- cipanții la solemnități au primit defilarea companiilor de onoare.
★Cu același prilej, la Monumentul Eroilor Sovietici din Capitală a fost depusă o coroană de flori din partea Ministerului Forțelor Armate și Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist.La solemnitate au participat general-colonel Mihai Burcă și generalcolonel Ionel Vasile, adjuncți ai ministrului forțelor armate, generali activi și în rezervă, ofițeri superiori.Au fost prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.Au fost intonate imnurile de stat ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România.După depunerea coroanei, partici- panții la solemnitate au primit defilarea companiilor de onoare.
★în cursul aceleiași zile, la cimitirele și monumentele eroilor români și sovietici. din țară, au fost depuse coroane de flori din partea comitetelor de partid și consiliilor populare locale, a organizațiilor de masă și obștești, a unităților militare, precum și din partea unor întreprinderi și instituții. (Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a adresat o telegramă de felicitare' președintelui Camerei Deputaților din Liban, Kamal El Assaad, cu prilejul realegerii în această funcție. *Cu prilejul Zilei naționale a Iranului, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Roipânia, a adresat o telegramă de felicitare lui Abbas Aii Khalatbari, ministrul afacerilor externe al Iranului. ★La invitația Consiliului Culturii și Educației Socialiste, luni dimineața a sosit în Capitală o delegație de cineaști sovietici, condusă de regizorul V.S. Ordînski, care va participa la Festivalul filmului sovietic, manifestare organizată în cadrul schimburilor culturale româno-sovietice. Festivalul, care se va desfășura începînd cu 27 octombrie, în București și în alte orașe din țară, oferă spectatorilor români posibilitatea de a cunoaște 

o serie de realizări recente ale cineaștilor sovietici : „Piața Roșie", „Gara Bielorusă", „Unchiul Vania", „Fuga", „Un amanet ciudat".★In cadrul schimburilor culturale dintre România și Republica Democrată Germană, la Cluj s-a deschis luni o expoziție de cărți editate la Leipzig.- Cu acest prilej au vorbit Gheorghe Constantinescu,- directorul Editurii științifice, și Kohler Heinz, directorul Editurii „Enciclopedia" și al Institutului de bibliografii din Leipzig. La festivitate au participat acad. Constantin Daicoviciu, consilier al ministrului învățămîntului, prof, dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, rectorul Universității Babeș-Bolyai, personalități ale vieții științifice și culturale.★La Institutul de proiectări și cercetări miniere pentru lignit din Craiova au început, luni după-amiază, lucrările reuniunii directorilor institutelor naționale de cercetare carboniferă, organizată în țara noastră sub egida Comitetului cărbunelui din cadrul Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa. ★Luni a părăsit Capitala, îndrep- tîndu-se spre patrie, academicianul sovietic I. I. Minț, care, la invitația Institutului de studii istorice și so- cial-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră. Oaspetele a vizitat monumente de artă și cultură din Capitală și din județele Constanța, Galați, Iași și Suceava, a avut întrevederi cu oameni de știință și activiști de partid.
★La festivalul internațional al filmelor științifice, tehnice și de educație, care a avut loc recent la Pardubice (Cehoslovacia), unde au concurat 200 de producții cinematografice din 21 de țări, filmul românesc „Hotel glisat", realizat de Centrul de documentare pentru construcții, arhitectură și sistematizare al Ministerului Construcțiilor Industriale a obținut Marele premiu „Granatul". (Agerpres)

Președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec, a primit luni pe Gerhard Schroder, președintele Comisiei pentru politică externă a Bundestagului, care face o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, Cristofor Simio- nescu. președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — R. F. a Germaniei, Ion Mărgineanu, secretar al Marii Adunări Naționale, Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român din Uniunea interparlamentară.Cu acest prilej, oaspetele a luat cunoștință de organizarea și activitatea Marii Adunări Naționale, a comisiilor sale permanente. în cadrul discuțiilor s-au reliefat bunele relații existente între cele două parlamente, dorința comună de a le dezvolta în continuare.
★

La amiază, președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec. a oferit un dejun în onoarea președintelui Comisiei pentru politică externă a Bundestagului, Gerhard Schrâder.Au luat parte Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politică externă a M.A.N., Cristofor Simionescu, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România— R. F. a Germaniei, Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a M.A.N., Ion Mărgineanu, secretar al M.A.N., Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român din Uniunea interparlamentară, Virgil Pîrvu, secretarul Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România— R. F. a Germaniei, prof. Ștefan Bălan și prof. Stanciu Stoian, membri ai Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale.A participat Erwin Wickert, ambasadorul R. F. a Germaniei la București.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

La Palatul Marii Adunări Naționala a avut loc, luni dimineața, o întrevedere între președintele Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale, Mihai Dalea, și președintele Comisiei pentru politică externă a Bundestagului, Gerhard Schrâder.La întrevedere au participat membri ai Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Naționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.*Ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit, luni după- amiază, pe Gerhard Schroder, președintele Comisiei pentru politică externă a Bundestagului.La primire a participat Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului/afacerilor externe. - ' sA fost prezent Erwin Wickert, ambasadorul R. F. a Germaniei la București.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.
★în cursul aceleiași zile, Gerhard Schrâder, însoțit de Tudor Drăganu, a vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate București, unde s-a întîlnit cu ing. Aurel Bozgan, deputat în Marea Adunare Națională, directorul general al fabricii, cu membri ai Comitetului de direcție al acestei mari unități a industriei constructoare de mașini.Oaspetele a vizitat, de asemenea, cartiere noi de locuințe, monumente istorice și edificii social-culturale din Capitală.
*Lunt după-amiază, președintele Comisiei pentru politică externă & Bundestagului, însoțit de Tudor Drăganu, precum și de ambasadorul R. F. a Germaniei, a plecat într-o călătorie prin țară, spre Suceava.
★președintele Corn:, al Consiliului popi»,>>(Agi^^-

Seara, executiv județului Suceava, Emil Boi rit un dineu, în onoarea lui ” v Schrâder. (AgS
IRAN 
------- ?!

In eforturile pentru dezvoltare ale Iranului — a cărui sărbătoare națională se aniversează astăzi — „bătălia apei" se înscrie ca una din direcțiile cele mai importante, tocmai pentru că ea se duce în condițiile unei țări cu climat arid, semi- secetos. De aceea, ea a constituit dintotdeauna pentru Iran o problemă deosebită. La muzeul din Teheran se poate vedea o dală găsită la Persepolis, cu o inscripție atribuită lui Darius : „Apără-mi țara de dușman, de minciună-și do se- ' câtă". Folosind o tehnică ingenioasă, vechii ■ perși au construit canale de aducțiune a apei, din care o bună parte funcționează și în zilele noastre.Firește, în condițiile actuale ale Iranului, ale înfăptuirii programului larg economic și social,- vechea rețea hidrologică s-a dovedit cu totul insuficientă, valorificarea optimă a resurselor de apă acționind •' ca, un postulat de prim ordin al dezvoltă-’’ rii. Acest fapt a condus la naționalizarea resurselor de apă ale țării, în octombrie 1967, acțiune care urmărea folosirea într-un mod rațional, în conformitate cu nevoile mereu crescînde ale populației, industriei și agriculturii, a rezervelor existente și elaborarea unui program de perspectivă, menit să asigure noi și noi cantități de apă. în acest sens s-au întocmit proiecte în vederea desalinizării apei de mare, construirii de baraje, forării de puțuri, săpării de noi canale de a- ducțiune. Aprobarea legii cu privire la naționalizarea apelor a fost urmată de crearea unui minister al apelor, cu ramificații în toate provinciile țării, care a primit ca atri- buțiuni atît reglementarea distribuirii acestei resurse — atît de importantă pentru Iran — cit și întocmirea și traducerea în viață a proiectelor concrete de gospodărire a apelor. Ultimii ani consemnează apariția pe harta Iranului a unor

sisteme moderne de sute de mii de he' 
a unor puterniceAlte proiecte si' cretizare, multe perare cu diferite - și România. In ba cooperare economii ințifică dintre țara specialiști români , să elaboreze proiecta» hidroenergetic în. zona S km sud de Teheran. J v cestui obiectiv, aflat execuție, va avea cor bit de favorabile pen a zeci de mii de hec giune semideșertică, rii ani, după ce co. dată ih funcțiune, vir plin. Hidrologi» ' ' aspectele im bilaterale i extinde în — industrii, relații de două țări a nate prin \ velul cel mai în acest sens tele convorb tele Consiliult Ceaușescu și șal. Reza Pahlavi Ary^meu. de participarea șefului stat tru la recenta aniversare a ani de la întemeierea statului iranian.Reconstituind momente de seamă din istoria milenară a Iranului, la festivitățile care au avut loc luna aceasta nu a fost omis nici rolul însemnat al apei în viața poporului din această străveche țară. O problemă vitală, dăinuind de veacuri, este astăzi in curs de a fi rezolvată, ca parte integrantă a strădaniilor poporului Iranului de a învinge ră- mînerea în urmă, 'de a construi o economie modernă, de a înainta pe calea progresului.

N. POPOVICI
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• 4 meciuri în campionatul european

• MÎINE : Selecționata reprezentativă - Bulgaria 

(lotul olimpic)

Programul săptămînii fotbalistice internaționale cuprinde mai multe partide, contînd pentru campionatul european inter- țări. Miercuri, 27 octombrie, se dispută meciurile CEHOSLOVA
CIA—ȚARA GALILOR. UNGA
RIA—NORVEGIA, SPANIA— 
U.R.S.S. și IUGOSLAVIA—LU
XEMBURG. Tot miercuri se joacă și partida Juventus Torino-Aberdeen (Scoția) din turul doi al „Cupei U.E.F.A.".*Miercuri, stadionul „23 August" din Capitală găzduiește un

interesant cuplaj fotbalistic internațional. în prima partidă, cu începere de la ora 16,30, amatorii de fotbal vor putea urmări evoluția echipei braziliene Bon- succeso, care primește replica selecționatei de tineret a României. în cel de-al doilea meci (ora 18,15), selecționata României, care se pregătește pentru partida retur zcu echipa Cehoslovaciei, din cadrul campionatului european, întîlnește, intr-un meci de verificare, lotul olimpic al Bulgariei.

I 
V

ȘAH
FISCHER — PETROSIAN 5,5—2,5Cîștigînd partida a 8-a a meciului său cu Petrosian, marele maestru american Robert Fischer a mărit a- vansul său la 3 puncte, conducînd acum cu 5,5—2,5 puncte. Din cele 4 partide care au mai rămas de jucat, el trebuie să obțină un singur punct pentru a-și asigura dreptul de a intîlni anul viitor pe Boris Spasski, actualul campion mondial de șah.în cea de-a 8-a partidă, Petrosian (cu albele) a încercat să micșoreze scorul, asumîndu-și unele riscuri în jocul de mijloc. Fischer a parat însă tentativa de atac a adversarului și rămînînd cu un pion în plus a trecut el însuși la un contraatac puternic, care l-a silit pe Petrosian să cedeze la mutarea a 40-a.Următoarea partidă a meciului se va disputa în ziua de 26 octombrie.Partida a 8-a :GAMBITUL DAMEIAlb : T. Petrosian—Negru : R. Fischer1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Cc3 c5 5. e3 Cc6 6. a3 Ce4 7. Dc2 C:c3 8. b:c3 Ne7 9. Nb2 0—0 10. Nd3 h6 11. 0—0 Ca5 12. Cd2 d:c4 13. C:c4 C:c4 14. N:c4 b6 15. e4 Nb7 16. De2 Tc8 17. Nb3 b5 18. f4 Db6 19. Rhl c:d4 20. c:d4 b4 21.a:b4 N:b4 22. d5 Nc3 23. N:c3 T:c3 24. Nc2 e:d5 25. e5 Te3 26. Dd2 d4 27. Tabl Da6 28. Tf2 TdB 29. Rgl Ne4 30. N:e4 T:e4 31. h3 d3 32. Tb3 Dc4 33. Tb2 T8d4 34. g3 Td5 35. Rh2 Tb5 36. Ta2 Tbl 37. g4 Te2 38. T:e2 d:e2 39. D:e2 D:f4 șah 40. Rg2 Tb3 Albul cedează.

AZI, LA CLUJ

Primele trei meciuri pentru „Trofeul Carpați“
• La start, echipele feminine de handbal ale R. D. Germane, 
Iugoslaviei, Olandei, Ungariei, Uniunii Sovietice și RomânieiAstăzi după-amiază se inaugurează a. 12-a ediție a „Trofeului Carpați". Ca și în anii 1967 și 1969, tradiționala competiție — reunind selecționate naționale feminine din țări cu foarte bune rezultate pe plan internațional în acest sport — se va desfășura în moderna sală a sporturilor din Cluj. Competitoare de această dată sînt e- chipele Ungariei, Iugoslaviei, R. D. Germane, Uniunii Sovietice, Olandei și României, in fond elita handbalului mondial. După cum amatorii de handbal știu prea bine, „Trofeul Carpați" — plasat la numai o lună și jumătate înaintea campionatelor

mondiale din Olanda — capătă un plus de importanță și de interes pentru sportive, pentru publicul spectator, aceasta cu atît mai mult cu cit, prin prisma calculelor hîrtiei dar și a valorii prezente, recunoscute unanim de către specialiști, este foarte probabil ca pe podiumul de onoare de la „mondiale" să urce una sau mai multe din echipele actualmente în cursă pentru „Trofeul Carpați".Pentru astăzi sint prevăzute următoarele meciuri : Iugoslavia — Uniunea Sovietică (ora 16,15), Ungaria — 
R. D. Germană (ora 17,20), Olanda — 
România (ora 18,30).ÎN CÎTEVA RÎNDURI

DESFĂȘURATA LA BRNO, întil- nirea.: de scrimă dintre selecționata locală și echipa orașului București a revenit cu scorul de 2—0 sportivilor români.
La floretă femei, echipa Bucureș- 

tiului a obținut o victorie categorică 
cu 15—1, iar la sabie au învins scri- 
inerii români cu XI—5.

ORAȘUL MINSK va găzdui cu începere de la 27 octombrie un turneu internațional de box la care și-au a- nunțat participarea pugiliști din mai multe țări europene. La această competiție, România va fi reprezentată de următorii sportivi : Vasile Drăgan (cat. semimuscă), Constantin Bumb (cat. semiușoară), Alexandru Popa (cat. semimijlocie) și Anghel Iancu (cat. grea).

Din multitudinea de date ce marchează istoria zbuciumată a poporului austriac, legiuitorii celei de-a doua republici s-au oprit, venind în întimpinarea dezideratelor opiniei publice, la ziua de 26 octombrie, pe care au proclâmat-o sărbătoare națională a Austriei. Depășind încercările vremii, în desfășurarea cărora episodul cel mai tragic l-a constituit pierderea independenței ca urmare a cotropirii hitleriste din 1938, poporul austriac s-a angajat cu tenacitate, în anii postbelici, pe calea redresării economice și a consolidării independenței naționale. Prin semnarea la 15 mai 1955 a Tratatului de Stat, Austria redobindea statutul de țară suverană, cele patru puteri asu- mindu-și obligația de a-i respecta independența și integritatea teritorială. Cîteva luni mai tîrziu, trupele străine au fost în întregime evacuate, iar la 26 octombrie 1955 parlamentul austriac a adoptat Legea Constituțională asupra neutralității permanente a Austriei. Luînd cuvîntul in Camera deputaților, Julius Raab, cancelarul din acea vreme, spunea : „Vrem să colaborăm sincer cu toate statele și cu toate popoarele, sintem gata de a milita, întotdeauna, într-un spirit de probitate, pentru pace și înțelegere internațională".Actul de Ia 26 octombrie 1955 a deschis o pagină nouă în istoria poporului austriac. Situată în centrul Europei, la intersecția marilor artere de circulație ce leagă din timpuri străvechi popoarele continentului și le înlesnește schimburile de bunuri materiale și valori spirituale, Austria este preocupată să contribuie activ la promovarea coexistenței pașnice, la crearea unei atmosfere de încredere reciprocă, să-și extindă relațiile sale cu toate celelalte state din Europa și din

lume, indiferent de regimul social- politic. Austria este unul din partizanii convinși ai securității pe continent, aduce o contribuție activă la convocarea conferinței general- europene. Sînt cunoscute, în acest sens, pozițiile sale, clar exprimate, în diferite cuvintări oficiale, diversele sale inițiative, Viena manifes- tîndu-se ca unul din promotorii cei mai statornici ai transformării continentului nostru într-o zonă din care să fie exclusă definitiv folosirea forței sau amenințarea cu forța, o zonă a înțelegerii și bunei vecinătăți.Cu deosebită satisfacție este înregistrată aici evoluția din ultimii ani a schimburilor economice cu țările socialiste. „în ultimul sfert de veac — menționa“’Zilele trecute Josef Staribacher, ministrul industriei și comerțului, — comerțul exterior al Austriei cu țările răsări-'. tene a ajuns la o dezvoltare importantă. El a atins, prin acordurile de cooperare, o formă înaltă a colaborării economice între state".O evoluție pozitivă, recip/oc a- vantajoasă, cunosc raporturile româno-austriece. Contactele directe între conducătorii de stat și de guvern ai celor două țări, marcate atît de pregnant prin vizita făcută toamna trecută in Austria de președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, de vizita în țara noastră a președintelui Austriei, Franz Jonas, evidențiază cu putere dorința reciprocă de a intensifica și lărgi schimburile economice și culturale, de a extinde cooperarea în diferite domenii, de a conlucra pentru promovarea securității europene, in ir’eresul ambelor popoare și al " ’enerale.
P. SViena



DESCHIDEREA REUNIUNII
DE LA LIMA

agențiile de presă transmit: L Brejnev a sosit Ea Paris
® ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR SOVIETO-FRANCEZELIMA 25. — Trimisul special A- gerpres, E. Pop, transmite : In capitala peruană a început luni cea de-a doua conferință a grupului „celor 77 de țări", considerată cea mai importantă reuniune internațională care a avut loc în America Latină. Denumirea grupului a fost adoptată de participanții a 77 de țări în curs de dezvoltare la primul lor forum, din Algeria, la care s-a conturat o formulă de colaborare în legătură cu necesitățile - unei emancipări economice mai rapide. în prezent, din a- cest grup fac parte 95 de țări, care Ia Linia sînt reprezentate de 1 500 de delegați., Intîlnirea examinează punctele de <vedere ale țărilor în curs de dezvoltare față de cea de-a treia Conferință a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare care va avea loc în primăvara anului viitor, la Santiago de Chile.Sîmbătă, ministrul de externe peruan, Edgardo Mercado Jarrin, a avut o întâlnire cu ziariștii acreditați

ație făcută agenției algeriene de presă, Marcelino Dos Săntos,
'•le Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) a arătat că 

rbicani controlează în prezent întreaga regiune Cabora Bassa, 
ite, locul unde colonialiștii portughezi construiesc un uriaș 

•“tic, care ar urma să întărească dominația lor economică și 
’ -leii. In fotografie : Un detașament al FRELIMO pregătin- 

unei noi acțiuni împotriva colonialiștilor portughezi

jERNICE MANIFESTAT!!
OTRIVA UNELTIRILOR
FNTELOR DE DREAPTA

.„a- zilnic, din țiuni ale Pe- ..uit. . alice se a- nunță adunări și demonstrații cu caracter antifascist, la care participă mii și mii de cetățeni. Riposta organizațiilor și partidelor democratice — de la comuniști pînă la demo- crat-creștini, a foștilor luptători din rezistență — a înregistrat o deosebită intensitate în . special în ultimele zile. Duminică, la Nappli, oraș distins cu medalia Se' aur a Rezistenței, circa 50 000 de muncitori, țărani, (tineri, femei, intelectuali din o- raș și din regiunea Campania au manifestat cu steaguri roșii și lozinci pe străzile cen

trale ale orașului, scan- dînd: „nu fascismului", „vrem muncă și libertate", „cerem reforme și progres social".Această demonstrație, care reprezintă o continuare a celei de vineri organizată de muncitorii de la uzinele „Intersind", și a celei de sîmbătă, la care au participat aproximativ 10 000 de studenți și e- levi, se înscrie printre cele mai impunătoare acțiuni de masă organizate la Napoli în ultimii ani.Tot duminică, la Ancona — important port și centru economic la Marea Adriatică — populația a împiedicat ținerea unui miting al M.S.I., la care fuseseră mobilizate elemente fasciste dintr-o serie de localități învecinate. Dată fiind această ripostă hotărâtă, autoritățile au interzis adunarea proiectată de că
tre M.S.I.Acțiunile împotriva provocărilor neofasciste reprezintă un moment

INTENSIFICAREA 
DEMONSTRAȚIILOR 

ÎMPOTRIVA REGIMULUI 
SUD-COREEANSEUL 25 (Agerpres). — în centrele universitare din Coreea de sud se intensifică acțiunile protestatare ale tineretului studios împotriva politicii reacționare, antipopulare și militariste a regimului Pak Cijan Hi. în țirtutea „dispozițiilor speciale", idoptate de- guvern la 15 octombrie, prin gate se dă mină liberă autorităților militare și polițienești pentru lansarea unui vil de represiuni anti- studențești, un număr de peste 13 500 studenți și elevi, de la 45 de institute de învățămînt din țară, au fost recrutați cu forța în armata regimului marionetă de la Seul. Autoritățile sud- coreene au aplicat, totodată, tratamente umilitoare celor ce au participat la demonstrații împotriva sistemului educațional reacționar, militarist și corupt din institutele de învățămînt superior. Valul de arestări, exmatriculări, dizolvarea unui număr de 74 organizații studențești, suspendarea a 14 publicații editate de studenți, invadarea de către forțele poliției și armatei a sediilor unui mare număr de universități și institute din țară au avut drept urmare organizarea, In ultimele zile, a unor noi demonstrații de protest, mitinguri și manifestații în apărarea drepturilor șl libertă' cetățenești ale studen- -■ gii populații din Co

la această reuniune. El a expus unele considerații asupra reuniunii C.E.C.L.A. (Comitetul special de coordonare latino-americană) la care s-a elaborat poziția țărilor de la sud de Rio Grande față de problemele generale ale continentului și a informat despre rezultatele întîlnirilor similare ale țărilor africane (la Addis Abeba) și asiatice (la Bangkok). Ministrul de externe peruan a subliniat contextul internațional nou în care au loc lucrările reuniunii de la Lima, relevînd că una din caracteristicile acestuia o constituie afirmarea unor procese revoluționare tin- zînd să realizeze o societate mai justă și mai umană.Deschizînd lucrările reuniunii, ministrul de externe al țării gazdă, s-a referit la relațiile economice și financiare internaționale, cooperarea între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare, precum și la necesitatea instaurării unui cadru echitabil al acestor relații.

de reafirmare a tradițiilor antifasciste ale poporului italian. In a- celași cadru se înscrie activitatea desfășurată de un grup de personalități politice și ale vieții culturale — de diferite orientări politice și religioase — între care deputatul Arrigo Boldrini, președintele Asociației naționale a partizanilor italieni, scriitorul Danilo Doici, cineastul Cesare Za- vattini, actorul Gian Maria Volonte, senatorul Ferruccio Parri care au luat inițiativa de a organiza, începînd de la 30 octombrie, o „lună de luptă împotriva fascismului". în cadrul a- cestei „luni", ce se va deschide sîmbătă, prin- tr-o mare manifestație unitară la Milano, se vor organiza manifestații și adunări pentru a se reaminti, în special tinerei generații, ce a însemnat și ce pericol reprezintă azi neofascîsmul.
N. PUICEA

Roma

Acțiuni sortite eșecului
• Ziarul „Nhan Dan" despre planul american de „paciiicare 

a regiunilor rurale", parte componentă a planurilor de 
„vietnamizare" a războiului.HANOI 25 (Agerpres). — Ziarul „Nhan Dan" a publicat un articol care demască planul american de așa-zisă „pacificare a regiunilor rurale" din Vietnamul de sud.„Pacificarea" — arată ziarul — urmărește lichidarea luptei revoluționare a populației sud-vietnameze, crearea și întărirea unor organe administrative reacționare, aflate în slujba S.U.A. în aplicarea planului de „pacificare", autoritățile americano-sai- goneze recurg la cele mai crude represiuni față de populația pașnică. In intervalul cuprins între sfîrșitul anului 1963 și luna mai 1971, numai in cursul acțiunilor desfășurate în cadrul programului „Phoenix" au

Mesajul adresat națiunii de premierul IndieiDELHI 25 (Agerpres). — într-un mesaj adresat națiunii, primul ministru, Indira Gandhi, a cerut concetățenilor săi să-și consacre toate e- forturile, întreaga energie cauzei libertății și consolidării unității naționale. Premierul indian a chemat poporul să lupte cu hotărîre împotriva forțelor reacționare, conservatoare și religioase care, prin activitatea lor, aduc prejudicii unității Indiei, să apere cuceririle Indiei independente, interesele naționale ale țării.Pe de altă parte, premierul Indira Gandhi a declarat că guvernul său

lii cadrul vizitei pe care 
o întreprinde în R. D. Viet
nam, delegația de partid și 
guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, condusă de Pak Sen Cer, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, al doilea vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri, a fost primită luni de președintele R. D. Vietnam, Ton Duc Thang, și de primul ministru Fam Van Dong. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească și solidaritate militantă, transmite agenția V.N.A. în aceeași zi, delegația de partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene a avut o întîlnire cu o delegație de partid și guvernamentală a R. D. Vietnam, în frunte cu Fam Van Dong, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, prim-ministru al R. D. Vietnam.

Delegația Frontului Uni
tății Socialiste din Româ
nia, condusă de Nicolae Moraru, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.U.S., care face o vizită în schimb de experiență în Iugoslavia, a avut luni convorbiri cu o delegație iugoslavă, condusă de Draghi Stamenkovici, membru al Prezidiului R.S.F.I., președintele Conferinței republicane a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor dinR. S. Serbia. La convorbire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și cordialitate, a luat parte însărcinatul cu afaceri ad-interim al României la Belgrad, Ion Roșianu.

Șeful statului cambod
gian în favoarea unei în- 
tîlniri cu președintele
S. U.A. într_0 convorbire cu corespondentul la Pekin al agenției France Presse, prințul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, a declarat că este dispus să se întîlnească cu președintele S.U.A., Richard Nixon, cu prilejul vizitei pe care a- cesta urmează să o întreprindă în R. P. Chineză. „Acest lucru ar pu-
OTTAWA

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A PREȘEDINTELUI 

CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
Al U.R.S.S.OTTAWA 25 (Agerpres). — în cadrul unei conferințe de presă ținută la Ottawa, A. N. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a subliniat importanța convorbirilor avute cu oficialitățile canadiene pentru dezvoltarea relațiilor dintre Uniunea Sovietică și Canada și a afirmat că aceste convorbiri și contacte duc la descoperirea de noi posibilități în vederea dezvoltării colaborării bilaterale, scrie ziarul „Izvestia".Răspunzînd unei întrebări privitoare la vizitele președintelui Nixon în China și Uniunea Sovietică, A. N. Kosîghin a spus : „Noi avem anumite probleme pe care considerăm că este necesar să le discutăm cu președintele Nixon și le vom discuta. Probabil. China are problemele ei pe care intenționează să le discute. Noi am dori însă ca și unele și celelalte tratative să ducă la rezolvarea pașnică a problemelor, la destindere în lume, nu la încordare militară. Iată spre ce vom năzui la tratativele cu președintele Nixon".Premierul sovietic a arătat, de asemenea, că Uniunea Sovietică acordă 

o mare însemnătate tratativelor so- vieto-americane în problema limitării înarmărilor strategice.Referindu-se la tratativele sovieto- chineze, Alexei Kosîghin a menționat că acestea se desfășoară de timp îndelungat, că este posibilă găsirea unei soluții pozitive la toate problemele dintre U.R.S.S. și China. „Noi vom face, fără îndoială, tot ce este posibil pentru ca relațiile noastre cu China, pe linie de stat, să fie normale", a spus el.

fost arestate in Vietnamul de sud circa 67 000 de persoane. Dintre acestea, peste 20 000 au fost ucise.Planul de „pacificare" a întâmpinat o ripostă hotărîtă din partea populației sud-vietnameze. Coordonîndu-și acțiunile cu operațiunile militare ale forțelor patriotice, populația Vietnamului de sud s-a răsculat în repetate rânduri, distrugînd, total sau parțial, aproximativ 2 260 „sate strategice" și lagăre de concentrare. Planul american de „pacificare a regiunilor rurale", parte componentă a planului de „vietnamizare" a războiului — conchide „Nhan Dan" — este sortit unui fiasco total.
rămîne ferm decis să aplice programele de dezvoltare economică și socială, să înfăptuiască prevederile planului de dezvoltare economică și programul de reformă agrară. Ea a subliniat necesitatea consolidării economiei indiene pe baza folosirii raționale a resurselor naționale, a creșterii rapide a producției industriale și agricole.Evocînd conjunctura de la frontiera indo-pakistaneză, primul ministru al Indiei a declarat că „gravitatea situației cere să nu vorbim sau să acționăm în grabă". 

tea fi util și ne-ar permite să ne cunoaștem reciproc intențiile", a a- dăugat Norodom Sianuk.
Președintele Consiliului

Executiv Federal al R.S.F.
Iugoslavia, Gamal Biedici, și primul ministru al Singaporelui, Lee Kuan Yew, aflat într-o vizită oficială la Belgrad, au avut luni convorbiri cu privire la relațiile bilaterale și la unele probleme actuale ale vieții internaționale. Cei doi șefi de guverne, menționează agenția Taniug, au relevat dezvoltarea fructuoasă a relațiilor bilaterale ex- primîndu-și, totodată, dorința de promovare a acestora, Îndeosebi pe planul colaborării economice.

Viceprenrierul Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, Li Sien-nien, și Cen Cieh, adjunct al ministrului comerțului exterior, au avut o convorbire cu membrii delegației Camerei naționale de comerț din Mexico City, condusă de Miguel Blasquez, președintele camerei, informează agenția China Nouă.

Reuniuni ale Consiliilor 
populare din Egipt. Luni- au avut loc în cele 25 de guvemorate din Republica Arabă a Egiptului, primele reuniuni ale consiliilor populare, recent constituite. Președintele Anwar Sadat a adresat, cu acest prilej, un mesaj în care salută „lucrările acestor veritabile parlamente locale" și le apreciază ca „un important jalon pe calea luptei poporului pentru autoguvernare".

0 delegație a R. P. D. Co
reene, în frunte 011 Han Su Gil,adjunct al ministrului comerțului exterior, se află la Budapesta, unde are convorbiri cu parteneri ungari, în legătură cu comerțul bilateral pe anul 1972, anunță agenția M.T.I.

Congresul anual al Parti
dului Liber-Democrat (PLD)- partenerul mai mic al coaliției guvernamentale din R. F. a Germaniei s-a deschis în orașul Freiburg. Rostind cuvîntarea inaugurală, liderul acestui partid, Walter Scheel, ministrul de externe vest-german, a declarat că liber-democrații doresc să rămină în coaliție cu social-demo- crații și după alegerile parlamentare, prevăzute să aibă loc în 1973. Referindu-se la politica externă a guvernului R.F.G., Scheel a declarat : „în cele din urmă, am abandonat politica afirmațiilor verbale și am trecut la o politică a posibilităților practice". El a ridiculizat încercările opoziției creștin-democrate de a ponegri politica externă a guvernului, pronunțindu-se pentru continuarea ei neabătută.

Incidente violente în ju
rul localității Saadah,situată la circa 175 km nord de orașul Sanaa, capitala Republicii Arabe Yemen, au avut loc în ultimele zile. Potrivit informațiilor difuzate la Sanaa, forțele armate ale guvernului republican au angajat lupte puternice cu efective de mercenari aparținînd triburilor din Nord, regrupate în jurul unui nou imam. Trupele mercenare au suferit pierderi grele.

Convorbiri economice 
ungaro-fronceze. Prima șe’ dință a subcomisiei pentru problemele construcțiilor a Comisiei mixte

SĂRBĂTORIREA ZILEI 
NAȚIUNILOR UNITE

NAȚIUNILE UNITE 25 (Ager
pres). — Cu prilejul Zilei Na
țiunilor Unite, în sala Adunării 
Generale a O.N.U. a avut loc, 
duminică, tradiționalul concert 
festiv difuzat în lumea în
treagă. A fost prezentat, în pre
mieră mondială, Imnul Națiuni
lor Unite, compus de renumitul 
violoncelist Pablo Casals, pe ver
surile poetului american W. A. 
Auden. In deschiderea concertu
lui, U Thant, seretarul general 
al O.N.U., a rostit o scurtă a- 
locuțiune. El a anunțat, totodată, 
că pentru creația lor, cei doi ar
tiști au fost distinși cu „Medalia 
pentru pace a O.N.U.".

COMUNICAT IUGOSLAVA-POLONEZBELGRAD 25 (Agerpres). — Comunicatul dat publicității la încheierea vizitei președintelui Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, în Iugoslavia, în cursul căreia a avut convorbiri cu șeful guvernului iugoslav, Gemal Biedici, subliniază că părțile și-au exprimat dorința de a dezvolta și adinei colaborarea în toate domeniile, pe baza principiilor egalității în drepturi, respectului și avantajului reciproc. în dezvoltarea pozitivă a colaborării dintre cele două țări socialiste, un rol deosebit de important revine colaborării dintre U.C.I. și P.M.U.P., întîlnirilor între reprezentanții guvernelor, parlamentelor și organizațiilor social-politice din cele două țări, menționează comunicatul. în ceea ce privește colaborarea economică, în perioada 1971—1975 schimburile de mărfuri dintre cele două țări trebuie să atingă, conform acordului semnat recent, un volum de aproximativ 850 000 000 dolari, ceea ce reprezintă cu 45 la sută mai mult decît în perioada precedentă de cinci ani. Părțile au constatat că există posibilități importante de dezvoltare a cooperării industriale.R.S.F. Iugoslavia și R.P. Polonă, se arată în comunicat, consideră că actuala evoluție a situației din Europa creează condiții pentru stabilirea unor relații normale între toate 

ungaro—franceze de colaborare economică și industrială a avut loc la Budapesta. în timpul convorbirilor a fost elaborat un program de perspectivă, de colaborare economică a celor două țări în domeniul respectiv. De asemenea, Albin Chalandon, ministrul pentru problemele locuințelor al Franței, a făcut o vizită la Budapesta, la invitația ministrului ungar al construcțiilor, Jozsef Bondor, cu care a avut convorbiri referitoare la dezvoltarea colaborării bilaterale în domeniul construcțiilor — relatează agenția M.T.I.
Conducta „Tapline" - care transportă petrolul saudit spre porturile Mediteranei, traversînd teritoriilor Siriei, Iordaniei și Libanului — a fost avariată, la 24 octombrie, în apropierea localității iorda- niene El Qaryatain, din nordul țării, în urma unui act de sabotaj — a anunțat un purtător de cuvînt al administrației conductei de la Beirut.

Rezultatele alegerilor co
munale din landul Baden- 
Wiirtemberg. Potrivit relatărilor agenției D.P.A., care anunță primele rezultate, majoritatea voturilor celor 5,9 milioane de alegători înscriși sînt favorabile Partidului Social Democrat. Cele cite va procente cîștigate de Uniunea Creștin Democrată au fost obținute, în special, pe seama Partidului Liber Democrat.

Au luat sfîrșit audierile 
în procesul intentat la Cairo celor 90 de persoane implicate în complotul din luna mai a.c., care viza înlăturarea președintelui Egiptului, Anwar Sadat — anunță agenția M.E.N. Sentința va fi pronunțată la 9 decembrie. Totodată, au început audierile în procesul intentat fostului ministru al apărării, generalul Mohamed Fawzi, „acuzat de a fi încercat să atragă, de partea partici- panților la complotul împotriva șefului statului egiptean, unități ale forțelor armate".

Trimisul special al pre
ședintelui Republicii Chile, 
Salvador Allende, Mair° Prieto, a sosit la Alger, prima etapă a unui turneu pe care îl întreprinde într-o serie de țări arabe.

Renumitul pictor Pablo 
Picasso a împlinit luni 90 
de ani. Evenimentul a fost sărbătorit în lumea artistică franceză și spaniolă, iar Ia Paris președintele Pompidou a inaugurat săptămîna trecută, la Muzeul Louvre, o expoziție dedicată marelui artist al penelului.

Noi incidente la granița 
indo-pakistaneză. După ouin transmite agenția Press Trust of India, tragerile de artilerie grea pakistaneză asupra orașelor Agartala, Ka- malapur, precum și asupra unor state din provincia Assam, s-au soldat cu cinci morți și 25 de răniți.Pe de altă parte, agenția Associated Press of Pakistan, citată de Reuter, a anunțat că peste 70 de indieni au fost uciși, iar ambarcațiunile lor scufundate, cu prilejul unei încercări de a se infiltra în Pakistanul de Est. Incidentul, menționează agenția, s-a produs lingă localitatea Rangpur.

Două trenuri expres s-au 
CiOCnit într_un tunel situat în apropiere de Osaka. Potrivit știrilor oficiale, nouă persoane și-au pierdut viața și peste 200 au fost rănite.

Ședința Comisiei
I 1

permanente C.A.E.R. 
pentru industria ușoarăULAN BATOR 25 (Agerpres). — La Ulan Bator a avut loc a 15-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria ușoară, la care au participat delegații din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România Ungaria și U.R.S.S.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare prietenească și înțelegere reciprocă.

statele de pe continent, pe baza coexistenței pașnice și a principiilor Cartei O.N.U. Apreciind însemnătatea tratatelor dintre Uniunea Sovietică și R.F. a Germaniei și dintre Polonia și R.F. a Germaniei, precum și a convorbirilor dintre reprezentanții R.D. Germane și R.F. a Germaniei, în contextul evoluției favorabile a situației europene, părțile consideră că ratificarea cit mai grabnică a acestor tratate și organizarea conferinței europene în problemele securității și colaborării, la care să participe, cu drepturi egale, toate statele de pe. continent, precum și Statele Unite și Canada, ar reprezenta un pas important pe calea dezvoltării colaborării multilaterale și creării sistemului de securitate europeană. în acest sens, părțile consideră că sînt necesare consultări bi și multilaterale pentru pregătirea cit mai eficientă și convocarea cit mai rapidă a conferinței europene. Cele două țări subliniază importanța consolidării în continuare a rolului O.N.U. de instrument al păcii și securității internaționale și a asigurării universalității organizației ; în context, ele se pronunță pentru restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la O.N.U. și pentru admiterea în această organizație a celor două state germane.

PARIS 25 (Agerpres). — Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a sosit luni la Paris într-o vizită oficială, la invitația lui Georges Pompidou, președintele Republicii Franceze, și a guvernului francez. El este însoțit de Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat pentru Știință și Tehnică, Andrei Gro-
Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate ale României
SOFIA — La 25 octombrie, lt. col. Gheorghe Ionescu, atașat militar al României la Sofia, a organizat o gală de filme, la care au fost prezenți Slavcio Trinski, adjunct al ministrului forțelor armate populare bulgare, general-maior Dimităr Pcelinski, prim-locțiitor al șefului academiei militare, general lt. Atanas Rusev, șef al Comisariatului militar Sofia, generali și ofițeri superiori, oameni de cultură, ziariști.A fost prezent Nicolaie Blejan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia, și membri ai ambasadei române.In cursul dimineții de luni, la posturile de radio din Sofia a vorbit atașatul militar despre semnificația Zilei Forțelor Armate Române. în programul de luni, televiziunea bulgară a transmis filmul „Frați de arme".BELGRAD. — La Casa Armatei Populare Iugoslave din Belgrad a avut loc luni o întîlnire a atașatului militar al țării noastre, colonel Nicolae Catană, cu militari din garnizoana capitalei iugoslave. Cu acest prilej, au fost evocate faptele de arme ale ostașilor români în lupta împotriva fascismului. Manifestarea a fost precedată de inaugurarea unei fotoexpoziții, care înfățișează aspecte din activitatea militarilor români.în aceeași zi, la Casa sindicatelor iugoslave din Belgrad a avut loc o gală de filme românești de scurt metraj. Au luat parte general colonel Dane Petkovici, adjunct al secretarului federal iugoslav al apărării naționale, alte cadre militare superioare iugoslave, personalități ale vieții politice din capitala R.S.F.I., șefi de misiuni diplomatice, atașați militari acreditați la Belgrad. Au fost prezenți însărcinatul cu afaceri ad-interim al României în Iugoslavia, Ion Roșianu, membri ai ambasadei- române.PRAGA. — Atașatul militar al României la Praga, colonel Petru Rotariu, a organizat, în saloanele am

colocviul IHTERHÂȚIOHAl Ot U UGER 
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A VREMURILOR WASIK
Timp de cîteva zile 

la Palatul Națiunilor, 
de la „Club des Pins", 
de lingă Alger, a avut 
loc un colocviu inter
național cu tema: „Dreptul petrolier și suveranitatea țărilor producătoare". Au luat 
parte juriști și econo
miști din Algeria, Irak, 
Venezuela, Italia, Bo
livia, Franța, Arabia 
Saudită și alte țări ale 
lumii, care au făcut 
expuneri și schimburi 
de păreri asupra unor 
probleme de o deose
bită importanță, cum 
sînt: „dreptul la suve
ranitate asupra resur
selor naturale", „legis
lația petrolieră actuală, 
evoluția și' perspecti
vele ei", „politica eco
nomică a naționalizării 
resurselor petroliere", 
„naționalizare și suve
ranitate", „cooperare 
și nu exploatare" etc.

In cursul dezbate
rilor și în cadrul a nu
meroase expuneri, par
ticipanții la colocviu 
au fost unanimi în a- 
precierea că dreptul la 
suveranitate asupra tu
turor resurselor natu
rale — inclusiv cele 
petroliere — constituie 
un element fundamen
tal al politicii econo
mice a oricărei țări, 
care este preocupată 
de apărarea intereselor 
sale legitime. In acest 
context, s-a relevat că 
în ultimele două dece
nii, țările slab dezvol
tate producătoare de 
petrol și-au dat tot 
mai mult seama că re
gimul „clasic" de con
cesionare a cvasi-tota- 
lității producției lor 
petroliere companiilor 
și trusturilor străine 
este în contradicție 
flagrantă cu suvera
nitatea de stat. Ve
chiul regim al con
cesiunilor petroliere 
— au relevat parti
cipanta — pune țările 
producătoare în situa

ția de a asista nepu
tincioase la jefuirea 
resurselor lor , natu
rale.

Admițînd ideea că, 
în anumite cazuri și 
condiții bine determi
nate, țările producă
toare de petrol pot fi 
de acord cu prezența 
unor capitaluri străi
ne în activitatea de 
valorificare a bogăți
ilor lor, experții parti- 
cipanți la colocviu au 
atras însă atenția asu
pra faptului că aceste 
țări trebuie să res
pingă regimul perimat 
al concesiunilor și să 
obțină ca în activita
tea de valorificare a 
resurselor naturale a- 
vantajul să fie cu a- 
devărat reciproc. Sta
tele producătoare tre
buie să asigure un 
control efectiv asupra 
activității de prospec
tare și exploatare a 
hidrocarburilor, să o- 
rienteze această ac
tivitate într-un sens 
favorabil intereselor 
fundamentale ale po
poarelor respective, 
singurele proprietare 
ale acestor bogății, să 
le exploateze în cadrul 
unui plan general de 
dezvoltare a economiei 
naționale.

Dreptul la suvera
nitate asupra resurse
lor petroliere — au opi
nat cea mai mare parte 
a juriștilor și econo
miștilor prezenți la 
colocviul de la Alger 
— implică, in mod 
necesar, respectarea 
de către partenerul 
străin a legislației 
țărilor cărora le apar
țin resursele exploa
tate. A scoate societă
țile străine care ope
rează într-o țară sau 
alta de sub legislația 
națională, a restrînge 
posibilitățile unui stat 
de a-și impune pro
pria sa legislație, în
seamnă a se aduce 
grave prejudicii suve

mîko, ministrul afacerilor externe, Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior.în aceeași zi, la Palatul Elysăe a avut loc o primă convorbire între Georges Pompidou și Leonid Brejnev.Seara, în cinstea oaspetelui sovietic a fost* oferit un dineu, la care președintele Republicii Franceze și secretarul general al C.C. al P.C.U.S. au rostit toasturi.

basadei române, o gală de filme șl O expoziție fotografică documentară.Au participat general maior Jan Lux, adjunct al ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori ai armatei populare cehoslovace, atașați militari acreditați în capitala Cehoslovaciei, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și ambasadorul României la Praga, Teodor Haș, și membri ai ambasadei.ULAN BATOR — La o unitate militară la Ulan Bator a avut loc o a- dunare festivă la care au luat parte colonelul A. Sarhuu, locțiitorul șefului Direcției Apărării Civile din Ulan Bator, alți ofițeri superiori, ostași. Au fost prezenți Sandu loan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Ulan Bator, și membri ai ambasadei.VARȘOVIA. — Colonelul Nicolae Mandache, atașat militar al României la Varșovia, a oferit luni la duhul ofițerilor din capitala poloneză o gală de filme românești de scurt metraj. Au participat T. Tuczapski, ministru adjunct al apărării naționale, general de divizie FI. Siwicki, adjunct al șefului Marelui Stat Major, generali și ofițeri polonezi, atașați militari acreditați la Varșovia. A fost do față Mihai Marin, ambasadorul României la Varșovia.BERLIN. — Atașatul militar al României în Republica Democrată Germană, colonel Constantin Ghiță, 
a oferit la Berlin o gală de filme.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, au participat general-locotenent Walter Allenstein, locțiitorul ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori ai armatei populare naționale a R.D.G., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, șefii unor misiuni diplomatice, atașați militari acreditați în R.D.G. A fost, de asemenea, prezent ambasadorul României în R.D.G., dr. ing. Nicolae Ghenea.

ranității de stat, înseamnă a se limita 
posibilitatea statului 
de a orienta exploa
tarea bogățiilor sale 
în funcție de intere
sele poporului respec
tiv.

în cadrul aceluiași 
colocviu, numeroși re
prezentanți ai statelor 
producătoare de pe
trol au susținut teza 
naționalizării tuturor 
rezervelor naturale, ca 
formă eficientă de 
luptă împotriva prac
ticilor și manevrelor 
neocolonialismului, ca 
mijloc hotărîtor de 
natură să creeze posi
bilități pentru valori
ficarea lor directă, ra
țională, în interesul 
propriei dezvoltări.

Numeroși juriști și 
economiști au scos în 
evidență, la colocviul 
de la Alger, necesita
tea stabilirii de ra
porturi de tip nou 
intre țările producă
toare de petrol, gaz 
metan și alte materii 
prime, și cele consu
matoare, raporturi din 
care să fie exclusă 
orice formă de presiu
ne economică ori po
litică. Pe bună drep
tate, s-a reliefat ca un 
element primordial că 
aceste raporturi tre
buie să favorizeze 
crearea și dezvoltarea 
climatului unei coope
rări egale în drepturi 
și reciproc avantajoa
se, în condițiile res
pectării cu strictețe a 
suveranității naționa
le și excluzîndu-se 
orice ingerințe în tre
burile interne. Numai 
o cooperare bazată pe 
asemenea relații poate 
garanta țărilor pro
ducătoare de petrol 
consolidarea indepen
denței politice și eco
nomice, evoluția lor 
spre progres.

C. BENGA
Alger
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