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DESPRE CINCINAL
Cum explicați necesitatea 
și posibilitatea creșterii 
mai rapide a venitului 

național in raport 
cu produsul social?

In cincinalul 1971—1975 se prevede 
TUL NAȚIONAL SA CREASCĂ MAI 
SOCIAL.

Se știe că produsul social se compune din fondul de înlocuire și 
venitul național. Destinația FONDULUI DE ÎNLOCUIRE este evi
dentă ; recuperarea cheltuielilor pentru înlocuirea mijloacelor de pro
ducție utilizate în procesul de producție, în vederea reluării — la 
aceeași scară — a ciclului productiv. VENITUL NAȚIONAL, prin fon
dul. de acumulare, este menit să asigure lărgirea continuă a produc
ției, iar prin fondul de consum — creșterea sistematică a nivelului de 
trai al poporului. Considerind produsul social o mărime dată, ponderile 
ce revin celor două elemente componente ale sale determină, in ul
timă instanță, raportul dintre ritmul creșterii produsului social, ca 
întreg, și cel al venitului național, ca parte organică a acestuia;

Presupunem că produsul social are valoarea 100, că fondul de în
locuire este egal cu 60, iar venitul național — cu 40 ; la un ritm de 
creștere egal, de 8 la sută, atît pentru produsul social cît și pentru 
venitul național, fondul de înlocuire va atinge nivelul de 64,8, iar ve
nitul național, de 43,2. IN SITUAȚIA IN CARE CREȘTEREA PRODU
SULUI SOCIAL RAMINE NESCHIMBATA, DAR ÎN CADRUL ACES
TUIA VENITUL NAȚIONAL SPOREȘTE INTR-UN RITM DE 12 LA 
SUTA, DECI VA DEVANSA RITMUL DE CREȘTERE A PRODUSU
LUI SOCIAL, mărimea fondului de înlocuire va fi de 63,2, iar cea a 
venitului național de 44,8. Poate că diferența între cele două mărimi 
ale venitului național pare mică ; aceasta numai la prima vedere, 
inirucit, pentru aprecierea reală a lucrurilor, trebuie să ținem seama 
do faptul că FIECARE PROCENT DE CREȘTERE A VENITULUI 
NAȚIONAL SE RIDICA LA MILIARDE DE LEI. Iată deci ce în
semnătate are creșterea mai rapidă a venitului național față de pro
dusul social, de ce este important ca fondul de înlocuire să sporească 
într-pn ritm mai'1 lent decît valoarea nou creată în producția socială.

Caracterul științific și justețea indicațiilor conducerii partidului 
referitoare la reducerea ponderii cheltuielilor materiale în produsul 
social, la sporirea susținută a productivității muncii, Ia utilizarea judi
cioasă a forței de muncă, a mijloacelor tehnice — într-un cuvînt, la 
creșterea mai accentuată a eficienței întregii activități economice — își 
găsesc deplina confirmare în corelațiile amintite, in prevederea ca IN 
ACTUALUL CINCINAL SA SE REALIZEZE UN RITM MEDIU 
ANUAL DE CREȘTERE A VENITULUI NAȚIONAL DE 11—12 LA 
SUTA, mai mare decît toate mediile anuale obținute în perioada de 
economie planificată. Este suficient să arătăm, în acest context, că 
numai diminuarea cu un procent a ponderii cheltuielilor materiale în 
produsul social asigură, in ultimul an al actualului cincinal, o creștere 
a venitului național cu peste 8 miliarde Iei.

Rolul hotărîtor în creșterea venitului național îl are, în conti
nuare, industria. ÎN INTERVALUL 1950—1970, VENITUL NAȚIONAL 
REALIZAT IN INDUSTRIE A SPORIT DE 13 ORI, IN TIMP CE 
PRODUSUL SOCIAL — DE 10 ORI. O situație pozitivă întîlnim și 
in transporturi și telecomunicații, unde, de asemenea, ritmul de creș
tere a venitului național a fost mai mare decit cel al produsului so
cial. Contribuția acestor sectoare ale economiei naționale nu a putut 
contracara evoluția acestei corelații în construcții, agricultură și circu
lația mărfurilor, sectoare în care produsul social a sporit mai repede 
decît venitul național. Așa se explică de 
amintită, venitul național s-a mărit de 
— de 6,29 ori. Este remarcabil faptul că 
CREAREA VENITULUI NAȚIONAL VA 
66 LA SUTA, dar aceasta implică luarea 
derea reducerii cheltuielilor materiale, a costurilor de producție, in 
toate sectoarele economiei naționale, pentru a mări contribuția lor la 
impulsionarea ritmului de creștere a venitului național.

Societatea noastră socialistă este profund interesată în obținerea 
unui venit național cit mai mare, care să crească mai rapid decit 
produsul sociaL în primul rînd, deoarece are posibilitatea de a obține 
un fond de acumulare sporit, ceea ce asigură înfăptuirea unor ample 
programe de investiții, de natură să asigure progresul economic sus
ținut al țării. în al doilea rind, se creează un fond de consum in 
continuă creștere care permite ridicarea sistematică a nivelului de trai 
al poporului. Asigurind o rată a fondului de acumulare de 30—32 la 
sută, ACTUALUL CINCINAL PREVEDE, ÎN 1975, FAȚA DE 1970, UN 
FOND DE CONSUM CU 44 LA SUTA MAI MARE. Concret, aceasta 
înseamnă O CREȘTERE CU 40—46 LA SUTA A VENITURILOR TO- 

I TALE REALE ALE POPULAȚIEI.

pentru prima dată ca VENI- 
REPEDE DECIT PRODUSUL

ce, pe ansamblu, în perioada 
5,99 ori, iar produsul social 
APORTUL INDUSTRIEI LA 
AJUNGE ÎN 1975 LA PESTE 
unor măsuri energice în ve-
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Cadru legislativ de concepție
superioară și eficacitate

practică pentru organizarea
• •

activității economice
au publicat Legea cu pri- organizarea și conducerea socialiste de stat, adoptată către Marea Adunare Na-Ziarele vire la unităților recent de țională. Sintetizînd rezultatele preocupărilor vaste din ultimii ani în a- cest domeniu, noua lege se înscrie ca parte integrantă a ansamblului de măsuri elaborat de conducerea partidului în vederea perfecționării organizării, conducerii și planificării e- conomiei, în concordanță cu cerințele actualei etape a construcției socialiste din țara noastră, creînd un cadru corespunzător pentru participarea directă, nemijlocită muncii la conducerea mice și sociale.Potrivit practicilor promovate consecvent de conducerea partidului nostru, așa cum este cunoscut, proiectul acestei legi a fost publicat în presă — cu cîteva luni în urmă — și supus dezbaterii publice, stîrnind un interes legitim în rîndurile celor mai diferite categorii de oameni ai muncii. Sutele și sutele de propuneri făcute au fost analizate cu multă atenție, multe dintre ele, care se încadrau în țări, fiind bunătățirea lui de lege.Desigur, Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat nu a apărut pe un teren gol. La elaborarea ei s-au avut în vedere hotărîrile adoptate de Con

ferința Națională și Congresul al 
X-Iea al partidului cu privire la 
perfecționarea organizării și condu
cerea vieții economice, rezultatele po
zitive obținute în perioada care a

trecut de Ia înființarea organelor de 
conducere colectivă, experiența acu
mulată de centralele industriale în 
cei doi ani de activitate. O deosebită 
importanță pentru fundamentarea 
realistă, științifică a noii reglemen
tări au avui indicațiile prețioase date 
in permanență de tovarășul Nicolae

a oamenilor vieții econo-democratice

spiritul noilor reglemen- avute în vedere la îm- și definitivarea proiectu-

Legea 
cu privire la organizarea 
și conducerea unităților 

socialiste de stat

Ceaușescu pentru adoptarea de for
me și metode cit mai judicioase de 
organizare și conducere a unităților 
socialiste, a economiei in ansamblul 
ei.

Este deosebit de important faptul 
că Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat înmănunchează într-un singur act normativ principalele hotărîri și reglementări din acest domeniu a- doptate în ultimii âni. Definind și 
sistematizind atribuțiile și răspunde
rile unităților socialiste de stat pe 
toate treptele organizatorice, stabilind 
competențele de decizie ale organelor 
de conducere colectivă, legea rezolvă, 
prin prevederile sale, un mare număr 
de probleme concrete, evitind să 
ofere soluții organizatorice general 
valabile, păstrînd sub numeroase as
pecte caracterul de lege-cadru, care 
lasă loc pentru o largă desfășurare a spiritului de inițiativă în domeniul 
organizării și conducerii de către or-

genele de resort. înțelegerea justă a spiritului legii, a esenței și a sensurilor fiecărei prevederi este, în această privință, o cerință de prim ordin pentru fiecare cadru de conducere din unitățile socialiste de stat.Din capul locului, lectura legii reține atenția asupra unui lucru de o deosebită semnificație politică : se 
definesc cu toată claritatea rolul oa
menilor muncii în conducerea econo
miei, drepturile și îndatoririle lor în 
dubla calitate ce o au — de proprie
tari ai mijloacelor de producție și de 
producători. Astfel, legea precizează că întreprinderea de stat este unitatea de bază în care se desfășoară activitatea economico-socială și în care oamenii muncii își exercită direct prerogativele ce decurg din această dublă calitate. Fiecare om al muncii, înca- drîndu-se în colectivul unei întreprinderi socialiste de stat, devine participant la administrarea patrimoniului- încredințat acesteia, cu drepturile și obligațiile prevăzute în lege, se angajează față de colectivul unității respective, față de societate să depună toate eforturile pentru a asigura utilizarea eficientă și dezvoltarea continuă a avutului obștesc, să-și pună întreaga capacitate și putere de creație în slujba intereselor generale, să participe din plin la activitatea e- conomică și socială din unitate.De bună seamă, ar fi multe lucruri de spus despre modul în care noua reglementare stabilește locul și rolul 
întreprinderii și centralei industriale
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CONȘTIINȚA SOCIALISTĂ 
forță motrice a dezvoltării

I

societății noastre

Restabilirea drepturilor legitime 
ale R. P. Chineze in O. N. U.

0 importantă victorie a cauzei 
păcii și progresului popoarelor, 

o puternică expresie 
a realismului politic

Pătrunderea sensului dialecticii vieții noastre sociale, atît de dinamice, de vii, de multilaterale, în scopul perfecționării tuturor formelor de activitate, al accelerării progresului social, reprezintă o preocupare centrală a gîndirii teoretice și a acțiunii politice a partidului nostru, străbătute de seva marxism-leninismului creator.Revoluția socialistă — înfăptuită cu succes sub conducerea clasei muncitoare, a Partidului Comunist Român — și-a realizat misiunea istorică de a elibera masele muncitoare din jugul exploatării capitaliste, de a schimba radical condițiile lor obiective, materiale de existență, confe- rindu-le demnitatea și responsabilitatea de deținători colectivi ai puterii politice și ai avuției naționale.

CINE SA MEARGĂ PE TEREN ?
Controlorii au de rezolvat corespondența"Am trecut recent pragul complexului comercial din cartierul arădean Grădiște. Unitatea — modernă, abia deschisă — oferă mărfuri alimentare dintre cele mai felurite. Solicităm, în chip de sondaj, o serie de produse necesare consumului zilnic. Toate ne sînt oferite cu promptitudine. Cerem și o pîine intermedia- . ră. Vînzătoarea de la raionul de panificație răspunde scurt : un alt sortiment — același refuz. Pînă în apropierea prînzului, la raionul respectiv continuă ceea ce co- mercianții numesc „gol de aprovizionare". Evident, este vorba de un gol artificial, creat din vina gestionarului, care comandase cantități insuficiente de marfă. O asemenea situație se datorește ignorării unei cerințe elementare; conform căreia aprovizionarea, asigurarea unor stocuri trebuie astfel concepute îneît să permită o desfacere continuă. pină 1* următoarea livrare.

La magazinele nr. 92, 116, 21 ș.a., din același o- raș — de astă dată datorită neonorării la timp a notelor de comenzi de către depozit — lipseau articole de bombonerie, gem, dulceață, conserve de carne de
furi deficitare, ci de produse existente în depozit în cantități suficiente, în toate aceste situații, după cum lesne se poate constata, unii lucrători comerciali încalcă îndatoriri elementare de serviciu și,

„N-avem“. Cerem 0 AFIRMAȚIE CARE EXPLICA, ÎN PARTE, 
DE CE NU SÎNT RESPECTATE 

ÎNTOTDEAUNA REGULILE DE COMERȚ

porc, apă minerală, unele sortimente de băuturi etc. Goluri artificiale de aprovizionare au fost constatate și la centrele de pîine cu numerele 117, 5, 62, 86, 60, la „Alimentara" nr. 120 și la alte magazine din Reșița, la numeroase unități comerciale alimentare din București și Bacău. Subliniem că nu este vorba de absența unor măr-

astfel, afectează aprovizionarea în bune condiții a magazinelor cu întreaga gamă de produse din depozite. Repetarea unor asemenea abateri a determinat emiterea unei Hotărîri a Consiliului de Miniștri (nr. 2503/1969) care stabilește și sancționează contravențiile la regulile generale de comerț. Faptele semnalate mai sus constituie contra-

venții și se sancționează cu amendă de la 150 la 300 Iei — aprovizionarea insuficientă sau necorespunzătoare ca sortiment a unităților comerciale cu mărfurile existente în depozite sau oferite de furnizori ; lansarea unor comenzi ne- judicios fundamentate ; ne- acoperirea mărfurilor disponibile în depozit sau executarea cu întîrziere a comenzilor ori a graficelor de aprovizionare etc.Inspectorii comerciali care ne însoțeau i-au sancționat pe toți contravenien- ții. Este bine că s-au aplicat normele legale, că s-a restabilit ordinea, că au fost trași la răspundere cei care dovediseră superficialitate și neglijență în activitatea comercială. Dar, prin toate acestea, nu sînt înlăturate încă
George POPESCU
Mihai IONESCU 
Florea CIOBANU

(Continuare în pag. a Il-a)

înfăptuirea de către clasa muncitoare, aliată strîns cu țărănimea și intelectualitatea, a politicii consecvent mar- xist-leniniste a partidului ,a asigurat victoria deplină și definitivă a noii o- rînduiri în România, a creat premisele trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. în tot ceea ce s-a înfăptuit pînă în prezent, atît în dezvoltarea economico-socială, cît și în cea cultural-științifică, se reflectă conștiința nouă, socialistă, a maselor muncitoare, conștiință care s-a format ca rezultat al muncii politico- educative desfășurate de partid, în însuși procesul de construire a noii societăți. în acest sens aprecia recent secretarul general al partidului nostru că viața, desfășurarea evenimentelor — atît interne cît și internaționale — demonstrează în mod pregnant justețea liniei generale marxîst-leniniste a partidului nostru, ceea ce înseamnă că avem într-adevăr o bună bază 
ideologică și politică.Caracteristic pentru partidul nostru comunist este faptul că nu se lasă niciodată cuprins de automulțumire, ci, punîndu-și țeluri mereu mai înalte, corespunzător cerințelor progresului social și idealurilor umanist-socialiste, le urmărește cu consecvență și clarviziune, învingînd greutățile, sesizînd rămînerile în urmă, ridicînd masele, în fiecare etapă istorică, la nivelul înțelegerii profunde a necesităților obiective ale dezvoltării sociale. Dacă în mod constant partidul a îmbinat organic — potrivit necesităților dezvoltării vieții sociale — preocuparea pentru, dezvoltarea forțelor de producție, pentru făurirea și perfecționarea bazei tehnico-materiale și instituționale a noii societăți, cu grija pentru educarea membrilor de partid, a . tineretului, a maselor largi muncitoare, în spiritul concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, astăzi — în condițiile trecerii la făurirea societății socialiste multilateral dez-

/voltate — această împletire a factorilor obiectivi cu cei subiectivi cunoaște o etapă calitativ superioară.Noua etapă se caracterizează prin- tr-o serie de clarificări teoretice, po- litîco-ideologice esențiale pentru în
țelegerea științifică a dialecticii vieții noastre sociale actuale și de perspectivă și, pe această bază, printr-un 
impuls puternic dat acțiunii sociale, conștiente de importanța și valoarea scopurilor urmărite, de natura și e- ficacitatea mijloacelor care se cer folosite pentru realizara acestor scopuri, clar formulate în politica internă și externă a partidului. Practic, ne a- flăm într-o perioadă a evoluției sociale în care sub raport teoretic a devenit caducă, iar sub aspect practic constituie o frînă a dezvoltării sociale socialiste fetișizarea tezei potrivit căreia și în socialism rămînerea în urmă a conștiinței sociale față de existența socială ar fi inevitabilă și firească. O asemenea rămînere în urmă este, fără îndoială, un fenomen obiectiv pe o anumită treaptă a dezvoltării istorice. Ea decurge în mod firesc din faptul că viața spirituală a societății este determinată de viața ei materială, reprezintă reflectarea — firește mediată, selectivă — a existenței sociale în mintea oame
nilor. După cum arăta Marx, „nu conștiința oamenilor le determină existența, ci dimpotrivă, existența lor socială le determină conștiința". Potrivit concepției materialismului dialectic, rămînerea în urmă a conștiinței față de existența socială nu trebuie însă absolutizată. Așa cum se știe, existența socială și conștiința socială se află într-o strînsă interacțiu-, ne dialectică, aceasta din urmă puțind să joace la rîndu-i un rol ac-

Opinia publică din țara noastră a primit cu sentimente de profundă și vie satisfacție știrea despre restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze in Organizația Națiunilor Unite, apreciind aceasta ca un eveniment de o excepțională însemnătate in viața internațională, a comunității mondiale, ca o mare și strălucită victorie a cauzei socialismului, a tuturor forțelor progresului și păcii, a spiritului de legalitate și realismului politic. Din toată inima, poporul român adresează poporului chinez prieten cele mai calde felicitări cu prilejul acestui eveniment, sa- lutînd încă o dată fermitatea și principialitatea cu care acesta și-a apărat drepturile legitime — ce cunosc a- cum consacrarea în cel mai larg forum al statelor lumii contemporane.
Cu o consecvență nedesmințită, România socialistă s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U., văzînd în aceasta o cerință majoră, imperioasă, a vieții internaționale, a promovării destinderii și păcii, a întăririi roiului și eficienței O.N.U. 

„România, ca și alte țări so
cialiste — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — s-a pronunțat întotdeau
na pentru a se pune capăt politicii de 
izolare a Chinei populare, pentru 
participarea ei atît la Organizația 
Națiunilor Unite, cît și la întreaga 
activitate internațională. Este evi
dent, după părerea noastră, că un 
popor de 800 de milioane de oameni 
Care și-a luat soarta in mîinile pro
prii și își construiește noua orinduire 
socială nu poate fi izolat sau ținut la 
o parte de problemele internaționale... 
De aceea, apreciem că normalizarea 
relațiilor Republicii Populare ' Chi
neze cu un șir tot mai mare de țări — 
și numărul acesta continuă să creas
că — reocuparea de către R. P. Chi
neză a locului său de drept în Orga
nizația Națiunilor Unite și în 
Consiliul de Securitate vor exercita 
o influență pozitivă asupra vieții in
ternaționale, vor contribui la întă
rirea forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste din lumea întreagă".Telegramele de presă au relatat în mod amplu amănunte cu privire la ședința calificată, pe drept cuvînt, istorică, din noaptea de luni spre marți, în care rezoluția celor 23 de state, printre care și Republica Socialistă România, prevăzînd repunerea fără întîrziere în drepturi a Chinei populare în O.N.U., în Consiliul de Securitate și în celelalte organisme ale Națiunilor Unite, precum și expulzarea ciankaișiștilor, a fost aprobată cu 
o mare majoritate — 76 de vo

turi contra 35. Imediat după comunicarea rezultatului votului, care, după cum transmite agenția France Presse, a fost întîmpinată într-o atmosferă de entuziasm, președintele sesiunii a anunțat hotărîrea de a se informa oficial, în mod neîntîrziat, guvernul R.P. Chineze, iar secretarul general, U Thant, a trimis o telegramă în acest sens Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Chineze, invitînd guvernul chinez să-și trimită reprezentanții pentru a-și ocupa locul cuvenit de drept și care îi este acum recunoscut.Știrile care sosesc din diferite colțuri ale lumii converg în a sublinia însemnătatea deosebită a acestui eveniment atît pentru Organizația Națiunilor Unite cît și pentru viața internațională în ansamblul ei. Așa cum arată telegramele inserate în ziarul de astăzi, șefi de state și de guverne, personalități politice de prestigiu din diferite țări, ziarele și posturile de radio și televiziune, reprezentanți ai forțelor largi, progresiste, iubitoare de pace, salută în termeni elogioși acest act, exprimîndu-și convingerea că el marchează o etapă deosebit de pozitivă în întreaga evoluție postbelică.„Votul din Adunarea Genei-ală, care repară o -nedreptate istorică și pune capăt uneia din cele mai flagrante ^anomalii ce dăinuia de peste 20 de ani în viața internațională, constituie o nouă confirmare a tendințelor realiste care se manifestă în ultima vreme pe arena mondială, reprezintă o expresie semnificativă a procesului de afirmare tot mai pregnantă a forțelor socialismului, păcii și progresului, de abordare tot mai realistă a problemelor lumii de azi, de consolidare a destinderii și normalizare a raporturilor internaționale. în același timp, în mod dialectic, este neîndoielnic că restabilirea drepturilor R.P. Chineze la O.N.U. se va repercuta favorabil asupra acestui proces, va stimula și amplifica desfășurarea sa.Faptele demonstrează astfel, încă o dată, că realitățile vieții sfîrșesc totdeauna prin a se impune. Este un adevăr evidențiat de întreaga istorie a acestui secol, că orice încercări de ignorare a realităților politico-sociale sînt în epoca noastră sortite eșecului. Este cunoscut falimentul tentativelor din primele decenii ale secolului de a se ignora sau nega realitatea istorică a existenței primului stat socialist din lume, Uniunea Sovietică, a succeselor sale în
(Continuare în pag. a V-a)

TOVARĂȘULUI MAO TZEDUN
Președintele Comitetului Central al Partidului Comunist Chines

TOVARĂȘULUI CIU EN-LAI
Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze

Conf. univ. 
Petru PÎNZARU

(Continuare în pag. a IV-a)
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LEGEA

viei si vinului? ...
(proiect)

Dragi tovarăși,
Luind cunoștință cu deosebită satisfacție de rezultatul votului celei 

de-a 26-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, 
dorim ca în numele Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, în numele 
întregului popor român și al nostru personal, să vă adresăm dumnea
voastră, Partidului Comunist Chinez, Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Chineze și poporului frate chinez cele mai calde felicitări 
cu prilejul restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare 
Chineze in Organizația Națiunilor Unite și în toate organismele sale.

Repunerea Republicii Populare Chineze în drepturile sale la O.N.U. 
constituie un act de dreptate, de o deosebită însemnătate pentru acti
vitatea Organizației Națiunilor Unite, pentru cauza progresului și păcii 
în lume ; ea constituie o victorie a politicii juste de recunoaștere a 
rolului și importanței deosebite a Republicii Populare Chineze în viața 
internațională, a faptului că în zilele noastre rezolvarea durabilă și în 
conformitate cu aspirațiile popoarelor a marilor probleme ale contem
poraneității nu poate fi concepută fără participarea, cu drepturi egale, 
a Chinei populare, a tuturor statelor — fie ele mari, mijlocii sau mici. 
Această hotărîre consacră, în mod solemn, realitatea de netăgăduit că 
în lume există o singură Chină, guvernul Republicii Populare Chineze 
fiind unicul reprezentant legal al întregului popor chinez.

Ne exprimăm profunda încredere că prezența Republicii Populare 
Chineze în O.N.U. va constitui o contribuție esențială la respectarea 
normelor dreptului internațional, la creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite în promovarea principiilor independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu folosirea forței, care trebuie să guverneze relațiile dintre state.

Folosim acest prilej pentru a ne reafirma convingerea că relațiile 
de prietenie și colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre, 
întemeiate trainic pe stimă și respect reciproc, pe principiile marxism- 
leninismUlui și internaționalismului socialist, vor cunoaște o dezvoltare 
continuă, în interesul celor două popoare, al întăririi forțelor antiimperia- 
liste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Urăm din toată inima succes deplin în activitatea pe care Repu
blica Populară Chineză o va desfășura în Organizația Națiunilor Unite 
și în celelalte organisme internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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Preceptul | 
„la locul potrivitJ 

omul potrivit" 
Iși va găsi aplicare 

pretutindeniChiar și la o primă lectură îți dai seama că la baza noii legi ce reglementează încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat se află profun- • dul democratism ce caracterizează viața noastră economică și socială. Este semnificativ, în această privință, că noul act legislativ conferă fiecărui colectiv dreptul să-și spună părerea deschis în legătură cu activitatea cadrelor, dar mai ales cînd este vorba de promovarea unei persoane într-o funcție de conducere. Eu am să mă refer, mai concret, la prevederile unui singur subcapitol, cel care stabilește promovarea în muncă a personalului.Lucrez de aproape 12 ani la uzina „1 Mai“ din Ploiești, astfel incit am posibilitatea să compar sistemul de încadrare și promovare a cadrelor de pînă acum cu reglementările noii legi. Evident, și înainte — cel puțin la noi în unitate — criteriile erau cele principiale. Promovarea unui inginer într-o funcție de șef de secție, sau in altă muncă de conducere. se făcea potrivit calităților profesionale și morale. în cele mai multe cazuri se consultau și oameni din colectivul respectiv, dar această consultare era, aș zice, benevolă și nu întotdeauna într-un cadru organizat. Astăzi insă, prin stabilirea unor criterii precise, se evită arbitrariul, subiectivismul, posibilitatea ca în funcții de conducere să se „strecoa- re“ vreun cadru necorespunzător. Există depline posibilități de a evita acesț lucru întrucit se prevede ca la promovarea intr-o funcție de conducere a unei persoane să se ceară părerea colectivului în care aceasta lucrează și urmează a fi numiți în a- ceste funcții numai acei oameni care au obținut cele mai. bune recomandări din partea colectivului respectiv. Repet, după părerea mea, este forma cea mai judicioasă îri. ' care, după cum spuneam, se aplică unele din principiile esențiale ale democratismului socialist, dîndu-se posibilitatea oamenilor muncii, în calitatea lor de producători și proprietari ai mijloacelor de producție, să-și. spună răspicat cuvîntul în privința promovării cadrelor în funcții de conducere, ca unii care cunosc cel mai bine și pot aprecia obiectiv calitățile și rezultatele în muncă ale celor ce urmează a fi promovați.Mi se pare excelentă, pentru utilitatea ei, și ideea introducerii unui sistem de apreciere anuală a personalului tehnic, economic și administrativ, care să oglindească rezultatele obținute în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nivelul pregătirii profesionale și de cultură generală, ■ calitățile personale, preocuparea față de interesele unității, comportarea în cadrul colectivului, în familie și societate, atitudinea față de interesele generale ale patriei. Astfel concepută, această caracterizare ajută mult nu numai la stabilirea, la un moment dat, a unei păreri, dar oferă prilejul de a vedea cum evoluează profesional și politic un om sau altul. Colectivul are posibilitatea astfel ca, în cunoștință de cauză, să intervină, să dea ajutor acolo unde este nevoie, să îndrepte' unele lucruri greșite. Mă gindeam, citind paragrafele legii, că uneori o persoană sau alta poate bate pasul pe loc sau. pur și simplu, nu face față indatoririlor funcției respective. Există posibilitatea să fie schimbat ? Da. Pentru că actul normativ a aVut în vedere și o asemenea situație prin aceea că aprecierile se finalizează cu calificative de foarte bine, bine, satisfăcător, slab date nu de un singur om, ci de un întreg colectiv. Deci. în cazul cînd se constată că respectivul cadru nu mai poate ține pasul cu sarcinile postului său se pot restabili lucrurile, după preceptul : „La locul potrivit, omul potrivit".
Ing. Gabriel MARINACHE
Centrala industrială de utilaj 
petrolier din Ploiești |

Promovarea in muncă după studii
și vechime — 

resimțit inCa vechi specialist în ramura de celuloză și hîrtie, consider că legea care reglementează condițiile de studii, de vechime și de pregătire politică a cadrelor alese sau numite în funcții de conducere este deosebit de utilă în stadiul actual de dezvoltare a economiei noastre naționale ; ea răspunde unei necesități firești, înca- drîndu-se organic în ansamblul măsurilor întreprinse de partidul și statul nostru pe linia continuei perfecționări a conducerii întregii vieți e- conomice și sociale din țara noastră. Realitățile din întreprinderea în care îmi desfășor activitatea confirmă pe deplin utilitatea noii legi. Practica a dovedit că acolo unde au fost puși în fruntea unor colective oameni cu experiență îndelungată și cu o temeinică pregătire profesională și politică, rezultatele obținute în producție au fost întotdeauna bune. Din păcate însă mai sînt în unitatea noastră destule cazuri cînd drept conducători ai locurilor de producție au fost numite cadre fără experiență, ceea ce a avut efecte negative asupra producției. Așa s-au petrecut lucrurile la secțiile de fabricare a celulozei și hîrtiei subțiri unde au fost încadrați ca șefi de secție tineri ingineri abia

un imperativ 
producțieveniți de pe băncile facultăților. La fel stau lucrurile și în momentul de față la secția de fabricare a hîrtiilor speciale (F-5) unde conducerea producției a fost încredințată unui inginer stagiar. Cu toată strădania lui, lipsa de experiență îl împiedică să găsească mijloacele de înlăturare a greutăților întîmpinate, ceea ce face ca secția să nu producă pe măsura capacității ei. Iată de ce consider pe deplin îndreptățită prevederea noii legi că în funcția de șef de secție poate fi numit numai acel inginer care are o vechime în specialitate de cel puțin 8 ani, pentru secțiile de gradul I, timp suficient pentru acumularea unei experiențe de muncă necesară conducerii colectivului și a proceselor tehnologice. Nu încape îndoială că aplicarea prevederilor noii legi va avea efecte pozitive asupra activității întreprinderilor noastre, ca și asupra aceleia a tuturor unităților socialiste de stat.

Ing. Nicoiae MOCANU 
șeful serviciului tehnic 
și de cercetare la C.C.H. 
Bacău

Un instrument eficient al aplicării 
democratismului socialist
in viața întreprinderilorPe platforma petrochimică a Pi- teștiului iși desfășoară activitatea multe mii de constructori pentru a fructifica marile investiții,.alocate_in.x ... dustriei chimice ; în actualul cinci-*; - nai se dublează și se triplează că- , păcitățile existente aici. Cu viu interes am citit legile adoptate recent, între care și legea cu privire la încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat. Citind-o rămîi cu imaginea certă, generatoare de optimism și încredere, că toți cetățenii patriei noastre pot deveni utili societății în funcție de chemarea și pregătirea lor, de nevoile generale, ale societății și ale colectivului în care urmează să-și desfășoare activitatea. Văd în noua lege un instrument eficient de adîn- cire a aplicării principiilor democratismului socialist în viața unităților economice, social-culturale și administrative. In contrast cu realitățile din țările capitaliste, la noi dreptul la muncă, participarea membrilor societății la întreaga viață economică, așa cum se desprinde din capitolul I al legii, își găsește izvorul în proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție, în faptul că în dubla lor calitate de producători și proprietari, oamenii muncii au dreptul și obligația să participe nemijlocit la îmbunătățirea organizării și conducerii unităților socialiste de stat. Prevederile legii stabilesc clar drepturile și obligațiile personalului încadrat în muncă, precum și ale cadrelor de conducere, lucru de mare însemnătate pentru întărirea răspunderii individuale și colective în îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecăruia. Cui nu îi dă un sentiment de siguranță faptul că lucrează în meseria sa, că este remunerat după rezultate, că participă la conducerea unității, că i se asigură posibilitatea de a-și ridica nivelul de pregătire profesională și politică !.In calitatea de maistru, conducător direct pe locul de producție, mă angajez să asigur respectarea strictă a prevederilor legii, să veghez ca a- precierea anuală a muncitorilor constructori, precum și promovarea celor mai buni dintre ei în diferite trepte sau gradații să se facă în mod obiectiv, cinstit, în lumina criteriilor

stabilite. Sînt încredințat că, astfel, noua lege va crea condiții ca toți cetățenii țării să-și dovedească din plin , Ițtâjitatea față.de unitatea de muncă din ■care:fac parte, față de-, societate.
Marin DRĂGHICI
maistru la Trustul de construcții 
industriale Argeș

ȘEDINȚE COMEMORATIVEMarți dimineața au început la Iași lucrările celei de-a 28-a sesiuni științifice a cadrelor didactice de la universitatea Al. I. Cuza, sesiune dedicată memoriei marelui istoric Nicoiae Iorga. în cadrul ședinței festive, prof. dr. docent Ion Creangă, rectorul universității ieșene, a evocat personalitatea marelui istoric și preocupările sale legate de cercetarea problemelor originii și formării poporului român. în decursul celor 5 zile, lucrările sesiunii se vor desfășura în cadrul a 10 secții de specialitate, în care vor fi prezentate aproape 500 de comunicări și referate științifice.
★Sub auspiciile Academiei Republicii Socialiste România, marți a avut loc în Capitală o ședință comemorativă consacrată împlinirii a 125 de ani de la nașterea lui Dimitrie Brân- dză, medic și naturalist de reputație mondială, și a 100 de ani de la nașterea renumitului naturalist Eugen Botezat. ,Despre viața și personalitatea profesorului Dimitrie Brândză — reprezentant de seamă al științei românești, care și-a adus o importantă contribuție la dezvoltarea botanicii, zoologiei, anatomiei și a altor disciplina — a vorbit acad. Emil Pop.

în continuare, prof. dr. doc. Tr. Stefureac s-a referit la cercetările savantului în domeniul botanicii, iar prof. dr. doc. I. Tarnovschi a relevat contribuția lui Dimitrie Brândză la studiul morfologiei și la organizarea Grădinii botanice din București.Au fost apoi prezentate comunicări privind activitatea științifică și didactică a prof. Eugen Botezat, renumit naturalist, cunoscut îndeosebi pentru studiile sale asupra organelor de simțuri ale animalelor vertebrate, asupra vînatului și ocrotirii acestuia. în același cadru, prof. R. Codreanu, membru corespondent al Academiei, a vorbit despre cercetările în domeniul fiziologiei ale savantului, prof. C. Motaș a relevat importanța studiilor de ecologie, efectuate de prof. E. Botezat, iar dr. L. Rudescu, membru corespondent al Academiei, a înfățișat activitatea de pedagog și indrumător a numeroase generații pe care profesorul comemorat a desfășurat-o de-a lungul a mai multor decenii.în aceeași zi, in incinta Academiei, a fost deschisă o expoziție documentară care evocă aspecte din viața și activitatea celor doi eminenți oameni de știință. (Agerpres)

pe patru
In ultimul timp, în acțiunile de control inițiate fie direct de către organele de miliție, fie în colaborare cu reprezentanți ai unor ministere, se constată — pe lingă alte deficiențe — și numeroase practici prin care mașinile statului Sînt transformate de unii în mijloace de satisfacere a unor interese personale. Recent, am însoțit organe ale Inspectoratului General de Miliție într-una din acțiunile de control de acest fel.— Ce transportați dv. ?Șoferul Alexandru Mache de pe I.M.S.-ul l-PH-904, care aparține Spitalului din Urlați, încearcă să „vireze" răspunsul.— Am fost cu treburi pînă la Ploiești și-acum, spre seară, ne retragem și noi acasă.Frumos răspuns ; dar ofițerul de miliție nu se mulțumește cu atît. Cercetează mașina și, ce să vezi : I.M.S.-ul spitalului transporta un „pasager" din cale afară de rotofei— un porc. Cumpărătorul era Nicoiae Sersea, iar cursa fusese a- probată tacit de o rudă a sa. con- tabil-șef la spital.Aprovizionarea pentru iarnă este la ordinea zilei ; pentru procurarea anumitor provizii ca și pentru diferite alte transporturi — este un lucru știut — mijloacele auto sînt mult solicitate. Cei mai mulți cetățeni a- pelează, cînd se ivește o asemenea nevoie de mașini, la serviciile întreprinderilor specializate în efectuarea de transporturi pentru populație, plătind tarifele legale. Alții insă, solicită o „mină de ajutor" din partea unor conducători auto care — scă- pați de sub controlul întreprinderilor și instituțiilor — folosesc mașina statului ca pe un bun personal.— Actele de plată a transportului ! Conducătorul auto Florinei Agher- ghinei — titular pe autovehiculul 21-BC-4170 al U.M.T.F. Bacău — înalță din umeri : „N-am“. Autocamionul era încărcat „ochi" cu lemne pentru un cetățean pe care-1 taxase pe cont propriu (și nicidecum pe cel al întreprinderii). Exact cu două săptămîni in urmă, același șofer fusese descoperit de organe ale circulației săvîrșind aceeași abatere: transport clandestin ! Recidiva îl o- bligă acUm pe afacerist să facă cunoștință cu codul penal....Pe șoseaua Alexandria-București este oprit microbuzul TV 31-B-8620 (șofer : Nicoiae Enculescu).— Cui aparține mașina ?— întreprinderii de industrie a laptelui.Cum în mașină locul cisternelor de lapte îl luaseră niște butoaie (!?), organele de miliție solicită acte care să justifice transportul. Șoferul nu avea foaie de parcurs pentru efectuarea cursei și nici acte care să dovedească proveniența celor 400 1 de vin pe care-i transporta de la Rm, Vîlcea la București. Cercetarea, care se află în curs de • desfășurare, ve lămuri cum a ajuns mașina întreprinderii de industrie a laptelui să devină transportoare de... vin....Un camion de 6 tone — 22-B-3569— se chinuie șă intre în curtea, cam strimtă, a unui cețățean din comuna Mogoșoaia. Ofițerul de miliție îl controlează și descoperă înăuntru o „mică bază ambulantă" de aprovizio

nare cu materiale de construcții : nisip, pietriș, var.— Formele de transport !Conducătorul auto Lica Tuinea, de la autobaza nr.. 2 Giulești, încearcă o explicație :— Nu mă notați, tovarășe, în carnet. Am avut și eu o obligație față de un coleg de muncă. Să fim oameni (da, dar mai ales, să fim oameni corecți — n.a.). Vă spundrept, sînt materialele unui mecanic' de la garajul nostru (e vorba de Gavrilă Pițu — n.a.). M-a rugat să i le reped pînă aici, și le-am repezit.— Da, dar „le-ai repezit" fără foaie de parcurs, fără acte care să justifice proveniența materialelor, fără chitanță de taxare a transportului : într-un cuvînt, o afacere „pe sub mină" !Ne oprim aici cu relatările, pentru a face loc unor observații de ordin mai general. Mașinile, reprezintă o
CUM SÎNT FOLOSITE 

MAȘINILE INSTITUȚIILOR 
Șl ÎNTREPRINDERILOR 

POSESOARE DE PARCURI 
AUTO

avuție importantă a societății noastre și folosirea lor, în modul cel mai chibzuit cu putință, ne interesează pe toți. In ciuda existenței unor acte normative — care reglementează în mod precis cum trebuie utilizate a- ceste mijloace — zeci, sute și chiar mii de mașini sînt sustrase uneori de la activitatea lor — destinată intereselor economiei — pentru a fi folosite în cu totul alte scopuri. în perioada 15 mai — 30 septembrie, de exemplu, controalele efectuate de echipaje ale miliției și ale altor organe de control departamentale au depistat circa 25 000 de autovehicule care circulau fără forme legale de transport (fără foi de parcurs, fără acte de justificare a provenienței mărfurilor, fără boniere de taxare a călătorilor etc.). Să prezentăm și o statistică pe deținători de parcuri : unitățile din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor aveau, în total, în neregulă 9 770 de autovehicule ; din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor — 5 010 ; din Ministerul Construcțiilor Industriale — 2 384. Urmează, în ordine, .unitățile din Ministerul Minelor, Geologiei și Petrolului (1012 autovehicule), Ministerul Energiei Electrice (822), Ministerul Chimiei (560) etc., etc. ! Pentru fiecare din aceste transporturi fără forme legale s-a băgat mîna în buzunarul statului — pentru salarii, benzină, ulei, pentru piese de schimb. Ne întrebăm a- tunci : de ce mai există, în schemele anumitor întreprinderi, șefi de garaje, dispeceri, un întreg aparat de control, dacă, în atîtea cazuri, șoferii folosesc mașinile după cum poftesc ? De ce permit ministerele și celelalte instituții în cauză persistența unei ase-

roti
menea situații rușinoase, de bun plac și debandadă ?Să facem un calctil sumar : dacă admitem, de pildă, că unul singur dintre aceste transporturi ar fi costat, în medie, 1 000 lei — cheltuială minimă pentru plata salariilor, costul lubrifianților și altor materiale — ajungem la concluzia că economia era păgubită, nici mai mult nici mai puțin, decît cu 2,5 milioane lei ! (Și e vorba doar de cazurile depistate). Calculul este, repetăm, ipotetic, dar el dezvăluie ce consecințe pot avea transporturile clandestine, plimbările pe banii statului, folosirea nerațională a mașinilor. Nu mai insistăm asupra faptului că asemenea transporturi contribuie mult la uzura prematură a mașinilor; sînt atîtea instituții care știu foarte bine să se văicărească pe motivul că n-au primit mașini noi sau piese de schimb, dar trec sub tăcere cu cît s-a grăbit îmbătrîni- rea celor existente prin asemenea curse frauduloase. Curse care, trebuie adăugat, sînt nu rareori în legătură cu alte acte de necinste, cu sustrageri de bunuri.Cum se explică aceste practici ? Ce cauze credeți că le generează ? — il întrebăm pe tovarășul colonel Laurian 
Voinea, adjunct al șefului Direcției circulației din Inspectoratul General de Miliție. „Cauzele nu trebuie căutate prea departe — ne spune dînsul. Ele își au originea în slaba disciplină din garajele unor întreprinderi și instituții, în lipsa unui control permanent și exigent din partea conducerilor asupra felului cum sînt utilizate mașinile aflate în dotarea propriului parc. Legea nr. 1 din 1970 privind a- sigurarea disciplinei in unitățile socialiste stabilește că „organele de conducere răspund în fața statului și a colectivelor de salariați pentru organizarea judicioasă a întregii activități, pentru integritatea avutului obștesc și buna gospodărire a fondurilor materiale și bănești". Atîta vreme cît se petrec fapte cum sînt cele relatate, cît avem de-a face cu încălcări flagrante ale legii, este necesar ca, pe lîngă sancțiunile date de organele de miliție, conducerile întreprinderilor și departamentelor posesoare de parcuri auto să acționeze cu mai multă hotărîre pentru întărirea disciplinei, pentru respectarea legalității transporturilor. Am vrea să atragem atenția și asupra unui alt fapt. Pe lîngă pagubele materiale pe care le a- duc economiei — consum de benzină, de cauciucuri, de alte materiale — folosirea mașinilor în mod nelegal constituie și un pericol social : obsedați de ilegalitatea transportului, conducătorii auto fac exces de viteză, sînt nervoși, se găsesc permanent în fața pericolului de a comite accidente".Datoria neîntîrziată a forurilor de resort — ministere, departamente, conduceri de centrale și întreprinderi — este de a analiza cu toată răspunderea cum sînt folosite mijloacele de transport, de a stabili, în spiritul legii, măsuri radicale pentru întronarea unui control permanent și sistematic asupra folosirii parcului auto, în așa fel încît toate autovehiculele să servească exclusiv interesele economiei, ale statului nostru.

Constantin PRIESCU

FAPTUL
DIVERS
Intre foc 
și apă

Aflat pe cîmp la o depărtare 
de 25 km de sat, Ion Bălam paz
nic Ia cooperativa agricolă de 
producție din Fintînele (Bacău) 
avea sarcina să păzească porum
bul depozitat în arioaie. După o 
vreme, stând în fața colibei, a 
făcut foc să se încălzească. Și 
după ce s-a încălzit bine, i s-a 
făcut sete. A plecat după apă, 
lăsînd focul aprins. Rămase in 
seama vîntului, flăcările s-au 
extins repede, cuprinzînd mai 
întîi cocenii din apropiere și a- 
poi arioaiele cu știuleți. Pînă să 
anunțe satul, pînă să sosească 
pompierii de la Bîrlad, focul a 
mistuit 4 arioaie, în care se a- 
flau peste 10 vagoane de po
rumb. Desigur, neglijența îl va 
costa scump pe Ion Bălan. Dar 
întâmplarea Iul poate constitui 
acum, în plină toamnă, cînd 
pe cîmp se află o bună parte din 
recoltă, un avertisment pentru 
cei ce cred că se pot juca cu 
focul. /

Cursa fatalăIntr-una din nopțile trecute, conducătorul auto Grigore Minis din Domnești (Argeș) s-a urcat la volanul autocamionului proprietatea și, împreună Constantin de ani, comuna . de alte prece-
21—AG—726 — I.M.T.F. Pitești — cu consăteanul său Bădilă, în vîrstă de 22 a plecat la o nuntă în Corbi. Obosit probabil drumuri făcute în ziua dentă, șoferul a adormit în timp ce mașina se afla în plină viteză. Autocamionul a părăsit șoseaua și a intrat în șanț. In urma a- cestui accident, Constantin Bădilă a decedat. La primele cercetări, s-a stabilit că șoferul care-1 conducea nu lucra în mod obișnuit pe acest Desigur, el va suporta consecințele de rigoare. Dar cei de sub nasul cărora a dispărut autocamionul ce vor păți oare ?

autocamion, acum

CINE SA MEARGA PE TEREN?
(Urmare din pag. I)„golurile" de aprovizionare ivite la un moment dat, nu sînt evitate, automat, cele viitoare. Pentru asemenea deficiențe nu sînt răspunzători numai gestionarii magazinelor și depozitelor, ci și merceologii, ceilalți lucrători ai aparatului comercial. Respectarea cu strictețe a regulilor de comerț și, deci, buna a- provizionare a cumpărătorilor nu se pot asigura decît înțelegînd întreaga responsabilitate ce revine tuturor salariaților din comerț. Din păcate, însă, chiar unii directori de întreprinderi comerciale ignoră această cerință. Directorul O.C.L. Alimentara-Arad, de pildă, nu-și poate explica de ce nu se livrează din depozit mărfurile existente.' Cum să-și explice acest lucru, dacă află abia de la noi că există numeroase note de comandă neonorate de către depozite și care așteaptă de 4—12 zile.— Am aflat că termenul maxim de onorare a comenzilor este de 3 zile... — precizăm noi.— Asta am stabilit-o noi — ni se răspunde — dar nicăieri nu scrie că termenul trebuie respectat.Este mai mult decît evident că, atunci cînd conducerea unei întreprinderi își consideră facultative propriile dispoziții, deficiențele de ordin organizatoric, abaterile de la regulile de co

merț își fac loc : lucrătorii din aparatul comercial, șefii de unități trec — la rîndul lor — cu destulă u- șurință peste unele prevederi ale actelor normative în vigoare, care reglementează activitatea în acest sector.Adesea, neregulile săvîr- șite de lucrătorii comerciali se răsfrîng direct, materialicește, asupra unor cumpărători. Neafișînd toate prețurile, de pildă, la magazinul nr. 113 din Reșița, conservele de carne de porc se vindeau cu 12,75 lei (în loc de 10 lei) ; la restaurantele Podgoria și Zahana din A- rad, preparatele culinare erau preluate de la bufet, bar sau bucătărie, fără a se elibera bonuri de marcaj, iar listele de meniu nu e- rau completate la zi cu toate datele necesare pentru a identifica sortimentele existente și prețul lor ; urmarea era că notele de plată pentru consumatori nu erau întocmite, sau se completau formal. Asemenea „omisiuni" sînt menite să ascundă — atit organelor de control, cit și consumatorilor — elementele care ar permite identificarea unui produs, a prețului perceput și a cantității livrate. Referitor la asemenea acte, H.C.M. 2 503 menționează : lipsa etichetelor sau listelor-meniu, ne- eliberarea de bonuri de vînzare sau note de plată completate cu toate datele, neemiterea bonurilor de marcaj pentru ridicarea produselor sau preparatelor

de la secții în unitățile de alimentație publică sint contravenții la regulile de comerț.S-a încercat să se acrediteze ideea că organele comerciale — însărcinate, prin natura atribuțiilor, cu funcții de control — nu au personal suficient pentru a cuprinde întreaga rețea : „Nu mai știm ce să facem nici noi mai întîi" — ni s-au plîns coordonatorii comerțului reșițean. „Argumentul" nu rezistă însă nici celei mai sumare analize. Am cerut, de pildă, nu de mult, tuturor merceologilor de la O.C.L. Alimentara- Reșița și de la Direcția comercială județeană să ne comunice în ce a constat programul uneia dintre zilele lor de muncă, aleasă la întâmplare. Răspunsul a fost același : „lucrări de birou, corespondență, diverse situații". Desigur, sînt și zile în care merceologii își fac cu adevărat datoria, se deplasează la magazine, impulsionează aprovizionarea. După cum ne-am putut da seama însă, munca de birou este încă, în mod inexplicabil, preponderentă față de activitatea vie, eficientă de teren. Sînt și alte situații : la Bacău, de exemplu, după ce controalele întreprinse z de aparatul comercial sînt și așa destul de rare, efectul lor este diminuat de modul superficial în care sînt realizate. „Vizitele merceologilor sînt mai mult de... curtoazie — ne spunea șeful

unității nr. 29. Le-am sesizat în repetate rînduri modul defectuos în care magazinul este aprovizionat, lipsa unor sortimente, dar nu ne-au a- jutat cu nimic". Din toate aceste motive, controalele sînt adeseori inoperante, iar măsurile se aplică cu întârziere sau chiar niciodată.Ineficienta controlului întreprins de organele de specialitate este, credem, una dintre cauzele menținerii și perpetuării deficiențelor de ordin organizatoric în rețeaua comercială. Aceasta determină, la unii, apariția atitudinii formale față de obligația de a respecta regulile bunei serviri a cumpărătorilor. Făcînd apel la o anumită experiență, acumulată în ultimul timp — ne referim la acțiunea desfășurată, cu cîteva luni în urmă, de brigăzi ale Consiliului Economic — devine limpede că nu s-a ținut cont în suficientă măsură de recomandarea ca efectuarea controlului să fie tratată ca o obligație esențială, pentru toți cei cu atribuții în acest sector, de la primar și pînă la ultimul inspector. De aceea,, considerăm necesar să se inițieze măsuri hotărîte pentru revizuirea metodelor de lucru, a concepției de îndrumare și control, care să ducă la dezvoltarea spiritului de răspundere, a seriozității și a exigenței tuturor lucrătorilor, atît a celor din magazine, cît și a celor din aparatul comercial.

La C. E. I. L. Oradea

Mobilă 

modernă, 

de calitate
In cadrul Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului din Oradea există două fabrici de mobilă. Cea mai tînără se numește „Alfa". Se numește așa pentru că este prima fabrică construită după înființarea combinatului. Ea a început să producă în primăvara anului 1969 și s-a impus de la început atît prin calitatea mobilei, cît și prin modelele realizate. Este elocventă afirmația inginerului Cornel Cornea, director tehnic al combinatului : „Fabrica noastră a adus pe piață noi tipuri de mobilă, noi atît prin concepție, cît și prin realizare. Ele sînt moderne, frumoase, îngrijit lucrate și bine lustruite. Lacul, care le dă un luciu deosebit, este din- tr-un material pe care apa nu-1 pătează, iar țigara nu-1 arde".In vederea conceperii unor tipuri de mobilă cît mai moderne și adecvate noilor locuințe, specialiștii de la C.E.I.L. Oradea și cei de la întreprinderea județeană de proieotări, împreună cu constructorii, se consultă de nenumărată ori. Recent, în cadrul combinatului a fost elaborat un număr de 12 planșe care reprezintă diferite tipuri de locuințe și modul cum se pot ele mobila.Primele sufragerii s-au numit „Dacia". Acum se vorbește despre „Dacia 2". Noul tip de mobilă „s-a născut" în urma sugestiilor făcute de numeroși cumpărători, care au venit cu propuneri pe care conducerea combinatului le-a luat în considerație. La cel de-al V-lea pavilion de mostre de bunuri de consum de la București această mobilă a întrunit aprecieri atît din partea specialiștilor, cît și a vizitatorilor. Mobila fabricată în unitățile C.E.I.L. Oradea este tot mai căutată în țară și pe piața internațională. Ea se exportă în 34 de țări, printre care Anglia, Franța. U.R.S.S., S.U.A., R.F. a Germaniei, Olanda, Suedia, Norvegia, R.P. Polonă, R.P. Bulgaria, Italia, R.P. țlngară.

Aurel POP
corespondentul „Scînteii"

| Un joc 
oprit la timpDupă ce și-au făcut lecțiile, e- levii Gheorghe Capră, Viorel 

i Cașica și alți cîțiva colegi de-ai I lor, toți din orașul Piatra Neamț, . au ieșit într-o după-amiază la joacă pe malul riului Bistrița. Aicî, împărțiți în grupe de „specialiști", ei au început să I execute săpături „arheologice". După numai cîteva zgîrieturi în I pămînt, spre surprinderea lor, I au scos la iveală mai multe cartușe neexplodate. Dindu-și sea- I ma că acestea nu sînt obiecte de joacă, micii arheologi au ho- tărît să pună punct curiozității care începea să-i încerce și să ' suspende imediat orice fel de i, săpături pe un teren atît de primejdios. A fost o renunțare I binevenită pentru toți. La scurt , timp după aceea, ei au semnalat „descoperirea" organelor de I miliție, pentru ca acestea să o ducă pînă la capăt cu mijloacele I adecvate.
Cărți rare»

Renumite pentru cărțile de ■ 
rară valoare aflate in depozitele 
lor, Arhivele Statului s-au îm
bogățit recent cu patru noi vo
lume care au aparținut unor 
personalități celebre. Este vorba 
de două volume din biblioteca 
personală a lui Cristian Tell, re
feritoare la Unirea Principate
lor, și de alte două care poartă 
autografele scriitorilor Anatole 
France și Alexandru Vlahuță.

„Doctorița" 
venea de la...

1 penitenciar
I Intr-una din zilele trecute, o- 

ficiantul sanitar Florea Dulcă 
Idin comuna Plosca (Teleorman) 

era în al. nouălea cer. Norocul 
ii scosese în cale pe noul medic, 

I picat în dispensar pe nepusă
masă, iar el se grăbise să-i facă 
cea mai bună impresie. Și, pen
tru/ că noua sa cunoștință, Maria 

IPirvu, din comuna Leu (Dolj), 
dorea să intre imediat in exer
cițiul funcțiunii, i-a predat cheia 

Ide la cabinetul medical și s-a o- 
ferit să o prezinte oficialități
lor locale. O dată terminate toa
te formalitățile de prezentare 

I(cu care prilej, in paranteză fie 
spus, oficiantul sanitar, in cali
tatea sa de viitor subaltern, nu 

I îndrăznise să-i ceară nici bule
tin, nici repartiție, iar oficiali- 

I tățile comunei se declaraseră 
satisfăcute de garanțiile oferite 
de... recomandarea lui), Maria 
Pîrvu s-a apucat de treabă, fără 
a se sinchisi dacă va fi sau nu 

I trecută pe statele de plată. A 
început să dea consultații, să 

I elibereze rețete și... să facă dis- 
I părute diverse obiecte

sele pe care le vizita, 
zile însă, cînd a primit 
tea direcției sanitare 

I invitația, de a veni la 
- dria, Maria Pîrvu i 

I cis... să-și caute post în altă 
i parte ! întrucit, după cum s-a 

constatat ulterior, dumneaei nu 
I venise la dispensar direct de pe

băncile facultății, ci de la... pe- 
I nitenciar! In curînd, ea se va 

întoarce in același loc cu o nouă 
1 „diplomă". Cit despre cei ce i-au 

pus dispensarul la dispoziție, 
sperăm că organele de resort le 
vor pune și lor... diagnosticul 
de rigoare !

• din ca- 
. După X 

din par- 
județene 
Alexan- 

s-a de-

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorcjhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".

fa%25c8%259b%25c4%2583.de


SCINTEIA — miercuri 27 octombrie 1971

Proiect LEGEA VIEI SI VINULUI
Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Sil

viculturii și Apelor a elaborat proiectul Legii viei și 
vinului.

Conform Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. din 19 octombrie 1971, proiectul de lege este 
supus dezbaterii publice pentru ca specialiștii din acest 
domeniu, toți oamenii muncii sâ-și poată aduce contri
buția Ia definitivarea lui.

Observațiile, propunerile și sugestiile, în legătură 
cu acest proiect de lege, vor fi înaintate Direcțiilor jude
țene pentru agricultură, industrie alimentară, silvicul
tură și ape. Ministerului Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, presei centrale și locale.Viticultura are o mare importanță pentru economia noastră națională, deoarece vița de vie pune în valoare la maximum condițiile naturale de climă și sol și îndeosebi terenurile din zona colinară, care nu pot fi folosite pentru alte culturi.Dezvoltarea armonioasă a agriculturii noastre socialiste necesită o grijă deosebită față de patrimoniul viticol care are rolul de a satisface cu produse viti-vinicole consumul populației și de a asigura anumite cantități pentru export.In vederea îndeplinirii acestui important roi economic, trebuie să se producă cantități tot mai mari de struguri de vin și de masă intr-un sortiment bine eșalonat în timpul anului, vin și produse pe bază de vin mai variate, de bună calitate și Ia un preț de cost redus.Numai în acest mod vor fi valorificate cît mai complet condițiile naturale și folosite eficient fondurile investite la înființarea plantațiilor de vii, la dotarea lor tehnică și Ia construirea capacităților de vinificare. depozitare și condiționare.în scopul realizării obiectivelor de mai sus. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, Academia dc Științe Agricole și Silvice, Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație, stațiunile experimentale viticole vor trebui să-și intensifice munca privind obținerea de soiuri noi și selecții clonale valoroase, de struguri pentru masă și vin, cu însușiri productive și calitative superioare celor existente în cultură : verificarea în condițiile podgoriilor noastre a soiurilor de viță de vie și portaitoi din sortimentul mondial și extinderea în cultură a celor ce prezintă caracteristici de producție și calitate deosebite ; stabilirea tehnologiilor moderne la înființarea plantațiilor de viță de vie pe terenuri în pantă, care să permită extinderea la maximum a mecanizării lucrărilor ; îmbunătățirea tehnologiilor de îngrijirea viilor pe rod în vederea realizării unor producții mari și de bună calitate1 la strugurii de masă și de vin ; perfecționarea tehnologiilor de obținere a vinurilor și a produselor pe bază de vin, precum și diversificarea sortimentelor; efectuarea controlului, în toate etapele procesului de producție, circulație și valorificare.In vederea atingerii acestor țeluri, Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta Lege.

CAPITOLUL I
Producția viticolă 

SECȚIUNEA I 

Dispoziții generale
Art. 1. In Republica Socialistă România, viticultura se dezvoltă potrivit obiectivelor stabilite prin planul de stat.Această dezvoltare se face pe seama zonei colinare, în condițiile asigurării unei producții ridicate și de bună calitate, precum și a valorificării cît mai eficiente a terenurilor improprii pentru alte culturi.Art. 2. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, cu consultarea organelor centrale interesate și a comitetelor executive ale consiliilor populare județene, organizează efectuarea delimitării teritoriale a culturii- viței de vie și a arealelor de producere a principalelor categorii de vinuri, pe podgorii, centre viticole și plaiuri, cu precizarea direcțiilor de dezvoltare a producției, a soiurilor și sortimentelor de soiuri, precum și a sistemelor de cultură pentru fiecare podgorie, centru viticol și plai, conform tradiției și rezultatelor cercetărilor de specialitate.Fac obiectul delimitării prevăzute Ia acest articol :a) terenurile ocupate cu plantații de vii roditoare și pepiniere viticole;b) terenurile din podgorii, rezultate în urma defrișării viilor, aflate în perioada de pregătire, pentru plantări noi, care fac trup comun, completează sau unesc masivele viticole existente. ■De asemenea, pot fi destinate, pentru plantații viticole noi, potrivit prevederilor legii, terenurile în pantă și cele nisipoase care, ca urmare a condițiilor naturale, sînt corespunzătoare culturii viței de vie.Art. 3. Plantațiile de vii, situate în afara perimetrului delimitat al podgoriilor, centrelor viticole și plaiurilor, sînt considerate „vii răzlețe".Art. 4. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, cu consultarea organelor centrale și a comitetelor . executive ale consiliilor populare județene interesate, stabilește podgoriile, centrele și plaiurile viticole, în cadrul cărora se produc vinuri cu denumiri de origine, eliberînd producătorilor certificate de atestare a acestui drept.Art. 5. Rezultatele lucrărilor privind delimitarea teritorială a culturii viței de vie și de atribuire a denumirii de origine sînt aduse la cunoștința. celor interesați, după caz, prin comunicare scrisă unităților socialiste sau prin afișare la sediul consiliului popular comunal, orășenesc sau municipal, celorlalți posesori de vii.în termen de 30 de zile de la comunicare sau afișare, cei interesați pot face întîmpinare în legătură cu delimitarea și atribuirea denumirii de origine.întîmpinarea va fi rezolvată de consiliul popular județean prin organele sale de specialitate, în termen de 30 de zile de la depunere. Cei nemulțumiți se pot adresa, în termen de 15 zile de la comunicare, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, care, prin organele sale de specialitate, vă rezolva plîngerea în termen de cel mult 60 de zile de la depunere.Lucrările de delimitare și atribuire a denumirii de origine devin obligatorii dacă întîmpinarea nu a fost introdusă în termen sau dacă ea nu a fost rezolvată în favoarea solicitantului.Art. 6. Lucrările de delimitare a podgoriilor, centrelor și plaiurilor viticole, precum și cele privind atestarea dreptului la denumire de origine se evidențiază distinct în cadastrul funciar.Art. 7. Pentru aplicarea măsurilor privind folosirea rațională a fondului viticol, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor organizează introducerea registrului viticol, obligatoriu pentru toți deținătorii de vii, în care vor fi trecute suprafețele cultivate cu viță de vie pe categorii de vii, sortimente și soiuri.Art. 8. Academia de Științe Agricole și Silvice, prin Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație și stațiunile sale experimentale, răspunde de crearea de noi soiuri și selecții clonale valoroase de struguri pentru masă și vin, mai productive și cu însușiri calitative și tehnologice superioare. •

SECȚIUNEA A ll-A

Producerea și circulația 
materialului săditor viticolArt. 9. Producerea materialului săditor viticol se realizează pe baza planului, stabilit de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, numai în pepinierele unităților agricole socialiste, autorizate în acest scop.Academia de Științe Agricole și Silvice, prin Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație și stațiunile experimentale viticole, va produce material săditor elită, coarde altoi și butași portaitoi, selecționați, pentru înființarea plantațiilor mamă și de producție. De asemenea, va elabora tehnologii îmbunătățite de producere a butașilor portaitoi, Vițelor altoite și pe rădăcini proprii și va asigura îndrumarea tehnică a unităților pepinieristice din raza lor de activitate.Unitățile agricole de stat vor în-■ mulți materialul biologic valoros și vor asigura cantitățile necesare de coarde altoi și butași portaitoi, atit pentru nevoile proprii, cît și pentru unitățile cooperatiste și pentru export.Cooperativele agricole vor produce material săditor viticol de calitate superioară, din soiurile de viță roditoare și de portaitoi, admise Ia înmulțire.Art. 10. Autorizația de înființare și funcționare a pepinierei se eliberează de către Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii șl Apelor numai acelor unități care îndeplinesc condițiile prevăzute în normele tehnice, elaborate de către acesta.Unitățile producătoare garantează și răspund de autenticitatea soiurilor, valoarea biologică, calitatea și starea de sănătate a materialului săditor viticol produs.In cazul în care se constată că unele unități de producere a materialului săditor viticol nu-și realizează sarcinile cantitative și calitative prevăzute prin plan, Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor va aplica sancțiuni celor vinovați și le va retrage autorizația de funcționare.Arh 11. Comercializarea materialului săditor viticol se efectuează prin centrala de specialitate a Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, pe baza planului stabilit de către a- cesta.Livrarea și transportul de material săditor viticol se fac pe baza certificatului de garantare a autenticității soiurilor, valorii biologice și calității, precum și a buletinului de liberă circulație fitosanitară, eliberate de către organele de specialitate.Art. 12. Importul și exportul de vițe altoite, coarde altoi și butași portaitoi se vor face numai de către întreprinderile de comerț exterior din subordinea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

SECȚIUNEA A III-A 

înființarea plantațiilor 
de viiArt. 13. Plantațiile de vii și de portaitoi vor putea fi înființate numai pe baza autorizației de plantare, eliberată de către Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură și ape, cu respectarea lucrărilor de prevenire și combatere a eroziunii solului, a normelor tehnice de plantare, a soiurilor și sortimentelor stabilite prin programul de dezvoltare a viticulturii.Ari. 14. In vederea satisfacerii cererii de consum a populației și a pieței externe cu struguri de masă, soiurile folosite la înființarea plantațiilor vor trebui să îndeplinească următoarele condiții :— sa alcătuiască un sortiment bogat și bine eșalonat în timp ;— să fie de calitate superioară, cu însușiri gustative deosebite, boabe uniforme ca mărime, într-o gamă variată de culori și forme și pe cît posibil fără semințe ;— să asigure un procent ridicat de struguri-marfă și să fie rezistente la transport și păstrare îndelungată în depozite.De asemenea, soiurile de struguri pentru vin, destinate pentru înființarea plantațiilor noi, trebuie :— să corespundă direcțiilor de producție stabilite pentru fiecare podgorie, centru și plai viticol ;— să contribuie la creșterea pon

derii sortimentului pentru vinuri u- șoare. de consum curent ;— să favorizeze extinderea sortimentului pentru vinuri roșii și roze ;— să asigure sortimentele necesare pentru producerea de vinuri spumante, distilate și vinuri aromati- zate.Art. 15. Plantarea viilor de hibrizi direct producători, precum și folosirea materialului săditor provenit din vițe de hibrizi direct producători, la completarea golurilor din plantațiile de vii altoite și indigene, sînt interzise.Art. 16. Defrișarea oricăror -suprafețe de vii roditoare sau de portaitoi se poate face numai pe bază de autorizație eliberată de Direcția generală județeană pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură șl ape, potrivit planului și normelor tehnice stabilite de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Apelor.
SECȚIUNEA A IV-A 

îngrijirea plantațiilor 
viticoleArt. 17. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor și Academia de Științe Agricole și Silvice, prin Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație și stațiunile experimentale viticole, vor elabora, pe baza rezultatelor obținute în cercetare și producție, tehnologii diferențiate de cultură pentru strugurii de masă și vin, în funcție de potențialul de producție al plantațiilor, de particularitățile biologice ale soiurilor și condițiile naturale ale fiecărei podgorii. De asemenea, pentru aplicarea în practică a rezultatelor științifice obținute, va acorda asistență tehnică tuturor unităților producătoare din raza lor de activitate.Art. 18. Unitățile socialiste deținătoare de vii, plantații portaitoi sau școli de viță și persoanele care posedă vii roditoare sînt obligate să execute lucrările de întreținere pentru a asigura creșterea normală a viței de vie și obținerea de producții corespunzătoare potențialului cantitativ și calitativ al soiurilor și podgoriei, cu respectarea regulilor agrotehnice.în acest scop, se vor executa : tăierea in uscat, tipizată pe soiuri și podgorii ; completarea obligatorie a golurilor din vii în primii 3 ani de la plantare ; fertilizarea în funcție de potențialul de producție al solului ; combaterea bolilor și dăunătorilor, după indicațiile stațiilor de prognoză și avertizare ; operațiuni în verde în toate plantațiile cu soiuri de masă, precum și recoltarea strugurilor la maturitatea tehnologică potrivit produsului ce urmează a fi obținut.

CAPITOLUL II
Producția vinicolă 

SECȚIUNEA I 

Vinurile și produsele 
pe bază de vinArt. 19. Vinul este băutura obținută exclusiv prin fermentarea alcoolică, completă sau parțială, a strugurilor proaspeți, zdrobiți sau supuși unor prelucrări autorizate, ori a mustului de struguri proaspeți.In funcție de calitatea și însușirile tehnologice, vinurile pot fi : de consum curent, de calitate superioară și speciale.a) Vinurile de consum curent sînt acelea care se obțin din soiuri sau sortimente de soiuri de mare producție, în centre viticole sau podgorii specializate în această direcție de producție. Din această categorie fac parte și vinurile ce se obțin din viile răzlețe.Tăria alcoolică minimă a vinurilor de consum curent este de 8 la sută în volume.b) Vinurile de calitate superioară sînt cele care prezintă însușiri și caracteristici specifice soiurilor sau sortimentelor de soiuri și sînt prelucrate după o tehnologie stabilită pentru fiecăre podgorie sau centfu viticol.Tăria alcoolică a acestor vinuri este de cel puțin 10,5 la sută în volume.Punerea in consum a vinurilor de calitate superioară se face cu indicarea podgoriei sau a centrului viticol, a soiului sau sortimentului de soiuri și a anului de recoltă.Vinurile produse în podgorii și centre delimitate, dar care nu îndeplinesc condițiile pentru vinuri de calitate superioară, vor fi trecute în categoria vinurilor de consum curent și valorificate ca atare.c) Vinurile speciale sînt cele obținute din musturi sau vinuri care au fost supuse unor tratamente autorizate, in cursul prelucrării sau după aceea și ale căror caracteristici sînt determinate de însușirile tehnologice ale materiei prime și de tehnologia aplicată la prelucrare.Din categoria vinurilor speciale fac parte : vinurile spumante, obținute pe cale naturală ; vinurile spumoase, impregnate, obținute prin adaos de bioxid de carbon ; vinurile aromati- zate ; vinurile cu adaos de zahăr, must concentrat, mistel sau alcool, cu caracteristicile tehnologice prevăzute în normele tehnice de calitate.Art. 20. Vinul de hibrizi se obține din strugurii de hibrizi, direct producători și este destinat, în principal, pentru obținerea alcoolului de vin și oțetului.Vinul de hibrizi poate fi pus în consum, ea atare, cu condiția să fie valorificat sub denumirea de „vin de hibrizi".Amestecul de struguri sau de vin provenit de la vițele altoite și indigene, cu cel de hibrizi direct producători în scopul valorificării este interzis. în cazul în care se produce un asemenea amestec, vinul rezultat este considerat „vin de hibrizi" și va fi valorificat in condițiile prevăzute la alineatul precedent.Art. 21. Vinuri proprii consumului sint vinurile care au fost realizate prin practici și tratamente autorizate și se încadrează sub raportul însușirilor organoleptice și a compoziției chimice în limitele stabilite prin normele tehnice.Art. 22. Vinurile improprii consumului sînt1:— vinul care prezintă un început de oțetire și care are aciditatea volatilă de peste 1,00 g/1 — exprimat în acid sulfuric — pentru vinul de 10 la sută alcool și cita 0,05 g/1, în plus, pentru fiecare grad alcool, peste 10 la sută ;— vinul care, pe lîngă aspect și gust defectuos, se caracterizează 

printr-un conținut în acid tartric total, exprimat în bitartrat de potasiu, sub 1,25 grame la litru și prin valoarea raportului dintre acidul tartric total și potasa totală mai mică de 0,6 ;— vinul bolnav sau cu început de Îmbolnăvire ;— vinul care prezintă gust și miros de mucegai sau alte gusturi ori mirosuri neplăcute sau străine ;— vinul care conține componente sau substanțe în exces, provenite din adaosuri neautorizate sau autorizate, în afara limitelor prevăzute prin normele tehnice.Vinurile improprii consumului sînt destinate industrializării, pentru fabricarea alcoolului din vin sau oțetului, fie direct, fie după o prelucrare corespunzătoare.Art. 23. Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, cu consultarea organelor centrale și a comitetelor executive ale consiliilor populare județene interesate, stabilește pentru fiecare podgorie, centru și plai viticol tipurile de vin și alte băuturi obținute din struguri, must sau vin, cu indicarea tehnologiei și a caracteristicilor de bază prevăzute în normele tehnice de calitate a materiei prime și a produsului finit.
SECȚIUNEA A ll-A

Vinurile și produsele 
pe bază de vin, 

cu denumire de origineArt. 24. Vinurile de calitate superioară, care se disting prin originalitatea însușirilor și caracteristicilor imprimate de aria de producere strict delimitată, de soiul sau sortimentul de soiuri, de modul de cultură și de o tehnologie consacrată, vor purta „denumire de origine".Denumirea de origine va putea fi purtată și de unele vinuri speciale, distilate de vin învechite, precum și de alte produse vinicole care vor îndeplini condițiile prevăzute Ia alineatul precedent.Art. 25. Obținerea, maturarea, condiționarea și îmbutelierea vinurilor de calitate superioară, a vinurilor speciale; a distilatelor de vin învechite, precum și a altor produse vinicole, care poartă denumire de o- rigine, se vor efectua în areale strict delimitate și în condiții stabilite prin normele tehnice.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor va autoriza, pentru unitățile în subordine, în cazuri cu totul excepționale și sub control special, ca maturarea, condiționarea și îmbutelierea vinurilor și a produselor pe bază de vin, care poartă denumire de origine, să se efectueze în întreprinderi specializate, din afara podgoriilor de proveniență. în acest caz, pe etichetă va figura în mod obligatoriu și locul diî îmbuteliere.
SECȚIUNEA A III-A

Producerea vinurilor 
și a produselor 
pe bază de vin■ Art. 26. Pentru satisfacerea cerin- 1 țelor și exigențelor consumatorilor, Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare. Silviculturii și Apelor și Academia de Științe Agricole și Silvice, prin Institutul de cercetări pentru viticultură și vinificație și stațiunile experimentale viticole, vor stabili măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure îmbunătățirea calității vinurilor și diversificarea gamei de produse vinicole, potrivit potențialului natural al podgoriilor din țara noastră.Art, 27. Producerea vinurilor se face. în interiorul podgoriei sau centrului viticol, de.către întreprinderile și or-' ganizațiile economice socialiste, care au asemenea sarcini de plan, iar de ceilalți cultivatori, numai pentru strugurii din producția proprie.Art. 28. Producerea vinurilor speciale, ctim sînt cele spumante, spumoase. arOmatizate sau alcoolizate, a distilatelor de vin și a altor băuturi pe bază de struguri, de must sau de vin, se face numai în întreprinderi sau unități autorizate de către Ministerul Agriculturii, Industriei Aii-, mentare, Silviculturii și Apelor.Art. 29. Tratamentele aplicate mustului și vinului în scopul pregătirii și îngrijirii acestora, permise în practica de vinificare și conservare, sînt cele stabilite prin normele tehnice.Art. 30. Sint interzise următoarele practici în producerea vinurilor și a produselor pe bază de vin :a) obținerea băuturilor fermentate din stafide, cu adaos de apă, zahăr, must concentrat sau alte produse ; folosirea stafidelor în procesul de vinificație ;

b) adăugirea în must sau vin a u- nor cantități de apă, de alcool și de zaharuri de orice fel, de zaharină și de orice alte asemenea produse care modifică compoziția naturală a strugurilor și vinului ;c) cupajarea vinurilor din podgorii diferite și de categorii diferite, in a- fara celor admise în baza normelor tehnice ;d) amestecarea vinurilor sănătoase cu cele improprii consumului ;e) tratarea mustului și vinului cu produse și materiale neautorizate ;f) alte practici, în afara celor stabilite prin normele tehnice, care ar modifica autenticitatea sau naturalețea mustului și vinului.Art. 31. Obținerea băuturilor fermentate din alte materii prime decît strugurii ca : mere, coacăze, agrișe sau alte fructe, in scopul comercializării, este permisă numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și A- pelor.Ari. 32. Unitățile producătoare de vin sau care depozitează, condiționează ori îmbuteliază vinul nu au dreptul să țină în localurile respective musturi concentrate, misteluri, distilate și alcool de orice fel, zahăr și soluții zaharoase, siropuri, băuturi și sucuri care nu provin din struguri sau derivate ale acestora. De asemenea, sînt interzise substanțele care pot da mustului și vinului gusturi, a- rome și culori particulare, altele de- cit cele legate de natura acestora.
SECȚIUNEA A IV-A

Valorificarea vinurilor, 
precum și a celorlalte 

produse vinicoleArt. 33. Comercializarea vinurilor și a celorlalte produse vinicole constituie monopol de stat și se realizează prin organizații economice de specialitate.

Cooperativele agricole ds producție, membrii cooperatori și producătorii individuali pot valorifica cantitățile destinate consumului propriu, dacă achită taxele legale și vînd, din gospodărie, direct consumatorilor.Ari. 34. Transportul vinurilor și al celorlalte băuturi obținute pe bâză de struguri și vin de la unitățile în care s-au produs, către unitățile de depozitare, maturare, condiționare, îmbuteliere sau comercializare, precum și către cele de industrializare, va' fi însoțit de buletinul de analiză și de certificatul de atestare a denumirii de origine pentru vinurile îndreptățite a purta această denumire.Art. 35. Vinurile și celelalte băuturi pe bază de vin, cu denumire de origine, vor fi îmbuteliate in mod o- bligatoriu și comercializate ca atare.Ari. 36. Calitatea vinurilor și a celorlalte băuturi provenite din must și vin, importate, trebuie să fie dovedită prin certificate eliberate de laboratoarele recunoscute în țara de origine. Certificatul va conține, în măsura în care convenția dintre state nu prevede altfel, indicații asupra provenienței, compoziției chimice și confirmarea că acestea corespund prevederilor legii din țara de origine.Art. 37. Vinurile și celelalte băuturi provenite din must și din vin, importate fără a fi îmbuteliate, vor fi comercializate sub denumirea cu care au fost importate ; cele ce se îmbuteliază in țară vor purta pe etichetă mențiunea „îmbuteliat în România".
CAPITOLUL III

Organele de îndrumare 
și controlArt. 38. în scopul coordonării măsurilor privind dezvoltarea și apărarea viticulturii și asigurării unei îndrumări metodologice unitare, în cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor va funcționa Oficiul Național al Viei și Vinului, alcătuit din specialiști și reprezentanți ai sectoarelor economice interesate. Componența Oficiului Național al Viei și Vinului și modul de funcționare al acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.Ari. 39. Pentru exercitarea controlului cu privire la îndeplinirea prevederilor Legii viei și vinului, în cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și A- pelor va funcționa Inspecția de stat viti-vinlcoiă.

din struguri și din vin, precum 
si băuturile alcoolice casnice

51. Strugurii sînt fructele viței de vie ajunșe la maturitate.După destinație, strhgurii pot fi :— pentru vin, acei struguri care datorită caracteristicilor lor tehnologice sînt destinați, în principal, vi- nificării, prin strivire sau presare, cu mijloace obișnuite folosite în vinificație și care generează în mod spontan o fermentație alcoolică. Ei pot fi culeși la maturitate, la supra- maturare, la supramaturare eu atac de mucegai nobil (botrytis cinerea), sau la stafidire, determinînd o anumită calitate a materiei prime și respectiv a vinului obținut,’■ — pentru masă, acei struguri care, datorită caracteristicilor lor, sînt destinați, în principal, consumului in stare proaspătă și sînt obținuți din soiuri de viță specializate în această direcție de producție.2. Stafidele sint boabele de struguri — cu sau fără semințe — obținute din soiurile cultivate în acest scop, deshidratate, în așa fel incit să nu poată fi zdrobite cu utilajele obișnuite de vinificație și să nu poată fermenta în mod spontan. Stafidele sînt folosite exclusiv în scopuri alimentare, fiind interzis a ti utilizate în obținerea musturilor ori a vinurilor naturale.3. Mustuiala de struguri este produsul rezultat prin zdrobirea strugurilor proaspeți, cu sau fără ciorchini.4. Mustul este produsul lichid rezultat exclusiv din zdrobirea strugurilor, scurgerea răvacului, presarea mustuielii sau din presarea strugurilor proaspeți.Mustul poate fi : proaspăt, tăiat și concentrat.Must tăiat este mustul oprit din fermentație alcoolică prin unul dintre procedeele oenologice autorizate și al Cărui conținut în alcool nu depășește 1 la sută în volume.Must concentrat este produsul obținut prin eliminarea unei părți a a- pei din mustul proaspăt sau tăiat, și al cărui conținut în zaharuri este de cel puțin 650 g/1.Concentrarea mustului se poate face la presiune normală sau sub vacuum.5. Mustul spumant este produsul obținut din fermentația parțială a mustului de struguri, căruia i s-au aplicat tratamentele de stabilizare autorizate. Mustul spumant este destinat exclusiv alimentației și nu poate fi utilizat în scopuri oenologice. Acesta poate avea maximum 3 la sută alcool — în volume.6. Sucul de struguri este produsul obținut direct din mustul de struguri proaspeți, căruia i s-au aplicat tratamente de stabilizare admise prin lege. De asemenea, sucul • poate ■ fi obținut din sucul sau mustul concentrat cu adaos de apă p’ină la concentrația de zahăr normală pentru sucul de struguri. Se admite cel mult 1 la sută alcool — în volume.7. Mistelul este mustul, sau mustuiala de struguri, neintrate în fermentație, alcoolizate. Mistelul este destinat in principal ca materie primă pentru prepararea unor vinuri speciale.8. Boștina este produsul obținut

CAPITOLUL IV 
Dispoziții finaleArt. 40. Definițiile privind strugurii, produsele obținute din struguri și din vin, precum și băuturile alcoolice casnice sint cele precizate în anexă, care face parte integrantă din prezenta lege.' Art. 41. Condițiile de delimitare teritorială a culturii, viței de vie ; modul și condițiile de eliberare a autorizației de înființare a plantațiilor de vii și a pepinierelor, amplasarea și funcționarea acestora ; condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile și vinurile proprii consumului ; condițiile de atribuire a denumirii de origine și condițiile de obținere, maturare, condiționare a acestor vinuri ; tratamentele ce se aplică mustului și vinului ; clasarea vinurilor ;. modalitățile de exercitare a controlului și a constatării abaterilor, precum și alte măsuri de aplicare a prezentei legi se stabilesc prin normele tehnice elaborate de Ministerul Agriculturii, Industriei A- limentare, Silviculturii și Apelor.Art. 42. încălcarea dispozițiilor din prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală.Nerespectarea prevederilor art. 11 alin. 1 și art. 31 alin. 1 se pedepsește potrivit art. 295 litera a. din Codul Penal ; nerespectarea cu știință sau din neglijență a prevederilor art. 20 alin. 2 și 3 și art. 22 se pedepsește, după caz, potrivit art. 248 și 249 din Codul Penal ; nerespectarea cu știință a prevederilor art. 30 litera a, b, d, e și f se pedepsește potrivit art. 297 din Codul Penal.încălcarea prevederilor art. 7, 9 alin. 1, 11 alin. 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, litera a. și b„ 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36 și 37 din prezenta lege, precum și săvîrșirea de alte fapte, ce vor fi stabilite și sancționate prin hotărîre a Consiliului de Miniștri constituie contravenție.Prin hot.ărîre a Consiliului de Miniștri se va putea stabili, pentru u- nele din contravențiile de la alineatul precedent, aplicarea de amenzi Întreprinderilor și organizațiilor economice socialiste, pînă la 50 000 lei.Dispozițiile Legii nr. 2/1970 privind asigurarea și controlul calității produselor sînt aplicabile în activitatea viticolă și vinicolă, în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.Constatarea infracțiunilor săvîrșite la prezenta lege se face de către organele de urmărire penală și de specialiști anume împuterniciți de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.Art. 43. Prezenta lege intră în vigoare Ia 3 luni de la data publicării eil 

din mustuiala de struguri din care mustul răvac s-a scurs gravitațional fără folosirea vreunui mijloc de presare.9. Tescovina este produsul realizat după scurgerea mustului sau vinului, ca urmare a presării boști- nei sau mustuielii.10. Vin tulburel este vinul în faza de fermentație lentă.11. Vinul spumant este vinul special obținut după tehnologia tradițională și autorizată, care la destupa- rea buteliei perlează și produce o spumă persistentă, datorită degajării anhidridei carbonice de origine exclusiv endogenă.Vinul spumant din buteliile în ca- pacițate mai mare de 0,750 1 are o presiune de. minimum 3,5 atmosfere la temperatura de 20 grade Celsius, iar cele de 0,375 1 de minimum 3,0 atmosfere peste presiunea atmosferică.12. Vinul spumos (gazeificat) este vinul special care la destuparea buteliei degajă o spumă de anhidridă carbonică, de origine total sau parțial exogenă.Acesta are o presiune în butelii, la temperatura de 20 grade Celsius, de minimum 2,5 și maximum 3,5 atmosfere peste presiunea atmosferică.13. Vinul aromatizat este vinul special obținut din vin, din must proaspăt sau concentrat, peste care s-a adăugat distilat de vin sau alte al- cooluri alimentare, precum și alte vinuri speciale.Proporția mustului, a vinului natural sau special, folosite la prepararea vinului aromatizat trebuie să fie de cel puțin 70 la sută din produsul finit.Aroma caracteristică are la bază ingrediente, preparate din plante admise de către legislația sanitară.14. Vinul alcoolizat este vinul obținut . din mustuiala de struguri sau din must, parțial fermentate, ori din Vin. Vinul alcoolizat are o concentrație de 14—23 la sută alcool- — în volume. La prepararea lui este admis adaosul de distilat de vin sau alte alcooluri alimentare.15. Distilatul de vin este produsul obținut prin distilarea vinului cu caracteristici specifice acestui scop și care are o tărie alcoolică cuprinsă între 60—70 la sută — în volume.16. Distilatul de tescovină și distilatul de drojdie de vin sint produse provenite din distilarea tescovinei- fermentate, a lichidului rezultat din difuzia tescovinei, a drojdiei de vin și a lichidului obținut din presarea drojdiei.Punerea în consum a acestor distilate se face cu arătarea, în mod obligatoriu, a materiei prime din care au rezultat.17. Băuturi alcoolice casnice sînt băuturile obținute din subproduse și rezidii de la vinificare sau distilare, din fructe proaspete, uscate sau industrializate, ori alte asemenea produse, supuse fermentării cu sau fără adaos de apă, zahăr sau alte produse îndulcitoare.Băuturile alcoolice casnice nu pot fi comercializate sub nici o formă, ele fiind destinate, în exclusivitate, consumului propriu.
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(Urmare din pag. I)în mecanismul economiei, atribuțiile ce le revin în domeniul cercetării șt proiectării, investițiilor și construcțiilor, organizării producției și a muncii, aprovizionării tehnico-mate- riale și desfacerii — laturi ale activității precizate cu claritate în articolele legii. Dar, indiferent de diversitatea și de sfera lor de cuprindere, prevederile din lege respectă neabătut principiul conducerii unitare a economiei pe bază de plan, îmbinată cu acordarea de largi atribuții unităților economice. Se desprinde din aceasta spiritul realist al politicii partidului, conștiința clară a faptului că nici un program, nici o măsură nu pot fi elaborate numai de sus, în toate a- mănuntele, astfel încît să corespundă cit mai bine necesităților și posibilităților economiei. Legea stabilește, printre altele, că principala atribuție a întreprinderilor și a organelor sale de conducere colectivă constă în elaborarea planului propriu, ca parte integrantă a planului de stat, și în stabilirea măsurilor care să asigure îndeplinirea prevederilor sale. Este în aceasta o concretizare legală a principiului fundamental al planificării economiei : elaborarea planului de jos în sus, îmbinarea strînsă a studiilor și propunerilor \ unităților economice cu cele ale organelor centrale de conducere, care au viziunea de ansamblu a dezvoltării economice și sociale.După cum este cunoscut, în vederea valorificării cît mai depline a capacităților și inițiativei maselor, a creșterii rolului lor în viața economică a țării partidul nostru a ridicat principiul conducerii colective la rangul unui principiu suprem al activității în toate verigile economiei. Constituirea încă din anul 1968 a comitetelor de direcție din întreprinderi, iar mai tîrziu a consiliilor de administrație din ce'ntralele industriale, instituționalizarea adunărilor generale ale salariaților au dat rezultate pozitive, contribuind la ridicarea la un nivel mai înalt a muncii de conducere, la adîncirea democrației socialiste în activitatea unităților socialiste. Acum, prin Legea privind organizarea și conducerea unităților socialiste de stat se legiferează cadrul organizatoric, atribuțiile și modul de funcționare a acestor organe de conducere, ca și a adunărilor generale, ca forme superioare de conducere colectivă. Reține atenția că, prin noua lege, organele de conducere colectivă s-au transformat în comitete ale oamenilor muncii — în întreprinderi — și consilii ale oamenilor muncii — în centralele industriale, iar adunările generale ale salariaților au căpătat denumirea de adunări generale ale oamenilor muncii. Se cuvine subliniat că nu este vorba de o simplă schimbare de nume, ci de una de fondț,£meșțetow£ane de conducere colectivă. r.efiectînci .mai bine esență’ lor ddmpcrătică, ’ .socialistă, rolul deosebit’ de ..importtțnț.cș^revine oamenilor muncii în conducerea unităților’ economice. După cum se precizează în lege, colectivul de muncă al fiecărei unități poartă răspunderea pentru gospodărirea patrimoniului încredințat și pentru rezultatele economice obținute de unitate.Merită relevat, în mod deosebit, faptul că organele de conducere colectivă din întreprinderi și centrale, cu o șporită participare muncitorească, tre- băle să dovedească o înaltă responsabilitate în fundamentarea temeinică a hotărârilor, prin confruntarea opiniilor și fructificarea experienței factorilor de răspundere, a specialiștilor din diferite compartimente ale unității, ca și a maselor de oameni ai muncii, care participă prin reprezentanții lor la adoptarea deciziilor. Comitetele și consiliile oamenilor muncii trebuie să fie, așa cum se degajă din spiritul legii, organe active de lucru, care să simtă pulsul întregii activități productive, să cunoască și să valorifice intens rezervele interne existente în întreprinderi, să aibă o largă viziune de perspectivă, să rezolve problemele în contextul intereselor generale ale economiei.în mod cu totul aparte se cuvine subliniat că, reflectînd puternic procesul, de adîncire a democrației socialiste în viața economică, Legea cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat consfințește instituționalizarea adunărilor generale ale oamenilor muncii, care constituie forma superioară de conducere colectivă, formă prin care clasa muncitoare, masele de oameni ai muncii participă, în mod organizat, la conducerea activității economico-so- ciale, la dezbaterea și soluționarea problemelor legate de îndeplinirea programelbr de producție, exercită controlul asupra organelor de conducere. Investită cu largi prerogative, adunarea generală a oamenilor muncii reprezintă un mijloc de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, 'de întărire a disciplinei și responsabilității lor sociale.Concepția partidului nostru privind rolul adunărilor generale ale oamenilor muncii se definește prin această lege în raport cu importanța atribuțiilor încredințate, dintre care se cuvin subliniate în primul rînd : dezbaterea planurilor anuale și de perspectivă, ca și a măsurilor menite să asigure realizarea lor ; aprobarea contractului colectiv de muncă și a formelor de remunerare a muncii utilizate în unități, analiza modului în care s-au înfăptuit sarcinile de plan și prevederile contractului colectiv ; aprobarea dării de seamă prezentată de organul de conducere asupra activității unității și a modului de utilizare a beneficiilor, alegerea și revocarea reprezentanților oamenilor muncii în- organele de conducere colectivă. Cu alte cuvinte, toate problemele activității unităților socialiste, atit cele referitoare la definitivarea și realizarea planului, cît și cele care privesc condițiile de muncă și de viață ale lucrătorilor, întărind, astfel, răspunderea oamenilor muncii în conducerea și buna funcționare a fie- oărei întreprinderi sau centrale industriale. Totodată, adunarea generală a oamenilor muncii are dreptul de control asupra organului de conducere colectivă, inclusiv dreptul de a considera ca nesatisfăcătoare activitatea acestuia.Elaborată pe baza realităților și a experienței proprii, in urma unei largi consultări și dezbateri publice, noua reglementare constituie un cadru juridic superior, de mare însemnătate in viața noastră economică, menit să asigure ridicarea calitativă a întregii munci de organizare și conducere a activității unităților socialiste de stat.
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VALORIFICAREA CRITICA
A OPEREI LUI OCTAVIAN GOG Aînscriindu-se în suita multiplelor manifestări prilejuite de comemorarea a 99 de ani de la nașterea autorului „Clăcașilor", sîmbătă, la Casa oamenilor de știință din București, s-au desfășurat lucrările unei sesiuni de comunicări științifice, organizată sub auspiciile Academiei de Științe Sociale și Politice, consacrată dezbaterii criteriilor și metodelor de valorificare critică a operei lui Octavian Goga. Examinînd modalitățile de. implicare în contextul literar actual a unei creații fundamentale a culturii noastre, participanții la discuții : a- cademicieni, cadre didactice universitare, cercetători, istorici și critici literari, scriitori au relevat cu spirit de discernământ, din perspectivele și orizonturile de gîndire deschise de estetica marxist-leninistă, zonele de indubitabilă altitudine ideatică și estetică din opera lui Goga, iluminînd în același timp procesul de involuție ideologică din creația și activitatea sa, relieful contradictoriu al personalității sale. Vorbitorii au investigat datele condiționării dialectice a universului operei de către epoca, ambianța social-politică, culturală, în care a fost zămislită, subliniind cu fermitate analiticei atît cotele de sus ale creației, cît și ezitările, neclaritățile ideologice datorate influențelor și limitelor spirituale ale unor perioade istorice din trecut. Comunicările au analizat dintr-un unghi critic selectiv poezia lui Goga, limba și stilul acesteia, evoluția receptării ei și au conturat totodată aspecte de fond ale gîndirii și activității lui politice.în cuvîntul de deschidere, prof. dr. 
ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice, referindu-se la actualul climat de intensificare a muncii politico-ideologice instaurat prin stilul de lucru al secretarului general al partidului, a subliniat însemnătatea și oportunitatea unei ședințe de valorificare științifică, critică, aptă să evite festivismul formal, apologetic, pronunțîndu-se pentru integrarea lui Goga în „peisajul istoriei pe care a trăit-o, pentru a-i explica înălțarea prin cuvînt și căderea prin faptă, pentru a elucida contradicțiile atît de frapante ale unei vieți, pentru a explica istovirea inspirației sale după Unire, și chiar după „Cîntece fără țară" (1916)“ — și aceasta de cînd poetul pierde legătura cu poporul și aspirațiile lui, alunecînd tot mai mult pe panta unei activități politice naționaliste și monarhiste reacționare.Comentînd receptarea rapidă, după 1905, a poeziei lui Goga, criticul VA- 
LERIU RĂPEANU, membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice, a spus: „Octavian Goga întrunea în poezia primului său volum cele două atribute : el aducea glasul Ardealului și glasul pămîntului. El îmbina aceste două direcții într-o sinteză pe care poezia românească n-o mai realizase pînă atunci. Setea de eliberare națională și socială cu accente prevestitoare („Avem un vis 
neîmplinit / Copil al suferinței") era o rațiune și aș spune leit-moti- vul liricii sale, și se 'dohVeftăa- 'peri- _______tru prima oară nu numai în imagini ruj a examinat pe larg semnifica-

vîrșirea unității sale naționale în cadrul unui stat unitar și independent. Ea a fost respinsă de cercurile largi ale opiniei publice românești, inclusiv de o importantă grupare din cadrul acestui partid. în fruntea acestei aripi se afla, începînd din anul 1908, și Octavian Goga, în ale cărui poezii vibrau puternice accente so- - ciale... în locul himerei pe care o reprezenta imaginea „drăguțului de împărat", Goga așeza ideea unității politice a tuturor românilor, susținută cu argumente politice și cu deosebită vervă îndeosebi în paginile ziarului „Tribuna" din Arad. Eliberarea popoarelor oprimate din Imperiul austro-ungar Goga o concepea în cadrul luptei cu caracter general , pentru aplicarea principiului naționalităților... în acest scop, Octavian Goga — după ce fusese condamnat și închis pentru cîtăva vreme, în anul 1911, în închisoarea din Seghe- din — trece munții împreună cu Va- sile Lucaciu, alăturindu-se dusă cu energie de Nicolae Take Ionescu, I” ’ Barbu Ștefănescu-Delavrancea pentru intrarea României în război împotriva Puterilor Centrale. Ca voluntar pe front, împreună cu fratele său, dar mai ales ca orator și publicist înflăcărat, Goga a adus mari servicii luptei de apărare a teritoriului țării cotropit de armatele germane și austro-ungare, pentru desăvîrșirea unității statului nostru național".„Prăbușirea Imperiului austro-un

luptei Iorga, Nicolae Filipescu, _ __________ i etc.,

politică s-a îndreptat în direcții opuse, faptul pledează pentru o judecată mai echilibrată a personalității sale, încărcată altfel de multiple contradicții".Prof. dr. GHEORGHE BULGAR a prezentat în cadrul dezbaterilor o exegeză a limbajului poetic al bardului transilvănean : „Poezia lui O. Goga se impune cititorului de la primele versuri prin aspectul popular, prin simplitatea și naturalețea comunicării. Fondul general, vechi, al limbii constituie principala sursă a invenției lui poetice ; un colorit plastic inedit pornește din vechea noastră literatură. Nu e refuzat nici neologismul, cînd nevoia precizării nuanțelor de gîndire și de sentiment îl cere. Vorbind despre aspectele vieții rustice și despre gîndurile și credințele lui, graiul se adaptează la cadrul pictural al mediului"... „Particularitățile regionale, mai degrabă populare, dau .un suport aparte exprimării. Ideile și sentimentele tumultuoase au nevoie de o mare varietate lexicală ; cuvîntul rar e chemat să fixeze peisajul, acțiunea și oamenii ; cuvintele neobișnuite lămuresc în context și devin gestive prin haina vechimii..." Goga se întîmplă același lucru ca și cu Eminescu sau cu Creangă : elementul popular intră în țesătura contextului și capătă strălucirea creației folclorice, a noutății artistice cristaline; de aceea poezia lui, de la apariție, s-a contopit cu tezaurul
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gar opresor și încheierea luptei de eliberare națională a poporului român au avut pentru Octavian Goga semnificația realizării marelui său ideal politic. Poetul și luptătorul Goga a- junsese pe culmea împlinirilor ; a- cum, țara, întregită precum o dorise, aștepta de la el și noi comori literare, și fapte menite să dea viață programului adoptat în marea adunare de la Alba Iulia.Din păcate, evoluția ulterioară a lui Octavian Goga a urmat un drum contrar celui așteptat, drum care a dus la abandonarea acelor poziții ca- re-1 situaseră alături de masele obidite și asuprite și la plasarea sa în sfera politicianismului și oportunismului specific claselor dominante".După ce a prezentat tribulațiile și erorile politice din perioada postbelică ale lui Goga, alianțele cu expo- nenți ai curentelor politice naționaliste, alinierea la politica fascizan- tă a grupărilor conduse de A. C. Cuza și Corheliu Zelea-Codreânu, vorbito-,cutremurătoare, dar și de o frumusețe stranie, apte să emoționeze deopotrivă pe cel ce se întâlnea acum cu poezia, ca și pe cel care avea în urmă-i o pregătire adecvată în acest sens. Pe cei dinții îi impresionau a- devărurile spuse cu o simplitate pregnantă, ce priveau pe toți prin faptul că exprimau suferințe și năzuințe milenare și pe fiecare în parte prin nota lor sentimentală ce e atît de proprie poeziei sale, pe ceilalți îi frapa efectul estetic obținut prin înșiruirea acestor adevăruri la înde- mîna oricui, construite cu un lexic și mijloace nesofisticate ce dădeau sentimentul întîlnirii cu marea poezie"........ Goga este poet al Ardealului,al satului, al universului rustic. Prezent — în sensul luptei naționale și al unor realități sociale — și trecut se contopeau la el într-o viziune organică și originală.„„Ceea ce constituie nota distinctivă a lui Goga față de Iosif sau Coșbuc este perspectiva unitară și complexă asupra satului, ce unește tărî- mul realului în accepția cea mai a- cută a cuvîntului, aceea aJ istoriei și aceea a legendei". „S-a vorbit mult — a spus în continuare vorbitorul — despre mesianismul poeziei lui Goga; poetul se mărturisește înzestrat cu vocația unui apostol chemat să dea lumină, de aceea singurul element prin care vrea să se deosebească de restul lumii este învățătura privită nu ca mîndrie gratuită, ci ca o datorie întoarsă spre cei din mijlocul cărora 

a plecat.De aici permanenta confruntare a poetului cu suferința celor din jur, obsesiva dorință de contopire cu semenii săi, îneît cuvintele rostite cu cea mai mare frecvență sînt noi, al 
nostru. Lirica lui Goga ni se prezintă astfel ca un univers poetic în care profesiunea de credință este în fond mărturisirea unui țăran care nu vrea să se exprime pe sine, ci să dea glas unor dureri colective. .A impresionat la apariția acestor versuri, cum emoționează și acum, tonul de o violență incendiară, notele mesianice, prevestind «vremi răzbunătoare», tumultul acela de mînie și revoltă ce se revărsa incandescent peste rînduieli vechi, peste obide sedimentate, peste suferințe adine săpate în ființa oamenilor în numele cărora vorbea. Și aici aflăm iarăși una din explicațiile perenității _ liricii sale : «pătimirea» conținută în versurile lui este aceea a unei categorii, a unei clase și nu are hotare în timp. De aceea, nici suferința a- cestei categorii nu constituie o încercare momentană, expresia unei nemulțumiri temporare, ci este punctul critic al unei revolte adinei ce se pierde în negura timpului".în comunicarea „Octavian Goga, gînditor și om politic", prof. univ. dr. 
ARON PETRIC a făcut o amplă și documentată expunere identificînd în activitatea lui Goga două faze distincte : începuturile, împletite indisolubil cu idealurile de eliberare și împlinire națională ale poporului, și alunecarea treptată spre politicianismul fascizant : „Gîndirea și activitatea politică a lui Octavian Goga au început să se contureze în condițiile specifice ale istoriei Transilvaniei de la sfîrșitul secolului trecut și la începutul secolului nostru"... „Poziția burgheziei române față de problemele majore care angajau soarta populației din acest teritoriu a cunoscut numeroase oscilații, a fost a- deseori viciată de tendințe spre tranzacții și compromisuri, situație caracteristică și Partidului național român In problema raporturilor cu Imperiul austro-ungar... Această poziție contravenea intereselor majorității populației din Transilvania și condamna, în fapt, lupta poporului pentru desă-

teraturii de esență anonimă, rod al creației colective. Goga — fapt puțin comun pentru poeți în general — a devenit dintr-o dată popular/ o poezie pe buzele tuturor printr-d simplitate fără căutare, prin noutate fără ostentație".„Din graiul popular au pătruns în poezia lui Goga multe proverbe, zi- cători, expresii și locuțiuni care întăresc puterea plastică a versului, îi lărgesc baza metaforică și dau imaginii un aspect de originalitate frapantă. Poetul cultivă graiul obștesc"... „într-o epocă de experiențe moderniste și de intensă circulație a neologismului în literatură, Goga scrie o operă excelentă, aproape exclusiv cu elementele limbii vechi, ale graiului popular. în momentul în care apărea volumul de poezii al lui Goga, versurile sale îmbrăcau cea mai ro- .mânească haină ; același lucru se în- tîmplase cu . opera de maturitate a lui JEțninșscu, Creangă, Coșbuc. A- ’ căști scriitori au zugrăvit realitățile noastre, în cea mai limpede, mai spe- țiile guvernării de „44 de zile" ară-. cifică limbă a poporului nostru, tînd că „politica guvernului Goga — Cuza a fost, încă de la început, îndreptată în principal împotriva mișcării revoluționare și democrate, dar vizînd totodată și reducerea la tăcere sau chiar lichidarea grupărilor politice adverse". în acest context, vorbitorul a analizat conținutul politic al fuziunii, din vara anului dintre „Liga Apărării Naționale Creștine, relevînd că „programul noului partid păstra în mare măsură doctrina și obiectivele grupării cu- ziste, punînd accent pe așezarea principiilor naționalist-șovine și monarhice la baza vieții sociale și de stat".Infățișînd cu date edificatoare evoluția contradictorie a politicianului Goga, îndepărtarea sa de idealurile și crezurile cuprinse în volumul de „Poezii" din 1905, vorbitorul a arătat că în fața unei realități complexe, cu elemente atît de contradictorii de la o etapă la alta, cum au fost viața și activitatea lui Octavian Goga, „judecata posterității desparte umbra de ceea ce a fost înălțător și a înnobilat patrimoniul creației noastre literare și tradițiile luptei pentru libertate".în excursul său istorico-biografic dedicat evoluției ideologiei politice a lui Goga, vorbitorul a mai afirmat : „Cît de mult se îndepărtase acum politicianul Octavian Goga de poetul și luptătorul pentru libertatea și dreptatea celor mulți și obidiți ! Cel ce rostise odinioară, cu verb înflăcărat, «cîntarea pătimirii noastre», cel ce înnobilase cu arta poeziei pe trudiții clăcșși și răscolise energiile luptătorilor ce aveau să proclame, la Alba Iulia, Unirea cea mare, își încheia activitatea într-o agitație politicianistă stearpă și într-o atmosferă încărcată ■de grave amenințări la adresa libertății și demnității omului ; erau pericolele reprezentate de fascism, la a cărui ascensiune Goga însuși își avea partea sa de răspundere".în continuarea lucrărilor sesiunii, scriitorul SZEMLER FERENC a pus în evidență în paralela Madăch-Goga afinitățile de gîndire și limbaj ale celor doi autori, relevînd virtuțile estetice magistrale ale traducerii „Tragediei omului" de către Goga : „în cazul traducerii lui Goga sîntem martorii unui fapt rar întîlnit în arta traducerii. Textul tălmăcirii redă nu numai cuprinsul și înțelesul originalului, dar și atmosfera aproape imperceptibilă, dar nu mai puțin sugestivă a poemului tradus... Goga, ca un tălmăcitor genial și ca un mare poet, a învins nu numai greutățile dificil, de redat ale unui text străin, dar s-a transpus cu toată ființa sa creatoare în personalitatea autorului textului original. Rezultatul este că cititorului român i se' prezintă de fapt nu o traducere oarecare, ci o versiune absolut identică cu originalul — parcă Madăch însuși ar fi creat opera sa în limba română cu toate frumusețile manifeste și calitățile latente ale acesteia". „Debutul literar al lui Goga este indisolubil legat de opera lui Madăch, pe care a început s-o publice încă de la vîrsta de 22 de ani în paginile „Luceafărului". Este interesant de constatat că sufletește niciodată nu’s-a îndepărtat de această operă. Este grăitor că în decursul carierei sale politice foarte contradictorii nu s-a lepădat de o operă fundamental opusă unor tendințe de naționalism șovin. După cum am schițat anterior : poemul dramatic al lui Madăch comportă un mesaj de adîncă umanitate, de progres social. Iar dacă Goga a ținut să-și publice tălmăcirea după 30 de ani (în 1934), chiar atunci cînd cariera sa

1935,Partidul național agrar și

De aici permanența, durabilitatea operei lor, rezonanța adîncă pe care o găsește creația lor în cititorii fiecărei noi generații".Citind aserțiunea lui G. Ibrăileanu: „Volumul lui Goga din 1905, „Poezii", aducea o lume nouă, un sentiment nou și o formă nouă", autorul comunicării a conchis : „Poate nici unui scriitor al acestui secol nu i se potrivește mai bine definiția pe care Tudor Arghezi a dat-o stilului : „Stilul pare să fie meșteșugul de a da cuvintelor duritate, relief, culoare și însuflețire». Prin astfel de calități ale versului, prin inspirația-i patetică și prin atașamentul profund față de popor, așa cum se oglindește în cel mai prețios și mai reprezentativ volum al său, Goga rămîne unul dintre mai de seamă cîntăreți ai luptei năzuințelor populare".Analizînd nuanțat evoluția receptării poeziei lui Octavian Goga, prof, univ. MIRCEA ZACIU a reliefat succesiunea momentelor-cheie în selectarea de către public a operei poetului identificînd, totodată, existența a trei căi de receptare: „în urmărirea evoluției receptării poeziei lui Goga trebuie să ținem seama de mai mulți factori extraliterari : de consonanța pînă la un punct, poet-moment istoric și — ulterior — de disonanța creată între acești termeni ; de condiția publică a poetului, apoi situația sa de om politic, cu o vastă acțiune de răsunet în diferite medii sociale fiind de natură să influențeze și aprecierea operei literare. Marele succes al volumului de „Poezii" din 1905 ________văzut și sub acest unghi"... „Situația specială a lui Goga, de „poeta vates”, caracterul profetic al volumelor din 1905 și 1909 îl înscriu într-o incidență aproape fără precedent în literatura română, a mesajului și aspirației colective, în înțelegerea concretă a rolului său istoric. Intrarea triumfală a poetului Goga în literatură răspundea așadar unei necesități, unei așteptări. în acest sens a reacționat și publicul larg, creîndu-i, mai ales în Transilvania imensă popularitate cu plicație sociologică. «De cînd un mesaj unic e societăți diferențiate, el unei receptări cantitativ și calitativ diversificată, eficacitatea sa fiind cu atît mai puternică cu cît el întîlneș- te mai direct așteptările implicite sau explicite, pe care receptorii le da- toresc educației și pe care presiunea difuză a grupurilor de referință le întrețin, susțin și întăresc». Altfel spus, valoarea mesajului liricii lui Octavian Goga, simțită și acceptată instinctiv de o colectivitate care s-a recunoscut de îndată în universul de sentimente și aspirații al poetului, avea să fie „codificată" de diferitele instanțe culturale (academie, critici, universitate, cercuri scriitoricești), receptarea empirică fiind convertită — în plan social — în receptarea cri
tică, ea însăși în cazul lui Goga, de proporții impresionante"... „Se știe că asupra lui Goga s-au pronunțat, alături de profuzia recenzenților și comentatorilor minori, majoritatea vocilor autorizate ale epocii, de la Iosif Vulcan, loan Slavici, Titu Ma- iorescu, N. Iorga, Al. Vlahuță, Ilarie Chendi, Ovid Densușianu, M. Dra- gomirescu, Eugen Lovinescu, Sextil Pușcariu, C. Stere, G. Ibrăileanu, la I. Trivale, Ion Agîrbiceanu, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Mihail Sa- doveanu, Camil Petrescu și Perpes- sicius, Tudor Vianu, Pompiliu Con- stantinescu, Vladimir Streinu ș.a. Dar imensa cantitate de pagini închinate lui Goga nu atrage după sine și constatarea unei egalități substanțiale"... „Paradoxal, o operă poetică atît de

populară și larg difuzată nu s-a bucurat totuși de studii monografice și de sinteză pe potriva ei, lipsind — pînă la apariția monografiei lui I. D. Bălan — și cu excepția unor studii de referință datorate lui Oct. Tăslăoanu și Ovidiu Papadima, eforturi notabile în acest sens. Fixarea valorică a operei lui Goga în conștiința epocii este rezultatul actului categoric al cîtorva mari personalități — începînd cu N. Iorga și Titu Maiorescu, conti- nuînd cu Eugen Lovinescu și George Călinescu"... „Departe de a fi egal și uniform — a spus în continuare vorbitorul — procesul receptării poeziei lui Goga a întîmpinat din primul moment ferme opoziții venite din tabăra simbolistă, apoi estetizantă. Generate la început de un vehement antagonism estetic funcțional (la O. Densușianu, D. Cara- costea, M. Dragomirescu), ele capătă nuanțări diferite la un Eugen Lovinescu, I. Trivale și la Pompiliu Con- stantinescu, care aveau să țină seama și de evoluția internă, pe bună dreptate amendabilă, a liricii în discuție".în finalul comunicării sale, exegetul a susținut că o a treia modalitate de penetrare în conștiința cititorilor a mesajului „de chemări, tulnice și focuri" al lui Goga este una mediată, concretizată în influențarea liricii românești interbelice și postbelice, fenomen sesizabil în scrisul unor autori ca Mihai Beniuc, Vlai- cu Bârna sau în creația lui Emil Giurgiuca, Ștefan Aug. Doinaș, Ion Brad, Al. Andrițoiu, Aurel Rău ș.a., vechile accente ale rapsodului ardelean fiind amplificate prin problematica actualității socialiste și a unei împliniri istorice.Discuțiile animate care au urmat comunicărilor au adîncit cu finețe interpretativă conceptele și afirmațiile făcute de preopinenți. în cadrul acestora, criticul DUMITRU MICU a evidențiat actualitatea mesajului poeziei lui Goga, subliniind că originalitatea poetului stă în puterea de întinerire, de purificare a limbajului arhaic, în celebrarea unui tragic erou colectiv — poporul din Ardeal ; cercetătorul EMIL MÂNU s-a aplecat asupra raporturilor dintre creația lui O. Goga și folclor, afirmînd că folclorul există la autorul „Oltului” în atmosferă și viziune, iar criticul 
MARIN BUCUR a subliniat printre altele legătura poeziei de tinerețe a lui Octavian Goga cu viața maselor țărănești. OV. S. CROHMALNICEA- 
NU, aducînd precizări și nuanțări utile unor generalizări neselective, a afirmat între altele că mesianismul lui Goga este o traducere sublimată a unor nădejdi foarte concrete, so- cial-istorice ale momentului respectiv.în încheierea dezbaterilor, prof. dr. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga a sintetizat diversele aspecte ale comunicărilor și discuțiilor, concluzio- nînd : „Prin ceea ce are mai bun în opera sa, Goga rămîne marele poet al pătimirii obștești, poetul militant, însemnătatea acestei dezbateri științifice asupra operei lui Goga constă îndeosebi în faptul că au fost examinate critic nu numai valorile, ci și limitele operei sale poetice. Perspectiva pe care ne-o oferă concepția noastră marxist-leninistă permite o valorificare mult mai nuanțată a operei, atît de diversă, a poetului".Potențînd rezultatele din ultimul deceniu ale tipăririi și examinării științifice a creației lui Octavian Goga, lucrările recentei dezbateri științifice organizată de Academia de Științe Sociale și Politice constituie un prilej de valorificare critică a operei lui Octavian Goga, un omagiu adus poetului care, într-o anumită perioadă a vieții sale, s-a legat puternic prin scris de aspirațiile sociale și na-' ționale ale poporului, sintetizînd în verb inspirat gîndurile poporului, idealurile sale de libertate și drep-

cinema
• Gala filmului „Piața Roșie" (In 
cadrul Festivalului filmului sovie
tic) : CAPITOL — 20.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9,30; 11,45; 14;
16.30, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45: 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9,15; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
• Voi sări din nou peste băl
toace : CENTRAL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Lampa lui Aladin : DOINA — 
11,30; 13,45; 16.
• Frații Karamazov: DOINA — 
19.
• Hamlet — 10; 13, Voci In Insu

lă — *16,30, Casa mult visată — 
18,45; 21 : CINEMATECA (sala
Union).
• Motodrama : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,15.
• Povestirile lui Hoffmann : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30.
• Frații : CRlNGAȘI — 15,30; 18; 
20,15.
• Cromwell : VIITORUL — 16; 19, 
ARTA — 16; 19,30.
• Asediul: COSMOS — 15,30; 18;
20.15.
• Așteptarea : VITAN — 15,30; 
17,45; 20,15.
• Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Timpul berzelor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : SALA PA
LATULUI (seria de bilete 3807) —
17.15. (3808) — 20,15, SCALA 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21,15, 
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
21.
• Romanticii : MOȘILOR — 
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 de tinichea : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GLORIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Săptămina nebunilor : BUZEȘTI
— 15,45; 18; 20,15.
e Aeroportul : GRIVIȚA — 
11,15; 14,15; 17; 20, MIORIȚA 
12,15; 15,45; 19,15, FLAMURA 
12,30; 16; 19,30.
• Brigada Diverse în alertă 
PACEA — 15,45; 18; 20.
• Omul orchestră :
9—21 în continuare.
« Cermen : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
• După vulpe : BUCEGI — 15,45; 
18; 20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 
20,15.
• Boxerul: LIRA — 15,30; 18;
20,15.
• Tick, Tick, Tick: MUNCA — 
16; 18; 20.
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LUMINA —

Între 27 octombrie si 1 noiembrie«•

FESTIVALUL
FILMULUI
SOVIETICAstă-seară va a- vea loc, la cinematograful Capitol, deschiderea tradiționalului „Festival al filmului sovietic" — manifestare de relief, în contextul schimburilor culturale dintre țara noastră și țara vecină și prietenă.Organizat în fiecare an în preajma zilei de 7 Noiembrie, acest festival s-a impus — prin calitatea filmelor selecționate în repertoriul său — ca un e- veniment important cultural-artistic. Ca și edițiile anterioare, actuala ediție a Festivalului filmului sovietic, așteptată cu interes de un public larg, va prilejui prezentarea în premieră a unei serii de filme reprezentative pentru diversitatea preocupărilor unei școli cinematografice de mare prestigiu, pentru talentul și personalitatea slujitorilor ei de azi.Festivalul (care va desfășura între 27 octombrie și 1 noiembrie) va fi inaugurat de proiecția, în spectacol de gaiă, a filmului Piața Roșie (scenariu — Iuli Dun- ski, Valeri Frid ; regia — Vasili Ordîn- ski) ; este evocarea vibrantă a unor momente și eroi autentici ai luptei pentru făurirea armatei sovietice, într-un film de o caldă umanitate despre forța idealului revoluționar, despre frumusețea și tăria unor oameni căliți în bătălia pentru apărarea tinerei Puteri sovietice. în distribuție : Serghei Iakovlev, Aleksandr

se

Kutepov, Stanislav Liubșin, Viaceslav Sa- levici, Valentina Ma- liavina.Cea de-a festivalului sacrată, de unui film cu temă revoluționară, realizat într-o manieră artistică modernă — Fuga (după o povestire de Mihail Bulgakov). Prezentat și la Festivalul cinematografic de la Cannes, acest film în două serii se recomandă prin notorietatea creatorilor săi (tandemul regizoral Aleksandr Alov—Vladimir Naumov), ca și prin popularitatea interpre- ților principali : Liudmila Savelieva, dislav Dvorjețki, leksei Batalov.Tradiția ecranizării operelor clasice ale literaturii ruse reprezentată în gramul (vineri) prin Unchiul Vani:

doua zi a este con- asemenea,

Vla- A-
este pro- festivalului ’ î filmul 

ania, realizat de Andrei Mihal- kov Koncialovski după celebra piesă a lui Cehov și aliniind 
o distribuție excelentă, în frunte cu Innokenti Smoktunovski, Ser- ghei Bondarciuk, Irina Kupcenko.în ziua de sîmbătă, rezervată îndeosebi spectatorilor din cea mai tînără generație, la cinematograful Capitol rulează un film interpretat de copii, un film alert și eu idei . generoase : Un 
amanet ciudat (regia : Leonid Macarî- cev).Pe baza scenariului semnat de Vadim Trunin, regizorul Andrei Smirnov a realizat un film de actualitate, primit cu

teres și căldură de spectatorii sovietici : 
Gara bielorusă, film- dezbatere a unor probleme de conștiință ale omului contemporan. Este interpretat de actorii Evgheni Leonov, Anatoli Pa- panov, Aleksei Glazî- rin, Nina Urgant ș.a. (duminică, 31 octombrie).Festivalul filmului sovietic se va închide la 1 noiembrie la cinematograful Patria, cu premiera 6eriei a treia a monumentalei realizări a regizorului Iuri Ozerov — Eliberarea (primele două serii au rulat, bucurîndu-se de un larg ecou, ecranele noastre), ceasta epopee matografică, ultimă parte actuala ediție valului, evocă extraordinară

peA- cine- a cărei încheie a festi- — cu o _________________ desfășurare de mijloace tehnice și cu aportul unei ample distribuții internaționale — ero’s- mul și sacrificiile poporului sovietic în războiul antihitlerist, contribuția decisivă a Armatei Roșii la victoria umanității asupra fascismului german.Iată, așadar, prezentate succint cele șase premiere din cadrul „Festivalului filmului sovietic". Un festival de ținută care, îndreptățind interesul viu al spectatorilor, aduce șl în acest an pe e- cranele noastre realizări cu o tematică variată și substanțială, ilustrare pregnantă a dezvoltării cinematografiei sovietice.

Ioan ADAM

Octav DIMA

socialistă
(Urmare din pag. I)

trebuie

vremii, acea o certă ex- fiecare dată propus unei e obiectul

tiv. în măsura în care conștiința so
cială reflectă nevoile reale ale dez
voltării sociale, ea stimulează această 
dezvoltare, se transformă într-o pu
ternică forță motrice a progresului so
cial.Societatea socialistă constituie cadrul optim în care conștiința poate juca un asemenea rol, specificul acestei societăți constînd în faptul că construirea ei este în întregime o operă conștientă.Fără a comite eroarea de a detașa conștiința socială, ansamblul factorilor subiectivi din raporturile de determinare de către existența socială obiectivă, materială, apare tot mai clar că astăzî, mai mult ca oricînd, 
crește imens influența factorilor su
biectivi, conștienți, rolul propulsiv a! 
conștiinței socialiste în perfecționarea activităților economico-sociale, de stat și obștești, a structurilor organizațio- nale, a raporturilor sociale de toate1 tipurile, în spiritul principiilor democratismului socialist. Mersul nos
tru înainte, procesul de autoperfec- 
ționare socială este legat, în mod ho- 
tărîtor, de dezvoltarea conștiinței so
cialiste a tuturor membrilor societă
ții noastre, de combaterea hotărîtă a fenomenelor negative, a rămînerilor nejustificate în urmă a conștiințelor individuale față de cerințele obiective ale existenței sociale socialiste.Realizarea într-un ritm socialmente optim a acestui deziderat major pentru progresul nostru social de ansamblu este condiționată de acțiuni convergențe atît în direcția înțelegerii teoretice aprofundate a dialecticii vieții noastre sociale, cît și în direcția aplicării în practică a concluziilor teoretice și politice ce rezultă de aici.Este meritul conducerii partidului nostru, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de a fi scos la iveală și de a fi criticat cu vigoarea cuvenită tendințele de fetișizare a tezei ră- mînerii în urmă a conștiinței, tendințe care în practică și-au găsit expresie într-o anumită subapreciere a activității politico-educative, de a fi inițiat și declanșat acțiunea practică de înfăptuire de către partid, de către mase înseși, a unui cuprinzător program de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico- ideologice, de educare marxist-leninistă revoluționară a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, ca parte integrantă, inseparabilă a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate,

Conștiința
elaborat de Congresul al X-lea al partidului.Ca și celelalte elemente ale acestui program, măsurile adoptate de partid in domeniul ideologiei, propagandei, activității politice și cultural-educative de masă nu au un caracter con- junctiiral sau de campanie, și nici nu se bazează pe utilizarea pîrghiilor și mijloacelor cu caracter administrativ. Este vorba de măsuri pe termen 
lung, solicitând din partea organe
lor și organizațiilor de partid o acti
vitate continuă, perseverentă, bazată 
în exclusivitate pe folosirea pîrghii
lor de influențare a conștiințelor. în <a- cest spirit s-a desfășurat vasta dezbatere publică a documentelor din iulie, care a cuprins practic, într-un climat profund democratic, nu numai întregul partid, cu cei peste două milioane de membri ai săi, dar și întregul angrenaj al organizațiilor de masă și obștești — sindicatele, Uniunea Tineretului Comunist, consiliile oamenilor muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare, uniunile de creație etc, dezbateri care au consemnat, o dată cu adeziunea unanimă a tuturor cetățenilor patriei la măsurile stabilite de conducerea partidului, hotărîrea lor de a le înfăptui prin acțiuni concrete, practice, susținute. Dezbaterile din ultimele trei luni au confirmat încă o dată nu numai realismul și îndrăzneala analitică 
a activității partidului, dar și forța 
prospectivă a gîndirii sale politice, înalta responsabilitate pentru destinele construcției socialiste. Pentru că, din contextul și angrenajul acestei opere istorice inedite, complexe și profund conștiente, nu poate fi izolat nici un aspect, nici o latură ; pentru că dialectica specifică a vieții sociale so- caliste nu permite să fie neglijat, subapreciat nici un domeniu din întregul oare asigură dezvoltarea multilaterală și pe deplin sănătoasă a noii societăți. Cu atît mai puțin domeniul ce privește activitatea ideologică și politico-educativă de masă, acțiunea de făurire a omului nou, înarmat cu cele mai înaintate cuceriri ale științei, tehnicii și cunoașterii umane, cu o înaltă conștiință socialistă, participant activ la făurirea propriului destin.De altfel, ar fi cu totul de neînțeles ca tocmai în etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cînd totalitatea mijloacelor e- ducative dispune de o uriașă rază de influențare ideologică, să se admită rebuturi în munca de educație socialistă sau să se subaprecieze cîtuși 
de puțin necesitatea obiectivă a ac»

țiunii continue de făurire și dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, a tinerei generații.Experiența a arătat că atît construcția economică și de stat, făurirea bazei tehnico-materiale și or- ganizaționale a noii societăți, cît și opera de făurire și afirmare în practica socială cotidiană, la scară macro și micro socială, a conștiinței socialiste militante necesită o acțiune 
conștientă și concertată a tuturor fac
torilor social-politici, condusă cu fer
mitate și spirit prospectiv de 
partid.Prevenirea decalajelor, a neconcor- danțelor dintre diferitele elemente constitutive ale sistemului social, dintre existența și conștiința socială, lupta hotă- rîtă împotriva a tot ceea ce este perimat, promovarea și afirmarea noului, a principiilor eticii și echității socialiste, a relațiilor noi dintre oameni bazate pe egalitate, pe prietenie și colaborare constituie, în actuala etapă de evoluție socială, acțiuni re
voluționare care definesc și întăresc 
rolul conducător al partidului, al or
ganizațiilor sale în toate domeniile 
vieții sociale. Așa cum a subliniat cu toată pregnanța secretarul general 
al partidului, din exercitarea acestui rol conducător al partidului fac parte integrantă dezbaterea concretă, deschisă, fără reticențe a tuturor problemelor și fenomenelor noi, adesea contradictorii, pe care dialectica vieții sociale le scoate la suprafață, clarificarea teoretică, filozofică, ideologică și politică a poziției ce se cere adoptată față de aceste fenomene, respingerea oricăror încercări de întoarcere la trecut, desfășurarea unei intense și neobosite munci politico-educative, care să facă înțelese resorturile interne și forțele motrice obiective și subiective ale mersului accelerat înainte.Nu numai prin amploarea ei, dar și prin conținutul critic și autocritic profund partinic, constructiv, prin concluziile cristalizate în programele de măsuri adoptate, dezbaterea politică a documentelor din iulie a creat premise dintre cele mai solide pen
tru ridicarea conștiinței socialiste a 
maselor larg! la nivelul existenței 
sociale, pentru promovarea hotărîtă a noului și combaterea vechiului, pentru eradicarea fenomenelor negative, a mentalităților și practicilor cu totul străine naturii și esenței o- rînduirii socialiste, cum sînt parazitismul, individualismul, furtul, încălcarea disciplinei socialiste a muncii și a legalității, favoritismul, tra
ficul de influență, carierismul și ma-

cătresau chiar a contradicțiilor

nifestările de căpătuială, atitudinea înapoiată față de familie și educația copiilor etc.Socialismul și-a asumat sarcina isterică de a lichida antagonismele, decalajele și dezarmoniile nu numai din sfera existenței economico-so- ciale, dar și pe acelea din zona conștiinței sociale și individuale. Din unghiul său de vedere apar inadmisibile și intolerabile neconcordan- țele între principiul enunțat șl acțiunea practică, dintre angajament și rezultat, dintre precept etic și comportament cotidian, dintre vorbă și faptă. Absența spiritului autocritic sau autocritica verbală, formală, de- clarativismul festivist, automulțumi- rea și îngîmfarea, atitudinea superficială în fața fenomenelor și vii ale realității în schimbare sînt, oriunde se nifestă, insemne ale unei în urmă a conștiinței față tență, ale unei tociri a
concrete perpetuă mai ma- rămîneri de exis- spiritu- lui revoluționar, incompatibile cu răspunderile politice ce decurg din apartenența efectivă la armata de militanți politici pe care o formează comuniștii. „A fi comunist — preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu — în

seamnă că te-ai angajat în mod be
nevol. conștient să lupți, împreună 
cu ceilalți membri ai partidului, 
pentru înfăptuirea liniei partidului, 
a principiilor comuniste despre via
ță. Aceasta presupune că în întreaga 
activitate, oriunde acționezi, trebuie 
să promovezi și să înfăptuieșii IN 

• PRACTICA aceste principii".Practica, faptele reprezintă supremul judecător care confirmă justețea politicii generale a partidului și constituie, totodată, criteriul fundamenta! de apreciere a nivelului și autenticității conștiinței socialiste a fiecărui comunist, a fiecărui cetățean. Căci, în fond, dialectica raporturilor existență — conștiință socială socialistă nu se rezumă cîtuși de puțin la momentul reflectării în conștiință a datelor existenței sociale, ci presupune rolul activ, transformator, propulsiv și prospectiv al conștiinței socialiste, materializarea ei în fapte conform principiilor socialiste de viață.Aflată în inseparabila relație cu dialectica obiectivă a vieții sociale, conștiința socialistă revoluționară — avînd ca nucleu ideologia și politic» marxist-leninistă creatoare a partidului nostru — a reprezentat, reprezintă și va reprezenta într-o măsură și mai mare o inepuizabilă resursă energetică a înaintării societății noastre socialiste spre comunism.
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RECEPȚIE CU PRILEJUL SĂRBĂTORII 
NAȚIONALE A IRANULUI

RECEPȚIE CU PRILEJUL ZILEI
NAȚIONALE A AUSTRIEI

Cronica zilei SOSIREA IN CAPITALA A UNEI DELEGAȚII

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății Sale Imperiale Mohammad Reza Pahlavi Ariamehr — Ziua națională a' Iranului, ambasadorul Iranului la București, Sadegh Sadrieh, a oferit marți, în saloanele Casei Centrale a Armatei, o recepție.Au luat parte Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de • Stat, Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat,

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor. externe, membri ai Consiliului de Stat, ai Consiliului de Miniștri, reprezentanți ai conducerii unor instituții centrale, oameni de artă și cultură, șefi ai cultelor, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Austria, dr. Eduard Tschop, ambasadorul acestei țări la București, a oferit marți o recepție în saloanele ambasadei.Au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, miniștri, membri

ai conducerii unor Instituții centrale și organizații obștești, deputați în Marea Adunare Națională, oameni de știință, artă și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Au participat șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați la București și membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
Vizita delegației Partidului

Democrat din Guineea
politică externă a Bundestagului

Continuîndu-și vizita în țara noastră, Gerhard Schroder, președintele Comisiei pentru politică externă a Bundestagului, însoțit de Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român din Uniunea interparlamentară, și de Erwin Wickert, ambasadorul R.F. a Germaniei Ia București, a făcut marți o călătorie în nordul Moldovei.Au fost vizitate Muzeul de etno-

grafie din orașul Rădăuți și mănăstirile Sucevița, Moldovița și Voroneț, renumite monumente istorice și de artă.Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Justin Moisescu, a oferit un dejun în onoarea oaspetelui.Marți după-amiază, Gerhard Schroder s-a înapoiat în Capitală.
★ ★

în continuarea vizitei pe care o face în țara noastră, delegația Partidului Democrat din Guineea a fost oaspetele colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni de la Hidrocentrala de pe Argeș, Complexul petrochimic din orașul Pitești,, precum și
de Ia Uzina de tractoare și C.A.P. Ghimbav din județul Brașqv.De asemenea, oaspeții au avut o întîlnire cu tovarășul Gheorghe Ne- cula, membru al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

A APARUT REVISTA

/A LUPTA DE CLASĂ"
Marți seara, ambasadorul Republicii Federale a Germaniei la București, Erwin Wickert, a oferit un dineu în onoarea președintelui Comisiei pentru politica externă a Bundestagului, Gerhard Schroder, care face o Vizită oficială în țara noastră.Au luat parte Ștefan Voitec, pre- ■ședintele Marii Adunări Naționale, Mihai Dalea, președintele Comisiei pentru politica externă a M.A.N., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Ion Mărgineanu, secretar al M.A.N., Cristofor Simionescu, președintele Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România— R. F. a Germaniei, Tudor Drăganu, vicepreședinte al Grupului român al Uniunii interparlamentare, miniștri, deputați ai M.A.N., reprezentanți ai unor organe centrale.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

NR. 10/1971

(Agerpres)

teatre t v

• A.R.I.A. (la sala Operei Româ
ne) : Ansamblul de balet China. 
Concertul pentru pian și orchestră 
„Fluviul Galben" și baletul „Fata 
cu părul cărunt" — 19.
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Al doi
lea concert din „Integrala sona
telor pentru vioară șl orgă" de 
J. S. Bacii — 20.
• Teatrul de Operetă: 8oarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din str. Alex. Sahia) : 
Iubire pentru iubire — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 
20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 9.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul ^Țăndărică" (sala din . 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 10 și 17 ; (sala din str. 
Academiei) : Cartea cu Apolodor
— 15.
• Ansamblul „Rapsodia Română": 
Concert de muzică populară ro
mânească — 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. „Mi
cii meșteri mari" — Trans
misiune de la Expoziția „Ti
neretul școlar și munca" 

la Palatul Plonleri-deschlsă 
lor.

18,25 Tragerea
18,30 Handbal

Pronoexpres.
feminin : România

— U.R.S.S. (Trofeul Carpați). 
Ia pauză, la ora 18,55 : 1001 
de seri — emisiune pentru 
cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară. Cinci
nalul în acțiune.

20,00 Ancheta TV : „o întrebare 
despre tinerețe". Emisiune 
de Alexandru Ștark.

20,50 Telecinemateca : Filmul 
tlstic „Discipolul 
lui", după piesa 
Shaw.

' 02,25 Teleglob-; Teheran.
22,45 Telejurnalul de noapte.
22,35 Fotbal : Cehoslovacia ■ —

Tara Galilor (Campionatul 
european). înregistrare de la 
Praga.
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Numărul pe luna octombrie al revistei se deschide cu„Victoriosul drum al revoluției socialiste".Sub titlul „Dezbaterea măsurilor pentru îmbunătățirea activității po- litico-ideologice, de educare marxist- leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii", revista grupează articolele : „Responsabilitate partinică, spirit ofensiv in conducerea vieții ideologice"; „Școala in societatea socialistă" de MIRCEA MALIȚA ; „Structura socială a României și unitatea socialistă a poporului" de ION IUGA ; „Răspunde-L rea cercetătorului față de societate"' de TRAIAN SALAGEAN ; „Finalitatea socială a repertoriului și conștiința noastră artistică" de RADU BELIGAN și „Arta teatrală și educarea comunistă a oamenilor muncii" de AMZA SACEANU.Revista mai înserează articolele : „Valoarea, instrument al conducerii planificate a economiei naționale" de GHEORGHE ȘICLOVAN și „Calitatea si eficiența lucrărilor de irigații" semnat de ENACHE SÎRBU.în cadrul rubricii „Consultații", grupajul intitulat „Participarea tutu-

editorialul ror statelor la rezolvarea problemelor internaționale. — imperativ al lumii contemporane" cuprinde articolele : „In deplină concordanță cu tendințele fundamentale ale epocii" de DUMITRU I. MAZILU și „Spre o afirmare plenară a principiului egalității în drepturi a statelor" de SERGIU CELAC. Articolul „Tendințe actuale în științele sociale", semnat de V. LI- VEANU, face obiectul rubricii „Viața științifică internațională". Din cuprinsul rubricii „Pagini de istorie" semnalăm articolele : „I. C. Frimu — luptător devotat pentru cauza clasei muncitoare" de I. ARDELEANU și „Un intelectual dăruit idealului socialist : Barbu Lăzăreanu", de Z. OR- NEA. La rubrica „Documentar" apar, în acest număr, articolele : „Din lumea capitalistă : „Sărăcia — o sfidare a „societății belșugului" de V. PILAT și „Mișcările de masă din S.U.A.".Rubrica „Critică și bibliografie" cuprinde, sub semnătura lui N. CAM- BREA, prezentarea intitulată : „O lucrare românească de sinteză despre al doilea război mondial".în încheiere, revista cuprinde rubricile : „Scrisori către redacție" și „Faptul economic și semnificația sa".
Măsuri antigripale luate
de Ministerul SănătățiiDatelo- furnizate de Ministerul- Sănătății arată că, în. ultimul timp, în cîteva județe din centrul Transilvaniei au apărut precoce îmbolnăviri de’ gripă,' caracteristice sezonului rece. Pînă în prezent nu se remarcă o contagiozitate deosebită a bolii. Au fost afectate în special persoanele a- dujte și adolescenții.

• SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL FEMININ

Interes general
pentru „Trofeul Carpați"

• Ieri : Iugoslavia — U.R.S.S. 10—8 
13—10 ; România — Olanda 20—9.

; R.D.G. — Ungaria

Interesul clujenilor pentru sport în general — iar în aceste zile, pentru handbal în special — a fost reconfirmat,. deși nu mai era nevoie, încă din prima zi a acestui minicampionat mondial de handbal feminin, cum este supranumită, și nu fără temei, ediția a 12-a a „Trofeului Câr- -\ați“. Ieri, înainte de a începe me- _,ul de deschidere a competiției, în tribunele sălii sporturilor se aflau circa 2 000 de spectatori. în această ordine de idei, este de subliniat că, venind in întîmpinarea amatorilor de handbal din toatăj țara, televiziunea și radiodifuziunea se află pe fază, transmițînd în direct partidele mai importante. Atractivitatea turneului handbalistic de la Cluj decurge înainte de toate din faptul câ echipele competitoare reprezintă aproape tot ce are mai bun handbalul internațional, protagoniste la trecutele și — de ce nu ? — la viitoarele (in decembrie, în Olanda) campionate mondiale : Ungaria, deținătoarea titlului suprem, Iugoslavia. vicecampioană a lumii, R. D. Germană, menționată in numeroase pronosticuri legate de apropiatul campionat mondial, Uniunea Sovietică, România, Olanda.Toate echipele au vrut să arate chiar de la prima lor evoluție în fața publicului clujean că sînt în bună formă, pregătirea fizică fiind a- desea dublată de o orientare tactică adecvată, de cunoștințe tehnice pe măsura pretențiilor marilor competiții internaționale. Echipele Iugoslaviei și Uniunii Sovietice, care au deschis seria partidelor de ieri, au ținut trează atenția celor prezenți prin ardoarea disputei, prin pasionantul și plin de neprevăzut duel purtat în fața porților respective. în acest meci, arbitrii au dictat 16 lovituri de la 7 m! în legătură însă cu loviturile de pedeapsă este de reținut că doar 8 au fost fructificate — și numai de către echipa Iugoslaviei. Handbalistele sovietice — deși s-au aflat tot de 8 ori în situații similare — n-au putut înscrie ...decît o dată. Scorul final al partidei : 10—8 pentru echipa iugoslavă (la pauză : 5—4 pentru echipa sovietică). învingătoarele au contat doat pe eficacitatea a două jucătoare: Mara Torti (6 goluri — din care 4 din lovituri de la 7 m) și Ana Knezevici (4 — toate din 7 m).Rezultatul, ca și desfășurarea celui de-al doilea meci al zilei au apărut poate surprinzătoare ; campioanele mondiale nu au făcut față impetuozității sportivelor din R.D.G. și au pierdut cu 10—13. Echipa maghiară a

totul, dar formația R. D.— despre care se atirmăîncercat Germane că este cea mai în formă din ultimii doi ani — a făcut o frumoasă impresie și a obținut o victorie mult aplaudată și deplin meritată. Golgetera e- chipei : Christine Hochmuth (ieri — 8 goluri).Handbalistele noastre au debutat, cum foarte ușor se presupunea, cu o victorie netă în fața reprezentativei Olandei, alcătuită din jucătoare tinere și fără o prea mare experiență. Echipa română a țintit în acest meci realizarea unui golaveraj cît mai bun, care să-i folosească eventual la nevoie în stabilirea locului definitiv în clasamentul competiției. Dată fiind diferența prea mare de valoare dintre cele două formații, ne abținem să facem aprecieri cu privire la valoarea jocului echipierelor tricolore. Oricum, trebuie să privim cu încredere evoluția echipei antrenate de Gabriel Zugrăvescu și Pompiliu Si- mion, pentru care de fapt greul întrecerii începe de abia... astăzi. Ieri echipa României a învins cu 20—9 (11—2).Ordinea partidelor de astăzi indică, de altfel, un crescendo în ce privește atractivitatea, echilibrul de forțe dintre echipele ce se vor afla față in față ; programul începe (la ora 16,15) cu meciul Ungaria-Olanda, continuă 
cu o partidă ce se anunță foarte pasionantă (R.D. Germanâ-Iugoslavia) și se încheie cu un adevărat derbi : România—U.R.S.S.

Embassy'1
ILIE NASTASE L-A ÎNVINS 

PE BARTH ÎN PRIMUL TURPe terenurile acoperite de la „Wembley" a început turneul de tenis „Embassy", unul din cele mai mari concursuri „open" ale sezonului de toamnă, la care sînt prezente cele mai bune rachete ale lumii. Interesul suscitat de acest turneu este determinat și de faptul că rezultatele sale vor avea o mare importanță pentru stabilirea clasamentului final al „Marelui premiu al federației internaționale de tenis" în care conduce americanul Stan Smith, urmat de românul Ilie Năstase.încă din primul tur au fost înregistrate două surprize : australianul Ray Ruffels l-a eliminat cu 9—8, 6—4 pe Stan Smith, unul din capii de ai concursului, iar sud-africanul McMillan l-a întrecut cu 6—4, pe Ken Rosewall (Australia).Jucătorul român Ilie Năstase, nu se numără printre capii de la acest turneu, l-a învins în seturi destul de strînse : 8—6, 6—4 pe americanul Roy Barth.

In ultima săpțămînă; asemenea cazuri au fost înregistrate și în Capitală. Tulpinile de virus gripal recoltate de la unii bolnavi și izolate de laboratoare sînt asemănătoare celor din anii trecuți.Ministerul Sănătății, prin unitățile medico-sanitare din țară, a luat măsurile corespunzătoare asigurării a- sistenței medicale ambulatorii și spitalicești a cazurilor.Pentru unele grupe de populație, mai expuse prin specificul muncii lor, se va face vaccinarea antigri- pală. Totodată s-au pus la dispoziția rețelei de farmacii și ceutice medicamente cantități suficiente. puncte farma- antigripale în
?5

serie Fred 6—2care serie două

(Agerpres)

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă de felicitare ministrului ad-interim al afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, Ci Pîn-fei, cu ocazia restabilirii drepturilor legitime ale țării sale în Organizația Națiunilor Unite și în organismele acesteia.în telegramă se spune : Repunerea Republicii Populare Chineze in drepturile sale la Organizația Națiunilor Unite constituie un eveniment de mare importanță pentru sporirea rolului O.N.U. în soluționarea problemelor majore ale vieții internaționale, corespunde intereselor tuturor popoarelor, cauzei progresului și păcii în lume.
★Marți- Ia amiază a plecat la Varșovia o delegație a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, condusă de Gheorghe Popa, vicepreședinte al uniunii, care, la invitația Uniunii Centrale a Cooperativelor Agricole de Producție, din R. P. Polonă, va face o vizită în această țară.
★Prof. dr. Traian Ionașcu, președintele Comisiei juridice a M.A.N., a primit, la Palatul Marii Adunări Naționale, delegația de juriști din Republica Arabă a Egiptului, condusă de prof. Mustafa Muhammad El-Bara- dai, care face o vizită de prietenie în țara noastră, la invitația Asociației1 juriștilor din România.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, au participat Emi- lian Nucescu, membru al Comisiei juridice, președintele Tribunalului Suprem, Mircea Rebreanu, secretar al comisiei juridice, Stelian Nițulescu, președintele Asociației juriștilor, și Adrian Dimitriu, secretar general nl Asociației.Savantul francez Alfred Kastler, laureat al Premiului Nobel, directorul laboratoarelor de cercetări in domeniul fizicii de la Școala Normală Superioară și Universitatea din Paris, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, a părăsit marți la amiază Capitală.La plecare, oaspetele a fost salutat de prof. Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, acad. Horia Hulubei, mi- nistru-consilier la Consiliul de Stat, de oameni de știință, precum și de Pierre Pelen, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.
★La Facultatea de drept a Universității „Al. I. Cuza“, din Iași, a avut loc marți la amiază o adunare festivă consacrată Zilei Națiunilor Unite, manifestare organizată de Filiala Iași a Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.) Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. Mihai Jacotă, de la facultatea ieșeană de drept. Sayed Abbas Chedid, directorul centrului de informare O.N.U. la București, a adresat celor prezenți un cuvînt de salut, după care Ion Voicu, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit despre activitatea O.N.U.
★Timp de trei zile s-a desfășurat la Sinaia a V-a Conferință de instalații cu tem’a „Realizarea și exploatarea economică a instalațiilor din ansațnblurile.- de clădiri'1,' organizată de Consiliul Național al inginerilor , și Tehnicienilor, Ministerul Construe-”,- țiildr Industriale și Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală. Participanții la Conferință au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se angajează să depună eforturi susținute pentru ridicarea nivelului de concepție, execuție și întreținere a tuturor categoriilor de instalații, hotărîrea de a milita activ și ferm pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin în îndeplinirea planului cincinal.
★Marți seșra a plecat la Sofia Dumitru Niculescu, inspector general de stat, care va face o vizită în R. P. Bulgaria la invitația Comitetului. de Stat pentru calitate, standardizare și metrologie de pe lîngă Consiliul de Miniștri al acestei țări. (Agerpres)

A DIRECȚIEI SDPERIOARE POLITICE
A ARMATEI SOVIETICEMarți dimineața a sosit în Capitală o delegație a Direcției Superioare Politice a Armatei Sovietice, condusă de general-colonel N. A. Nacinkin, locțiitor al șefului D.S.P.A., care va face o vizită de prietenie în țara noastră.La sosire, oaspeții au fost întîmpi- nați de general-colonel Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor arma

te și secretar al Consiliului Politic Superior, de generali și ofițeri superiori. Au fost prezenți V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București, și colonel A. F. Musatov, atașat militar, aero și naval al U.R.S.S. la București.(Agerpres)
Cu prilejul Zilei 

Forțelor Armate ale RomânieiPEKIN. — Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, colonel Virgil Gheorghiu, atașat militar al României la Pekin, a oferit un cocteil.Au participat Li Dă-șin, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, șeful Direcției Generale Politice a Armatei Populare Chineze de Eliberare, Siao Cin-kuan, adjunct al ministrului apărării naționale, Van Sin-tin, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, reprezentanți ai Comitetului revoluționar Pekin, ai Asociației de prietenie cu străinătatea, atașați militari ai unor ambasade. Au fost prezenți Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, și membri ai ambasadei.PHENIAN — Atașatul militar al României la Phenian, colonel Emil Bufghelea, a organizat o gală de fil- ,me, transmite agenția A.C.T.C. Au luat parte general-colonel Kim De Hong, ministru adjunct al apărării naționale, Ko Gwan Bong, ministru adjunct al securității publice, Kim Dea Bon, ministru adjunct al afacerilor externe, Pang Tae Ryul, ministru adjunct âl comerțului exterior, generali și ofițeri ai Armatei Populare Coreene. Au fost prezenți Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Phenian, și membri ai ambasadei.TIRANA. — însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Republicii Socialiste România la Tirana, Nicolae Stînea, a organizat o gală de filme documentare românești, transmite agenția A.T.A. Au participat Ilo Profti, adjunct în Direcția politică a armatei, Misto Treska, președinte al Comitetului albanez pentru relațiileîncheierea lucrărilor Seimului polonezVARȘOVIA 26. — Corespondentul Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : La Varșovia s-au încheiat, marți, lucrările de două zile ale Seimului, polone,?. După o, amplă dezbațșre^.^au,, fost adoptate o .serie. de legi privind soluționarea, unor necesități, actuale în agricultură.La propunerea președintelui Consiliului de Miniștri, Piotr Jaroszewicz, Seimul a aprobat eliberarea din funcție ■ a miniștrilor culturii și artei — Lucjan Motyka, justiției — Stanislaw Walczak, și industriei chimice — Edward Zawada. Kazimierz Olszewski a fost numit ministru al industriei chimice, iar Wlodzimierz Berutowicz, ministru al justiției. Mieczyslaw Ja- gielski a fost numit președinte al Comisiei de planificare, păstrînd, totodată, funcția de vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul șeful guvernului, care a prezentat o informare privind realizarea schimbărilor operate în planul economic de dezvoltare pe anul 1971 și ale legii cu privire Ia modificările în bugetul de stat pe același an.
(Urinare din pag. I)

Ion DUMITRIU

‘JAstăzi pe stadionul „23 August" din Capitală se dispută un interesant cuplaj fotbalistic internațional. în primul meci se întîlnesc, cu începere de la ora 16,30, echipele Bonsucceso (Brazilia) și selecționata de tineret a României, care va utiliza următorul lot : ȘTEFAN, VIDAC, NICULESCU, SĂTMÂREANU II, SMARANDACHE, POPOVICI, SANDU GABRIEL. MARIAN POPESCU, SIMIONAȘ, BO- LONI, LICA, BARBU, BROȘOV- SCHI și KUN II. în cea de-a doua partidă, prima reprezentativă a României, care se pregătește în vederea meciurilor retur din cadrul Campionatului european, întîlnește într-un meci de verificare lotul olimpic al Bulgariei. Antrenorul Angelo Nicu-’ lescu a anunțat că va folosi în aceas
tă partidă următorii jucători; RĂ-

La invitația federației de hochei pe gheață din R.P. Chineză, reprezentativa de hochei. a României va susține, între 15 și 30 noiembrie, la Pekin, mai multe întîlniri prietenești cu ho- cheiștii din R.P. Chineză.După cum s-a anunțat, echipa R.P. Chineze va lua parte anul viitor la Campionatul mondial, grupa C, ale cărei jocuri se vor disputa în țara noastră la Miercurea Ciuc.
DUCANU (GHIȚA) — SÂTMĂREA- NU, LUPESCU, DINU, DELEANU . (VIGU) — DUMITRU, RADU NUN- WEILER — DEMBROVSCHI, DOMI- DE, NASTASE (IORDANESCU), LU- CESCU. Dobrin, deși se află la București, în lot, nu va juca in meciul de astă-seară, deoarece s-a accidentat la antrenamentul efectuat ieri dimineața. Totodată, s-a anunțat că aseară a fost chemat in lot Neagu (Rapid). De asemenea, în ultimul moment am aflat că oaspeții, care vin astăzi la București (s-au aflat în cantonament la Ruse), vor deplasa de fapt prima echipă a Bulgariei, care se pregătește pentru meciul cu Franța, din campionatul european.Subliniem faptul că meciul vedetă va fi prima partidă disputată în nocturnă pe stadionul „23 August".

construcția noii societăți ; dar, pînă la urmă, celelalte state ale lumii s-au văzut nevoite să țină seama și să recunoască aceste realități. Tot așa este știut că, timp de mai mulți ani după constituirea O.N.U., țările socialiste europene au fost împiedicate să facă parte din organizația națiunilor, datorită politicii discriminatorii a cercurilor reacțiunii internaționale ; nu după multă vreme însă, această politică și-a dovedit deplina caducitate și țările respective și-au ocupat locul de membre ale O.N.U., unde, așa cum demonstrează exemplul României, se afirmă ea un factor deosebit de activ, jucînd un rol constructiv în viața organizației, în promovarea țelurilor sale de pace și cooperare. Restabilirea drepturilor legitime ale Chinei populare la O.N.U., încadrîndu-se în procesul larg al stabilirii de relații diplomatice cu R.P. Chineză de către un număr tot mai mare de state ale lumii, confirmă mersul inexorabil înainte al istoriei, pune în evidență, cu toată tăria, falimentul oricărei politici de ostracizare a unei țări, a oricăror încercări de a îngrădi pe plan internațional un stat sau grup de state, de a le ține în afara comunității mondiale — încercări ce contravin cerinței imperioase a zilelor noastre, care reclamă aportul tuturor statelor, mari, mijlocii sau mici, la dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale omenirii.Rezultatul votului de la O.N.U. este o expresie din cele mai concludente ale rolului Republicii Populare Chineze în viața lumii de azi, ca mare stat socialist, eu populația sa de 800 de milioane de locuitori, — aproape un sfert din întreaga populație a globulin. — cu o străveche cultură și cu un însemnat potențial economic, cu prestigioase realizări în domeniile cele mai moderne ale civilizației tehnico- științifice contemporane. China populară a jucat, așa cum este bine cunoscut, un rol de mare însemnătate pe arena mondială chiar și în condițiile încercărilor de izolare a sa pe plan internațional, aflrmîndu-se ca unul din promotorii neobosiți ai cunoscutelor principii ale coexistenței pașnice : respectarea reciprocă a suveranității și integrității teritoriale, neagresiunea reciprocă, neamestecul în treburile interne, egalitatea în drepturi, avantajul reciproc. Cu cît au trecut anii, cu atît mai mult s-a impus ca o axiomă că nici una din marile probleme ale contemporaneității — de la stingerea focarelor de agresiune imperialistă, de încordare și conflicte și pînă la înfăptuirea dezarmării, abolirea deplină a colonialismului, lichidarea subdezvoltării, asigurarea securității internaționale — nu poate fi soluționată fără contribuția acestui

stat care promovează o politică activă de luptă pentru cauza libertății și independenței popoarelor, împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii.Nu ‘încape îndoială că rolul Chinei populare pe arena internațională se va intensifica și mai mult în urma ocupării locului ce i se cuvine de drept la O.N.U., creîndu-se acum posibilitatea de a acționa direct, și în cadrul acestui for mondial, în vederea rezolvării marilor probleme ale vremurilor noastre, în concordanță cu interesele popoarelor.Votul din noaptea de luni spre marți prezintă, în același timp, o importanță deosebită pentru O.N.U. însăși, pentru creșterea rolului său ca instrument de promovare a dialogului internațional, al desfășurării

amestec în treburile interne ale statelor. Este binecunoscut că, in scopul menținerii Chinei populare în afara O.N.U.. S.U.A. și aliații lor au folosit, o dată cu asemenea manevre diplomatice, tot felul de presiuni, spre a-și asigura „mașina de vot“ necesară ; faptul că în pofida tuturor acestor acțiuni drepturile legitime ale R.P. Chineze au fost acum restabilite evidențiază încă o dată eșecurile la care sînt sortite orice manifestări ale politicii de forță, de dictat, de dominație asupra altor state, de impunere din afară a pozițiilor — demonstrează elocvent că, în zilele noastre, pînă Ia urmă, dreptul își manifestă primatul.înfăptuind statornic politica de dezvoltare continuă a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste.

Restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze

in 0. N. U.
de acțiuni și inițiative ale tuturor statelor lumii pentru statornicirea păcii, înțelegerii și colaborării internaționale.Ținerea în afara acestei organizații și a Consiliului de Securitate a unui stat membru fondator a însemnat o gravă încălcare a principiului universalității acestei organizații și nu a putut decît să dăuneze activității sale, eficienței sale, să-i micșoreze posibilitățile de a-și îndeplini funcțiile ce îi revin, răsfrîngîndu-se negativ asupra însăși autorității și prestigiului organizației în care era posibilă perpetuarea unei asemenea a- nomalii. Iată de ce înlăturarea profundei inechități pe care a consti- tuit-o privarea R.P. Chineze de locul ce i se cuvenea de drept trebuie privită ca o izbîndă a noțiunii de justiție internațională. Legalitatea internațională se afirmă concomitent prin hotărîrea de expulzare a ciankai- șiștilor — prăbușirea întregului ansamblu de tactici și manevre de tipul „o Chină, un Taivan", „dublei reprezentări* etc., mareînd un eșec net al politicii de dezmembrare teritorială și

România își exprimă satisfacția că s-a pus capăt unei situații profund anormale care leza China populară prietenă, că încă o țară socialistă își va face astfel auzit glasul în Organizația Națiunilor Unite și în organele ei conducătoare, întărind pozițiile tuturor forțelor care militează pentru promovarea destinderii, pentru libertatea și dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, pentru colaborare internațională, pentru cauza socialismului, pentru progres și pace în lume.Țara noastră s-a pronunțat cu consecvență și a acționat neobosit, încă de la primirea sa în organizație, in anul 1955, pentru restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze în acest for internațional. încă în prima expunere făcută de la tribuna O.N.U., cu privire la poziția României față de principalele probleme internaționale se sublinia că „rolul deosebit de important pe care trebuie să-l aibă O.N.U. în promovarea colaborării internaționale este serios diminuat de

de prietenie și culturale cu străinătatea, funcționari ai M.A.E., șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Tirana.ULAN BATOR. — Ambasadorul țării noastre în R. P. Mongolă, Sandu Ioan, a oferit o gală de filme. Au luat parte Dambin Bavuu, adjunct al ministrului apărării, colonel D. Jat- sron, adjunct al șefului Direcției politice a Ministerului Apărării, ofițeri superiori ai armatei R. P. Mongole. Au luat parte, de asemenea, atașați militari și membri ai corpului diplomatic din Ulan Bator.VIENA. Atașatul militar și aero al României la Viena, It. col. Gheorghe Siea, a organizat, la 25 octombrie, o gală de filme în saloanele ambasadei. Cu același prilej a fost prezentată o expoziție de fotografii privind viața și activitatea militarilor români.Au participat general Erich Wat- zek, șeful Academiei militare There- ziene, generali și ofițeri superiori din ministerul apărării, șefi ai misiunilor diplomatice, atașați militari acreditați la Viena, generali și ofițeri superiori austrieci. Au fost prezenți Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, membri ai ambasadei.ANKARA. Atașatul militar român de la Ankara, locotenent colonel Pompiliu Manea, a organizat în saloanele ambasadei o gală de filme. Au participat generali și ofițeri superiori, senatori și deputați turci. Au fost de față, de asemenea, atașați militari și alți diplomați acreditați la Ankara.
Miting la HanoiHANOI 26 (Agerpres). — La Hanoi a avut loc o adunare de masă în cinstea delegației de partid și guvernamentale a R.P.D. Coreene, condusă de Pak Sen Cer, membru al Comitetului Politic al Comitetului Central al Partidului ,Muncii, .din Coreea, "ari, doilea--vieepreședifite''' al Cabinetului'"’', ,de Miniștri,f.âflatevîri .vizită în ^ ,D.. '' ' \ Vietnam’,îlanunță -agenția V.N.A,La adunare au luat parte conducători ai Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, ai Adunării Naționale, ai guvernului R. D. Vietnam și Frontului Patriei.Adunarea a fost deschisă de Nguyen Duy Trinh, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Parti- - dului celor ce Muncesc din Vietnam, , vicepremier și ministru de externe, care a relevat că Vietnamul și Coreea, țări |împărțite în mod temporar, înfruntă amîndouă agresiunea imperialistă a S.U.A. și împărtășesc același ideal al socialismului și comunismului.în continuare, Tran Duy Hung, președinte al Comitetului administrativ al orașului Hanoi, și vicepre- mierul Pak Sen Cer au rostit cuvîn- tări.
absența din sinul acestei organizații a reprezentanților poporului chinez", în acest sens. România a acționat perseverent, susținînd în mod statornic — începînd din 1961, cînd această problemă a fost inclusă pentru prima oară pe ordinea de zi a Adunării Generale a Națiunilor Unite și pină anul acesta, — proiectele de rezoluție prin care se cerea 'restabilirea drepturilor legitime în O.N.U. ale R.P. Chineze, sau participînd, în calitate de coautoare la aceste proiecte, în același timp, și în afara cadrului organizației, în documentele de politică internațională ale României, în luările de poziție ale celor mai autorizați reprezentanți ai săi, a fost subliniat cu tărie imperativul restituirii către R. P. Chineză a locului ce i se cuvine în Organizația Națiunilor Unite și în celelalte organisme internaționale.Desigur, restabilirea drepturilor R. P. Chineze în O.N.U. este un eveniment cu multiple implicații, care va avea ample consecințe pozitive, prilejuind numeroase învățăminte și concluzii. Una din acestea este necesitatea de a se merge mai departe înainte pe calea către realizarea deplinei universalități a Organizației Națiunilor Unite. Nu poate fi ignorat că în acest domeniu persistă și alte situații anacronice ; datorită atitudinii nerea- liste față de R. D. Germană, stat socialist în plină dezvoltare, adversarii destinderii au blocat participarea la O.N.U. a celor două state germane, istoricește constituite în perioada postbelică. A sosit de aceea timpul ca R.D.G. și R.F.G. să fie ad- mise în organizație, să se asigure participarea lor la . organismele O.N.U. și la întreaga viață politică'mondială. România se pronunță de asemenea consecvent pentru primirea în O.N.U. și a altor state ținute arbitrar în a- fara sa. Organizația însăși ca și viața internațională în ansamblu nu vor avea decît de cîștigat de pe urma înfăptuirii, pînă la capăt, a vocației de universalitate a Națiunilor Unite.întreaga evoluție internațională confirmă că, în prezent, sub influența forțelor în continuă creștere ale socialismului, păcii și progresului, se afirmă tot mai mult spiritul de legalitate, principiul coexistenței pașnice, procesul destinderii, normalizării și reglementării pașnice a problemelor internaționale. în mod neîndoios, votul de la O.N.U. reflectă acest curs pozitiv al vieții internaționale și, în același timp, deschide noi perspective ca el să fie continuat și adîncit. Hotărî- toare în această privință este unirea eforturilor tuturor forțelor progresiste, ale tuturor popoarelor, tuturor’ statelor lumii pentru triumful ideilor nobile ale păcii, înțelegerii și cooperării pe întreg globul.
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viața internațională .............................
Un act de justiție, un eveniment politic de excepțională importanță budapesta DESCHIDEREA CONSFĂTUIRII

MINIȘTRILOR CULTURII DIN TARI SOCIALISTE

paris A doua întîlnire între
L Brejnev și G. Pompidou

DREPTURILE LEGITIME
AEE SPlSBiaS POPULARE CWBI
LA 0. N. U. AU FOST RESTABILITE!NEW YORK 26. — Corespondentul nostru, C. Alcxandroaie, transmite : Luni noaptea, plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat cu 76 de voturi pentru, 35 contra și 17 abțineri, proiectul de rezoluție supus de 23 de state, printre care și România, privitor la „restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în Organizația Națiunilor Unite" și expulzarea din acest for internațional a emisarilor ciankaîșiști care, timp de peste două decenii, au ocupat în mod ilegal și abuziv locul Chinei populare în O.N.U.In proiectul de rezoluție menționat, devenit prin acest vot hotărîre a ple- numului Adunării Generale, și transmis în aceeași noapte prin telex ministrului afacerilor externe al R.P. Chineze de către'secretarul general al O.N.U., U Thant, se subliniază următoarele :

„ADUNAREA GENERALĂ,Reamintind principiile Cartei Națiunilor Unite,Avînd în vedere că restaurarea drepturilor legitime ale R.P. Chineze este esențială atît pentru apărarea Cartei Națiunilor Unite, cît și pentru cauza pe care. trebuie s-o servească Națiunile Unite în virtutea Cartei,Recunoscînd că reprezentanții guvernului R.P. Chineze sînt singurii reprezentanți legitimi ai Chinei la Națiunile Unite și că R.P. Chineză este unul dintre cei 5 membri permanent ai Consiliului de Securitate,Hotărăște să restabilească toate drepturile Republicii Populare Chineze și să recunoască reprezentanții guvernului său ca singurii reprezentanți legitimi ai Chinei la Națiunile Unite și să expulzeze, în același timp, reprezentanții lui Cian Kai-și de pe locul pe care în mod ilegal l-au ocupat la Organizația Națiunilor Unite și în toate organizațiile afiliate acesteia".Pînă la adoptarea acestei rezoluții, evoluția dezbaterilor a fost urmărită cu o deosebită atenție și viu interes de delegațiile statelor membre, de sute de ziariști și de mii de americani care au umplut pînă la refuz lojile rezervate presei și publicului din incinta adunării.Dezbaterile au început la ora 15,30, ora locală, prin discursurile reprezentanților Albaniei și Statelor Unite.Adjunctul ministrului afacerilor externe al Albaniei, Reis Malile, a declarat că Adunarea Generală trebuie să țină seama de faptul că în lume există o singură Chină — R.P. Chineză — din care Taiwanul face parte integrantă, și că teritoriul acestei mari puteri este intangibil și indivizibil. Totodată, vorbitorul a reamintit poziția hotărîtă și principială exprimată de ministrul afacerilor extern'e al R.P. Chineze în declarația sa din 20 august a.c. față de așa-zisa teorie a „dublei reprezentări", în care se sublinia că R.P. Chineză nu va avea nimic de a face cu Organizația Națiunilor Unite în cazul în care situa
Puternică satisfacție pe plan internaționalPEKIN 26 (Agerpres). — în cadrul recepției oferite marți seara cu prilejul Zilei naționale a țării sale, de însărcinatul cu afaceri ad-interim al ambasadei Iranului la Pekin, la care a fost prezent și premierul Ciu En-lai, Ci Pîn-fei, ministrul ad-interim al afacerilor externe al R.P. Chineze, referindu-se Ia votul din Adunarea Generală a O.N.U. în favoarea restabilirii drepturilor R.P. Chineze în cadrul Organizației Națiunilor Unite, a subliniat că aceasta reprezintă o victorie a popoarelor din lumea întreagă — relatează agenția China Nouă. Guvernul și poporul chinez, a spus el, exprimă mulțumiri cordiale guvernelor celor 23 de țări coautoare ale rezoluției adoptate, ca și altor țări care au persistat în susținerea principiului și justeței lupteiR.P. Chineze pentru restabilirea drepturilor sale legitime în cadrul Națiunilor Unite.® NEW YORK. — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a declarat că decizia de restabilire a drepturilor R. P. Chineze la O.N.U. constituie semnul unei considerabile îmbunătățiri a situației internaționale. U Thant a arătat, totodată, că el crede cu fermitate că prezența la O.N.U. a R. P. Chineze va duce la întărirea și' îmbunătățirea Organizației Națiunilor Unite. El a adăugat că este necesar ca acest organism mondial să reflecte tendințele actuale către destindere.© BELGRAD. „Hotărîrea Adunării Generale privind restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. a fost primită în Iugoslavia cu mare satisfacție",se spune într-o telegramă adresată de președintele Consiliului Executiv Federal, Genial Biedici, la 26 octombrie, președintelui Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai-. „Sînt încredințat că participarea R. P. Chineze la lucrările și activitatea O.N.U. — se spune în telegramă — va reprezenta un pas important înainte in direcția consolidării păcii și colaborării internaționale în lume, precum și a întăririi rolului și eficienței O.N.U.".« BRUXELLES. Primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, — a- nunță agenția A.P. — salutat adoptarea cu o mare majoritate, de către Adunarea Generală, a rezoluției privind restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Națiunile Unite și expulzarea emisarilor ciankaișiști. „India a luptat m.ulți ani pentru reintegrarea Chinei în cadrul Națiunilor Unite" — a spus Indira Gandhi la conferința de presă ținută la Bruxelles, unde s-a aflat într-o vizită oficială, — subliniind că „era de neconceput ca o țară de mărimea acesteia și cu o populație atît de numeroasă să fie ținută în afara Națiunilor Unite, indiferent de pretextele invocate".• HELSINKI. Restabilirea drepturilor Republicii Populare Chineze la O.N.U. va contribui la sporirea autorității și eficacității organizației, a declarat ministrul de 

ția va evolua spre o asemenea soluție inadmisibilă și care ar reprezenta un amestec grosolan în afacerile interne ale Chinei populare. Vorbitorul a cerut plenarei să adopte proiectul de rezoluție supus de cele 23 de state și să respingă categoric proiectele de rezoluție americane care urmăresc legalizarea menținerii abuzive a emisarilor ciankaișiști în O.N.U.Reprezentantul permanent al Statelor Unite, George Bush, care a urmat la cuvînt, referindu-se la concluzia generală desprinsă din dezbaterile asupra problemei reprezentării Chinei, la care au luat cuvîntul peste 80 de șefi de delegații, a declarat: „de fapt, pentru prima dată în istoria Națiunilor Unite, există un consens aproape unanim în ce privește faptul că a sosit timpul ca Republica Populară Chineză să-și ia locul la Națiunile Unite, inclusiv locul de membru permanent al Consiliului de Securitate. Această constatare generală reprezintă o evoluție istorică majoră în cadrul O.N.U.". în continuare, însă, reprezentantulS.U.A. a cerut plenarei să se pronunțe împotriva expulzării din această organizație a delegației ciankai- șiste și să accepte teoria „celor două Chine" sau a „dublei reprezentări". Totodată, el a cerut plenarei să a- dopte proiectul de rezoluție american prin care orice proiect de rezoluție care vizează expulzarea cian- kaișiștilor să nu fie considerat adoptat dacă nu întrunește majoritatea de două treimi din voturile Adunării Generale.După începerea ședinței, plenara a fost sesizată de existența a incă 4 proiecte de rezoluție depuse la același punct al ordinii de zi (trei ale Tunisiei și unul al Arabiei Saudite), precum și a unei serii de amendamente.Președintele Adunării Generale a acordat cuvîntul delegațiilor pentru a-și expune punctele de vedere față de aceste proiecte de rezoluție, înainte de a fi supuse votului plenarei. Reprezentanții Albaniei, Algeriei, Mongoliei, Malayeziei, -statului Singapore, Austriei, Perului, Senegalului, Sierrei Leone și Pakistanului au calificat proiectele de rezoluție americane drept contrare voinței majorității covîrșitoare a statelor membre ale O.N.U., principiilor Cartei și s-au pronunțat pentru adoptarea pro
externe finlandez, Vaino Leskinen, după anunțarea votului din Adunarea Generală, subliniind că „acesta are semnificația unui act de justiție". „Reintegrarea Chinei populare constituie un eveniment, prin importanța sa, în istoria Națiunilor Unite", a arătat ministrul de externe finlandez.• STOCKHOLM. Ministrul de Externe al Suediei a dat marți publicității o declarație în care arată că, restabilind drepturile legitime ale R. P. Chineze, Organizația Națiunilor Unite „a întreprins un pas real spre o adevărată universalitate, care constituie o condiție necesară pentru ca organizația mondială să-și îndeplinească cu succes sarcina menținerii păcii și securității internaționale". „Unele dintre cele mai arzătoare probleme internaționale nu pot fi, desigur, rezolvate fără participarea R. P. Chineze", se arată in declarație.• LONDRA. Adoptarea de către Adunarea Generală a O.N.U., cu o majoritate de peste două treimi, a rezoluției privind restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și în Consiliul de Securitate și expulzarea emisarilor ciankaișiști a fost salutată cu satisfacție în cercurile oficiale britanice, transmite agenția Reuter. Un purtător de cuvînt'al Ministerului de Externe de la Londra a declarat, cu acest prilej, că- delegația Marii Britanii a votat, încă din 1961, pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze la O.N.U., deoarece convingerea administrațiilor britanice succesive a fost că „pentru ca O.N.U. să-și îndeplinească rolul său, locul Chinei trebuie să fie ocupat de reprezentanții Republicii Populare Chineze".• BONN. „Oricine dorește reducerea tensiunii internaționale nu poate să ignore China", se arată i într-o declarație a Ministerului de Externe al R. F. a Germaniei, prin care se salută adoptarea, de către Adunarea Generală a O.N.U., a rezoluției privind restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Națiunile Unite. Documentul subliniază că familia Națiunilor Unite nu poate să acționeze cu succes în direcția promovării cooperării fără aportul unei țări de importanța R.P. Chineze.• ROMA. în legătură cu Intrarea Republicii Populare Chineze la O.N.U., organul P. C. Italian, ziarul „Unita" publică un editorial intitulat „O dată istorică", în care se spune, între altele : „Aceasta este una dintre acele zile pentru care adjectivul „istorică" este potrivit. Pentru cel puțin trei rațiuni. Prima constă în faptul că după 22 de ani — 22 de ani furtunoși în evoluția umanității — cea mai mare organizație internațională, prin voința majorității membrilor săi, găsește în sfîrșit funcția sa universală restaurînd drepturile legitime ale Chinei Populare atît în cadrul Consiliului de Securitate, cît și în sînul Adunării Generale — restabilire precedată de excluderea marionetelor lui Cian Kai-și. Cea 

iectului de rezoluție al celor 23 de state.După încheierea explicațiilor de vot, reprezentantul Arabiei' Saudite a depus o moțiune de amînare a votului, motivînd că delegații nu au a- vut timp să studieze proiectul de rezoluție al țării sale. Plenara a respins moțiunea cu 56 de voturi, contra 53 și 19 abțineri și a hotărît ca ședința să nu se încheie — chiar dacă ar fi să dureze toată noaptea — pînă cînd nu se va vota asupra tuturor proiectelor de rezoluție.Reprezentantul Statelor Unite, George Bush, a insistat ca rezoluția americană privitoare la „două treimi" să intre prima la vot. I s-a acordat prioritatea cerută, dar proiectul a fost respins cu 59 de voturi contra, 54 pentru și 15 abțineri.Reprezentantul Tunisiei a anunțat, apoi, că își retrage toate cele 3 proiecte de rezoluție supuse de delegația sa și că va vota în favoarea restabilirii drepturilor legitime ale Chinei la O.N.U. inclusiv expulzarea ciankaișiștilor.Invocînd o regulă de procedură, reprezentantul S.U.A. a cerut ca proiectul de rezoluție al celor 23 de state să fie votat pe paragrafe, în speranța că alineatul privind expulzarea ciankaișiștilor nu va fi adoptat. Delegatul Arabiei Saudite a cerut ca atît rezoluția țării sale, cît și amendamentele să fie votate separat și pe paragrafe. Cererea reprezentantului american a fost însă respinsă cu 61 de voturi, contra 51 și 16 abțineri. Amendamentele Arabiei Saudite au avut aceeași soartă. După respingerea primelor două a- mendamente — ambele au întrunit doar cîte 2 voturi — reprezentantul acestei țări a cerut retragerea lor de la vot.Lucrările de luni noaptea ale plenarei Adunării Generale s-au încheiat către ora 24, ora locală, prin adoptarea cu o mare majoritate a proiectului de rezoluție al celor 23 de state, prin care se pune capăt unei situații anormale și injuste. Au fost restabilite drepturile legitime ale Republicii Populare Chineze Ia Organizația Națiunilor Unite și expulzați emisarii ciankaișiști.In ședința plenară de marți dimineața a Adunării Generale, numeroși reprezentanți ai statelor membre au luat cuvîntul pentru a-și explica votul. In intervenția sa, Nicolae Eco- bescu, adjunct al ministrului afacerilor externe al României, a subliniat însemnătatea și justețea hotăririi Adunării Generale privind restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.
de-a doua constă în faptul că, pentru prima oară de la crearea sa, O.N.U. — în majoritatea sa — se răzvrătește față de apăsătoarea hegemonie americană într-o chestiune de atît de evidentă semnificație pentru însuși viitorul său. A treia stă în faptul că totul se petrece într-un moment de răsturnare profundă a vechilor grupări, care timp de atîția ani au apăsat, condiționînd-o, asupra întregii realități internaționale".• PARIS. Directorul general al U.N.E.S.C.O., Rene Maheu, a a- nunțat, marți, că, avînd în vedere restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. și expulzarea emisarilor ciankaișiști, va cere Comitetului Executiv al U.N.E.S.C.O. să dezbată problema reglementării participării R. P. Chineze la activitatea acestei organizații.Agenția Associated Press — care transmite știrea — relevă faptul că 22 din cele 34 de țări membre ale Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. au votat în favoarea rezoluției privind restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la Organizația Națiunilor Unite și în organismele afiliate.• BERNA. Referindu-se la adoptarea de către Adunarea Generală a rezoluției privind restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. purtătorul de cu- vint al Departamentului Politic al Elveției a declarat : „Prin acest vot, O.N.U. a făcut un nou pas spre universalitate, ceea ce corespunde principiului în mod tradițional adoptat de Elveția în relațiile sale diplomatice".• DAMASC. „Restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze la O.N.U. a fost primită cu satisfacție la Damasc", a declarat un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al Siriei. El a arătat că „Siria a. susținut constant necesitatea prezenței la O.N.U. a delegaților guvernului R. P. Chinezș, unicul reprezentant al marelui popor chinez".• CETATEA VATICANULUI. într-o declarație remisă presei, se arată că Vaticanul a salutat Ia 26 octombrie restabilirea drepturilor R. P. Chineze în O.N.U., afirmînd că acest eveniment s-a produs în spiritul universalității organizației și va contribui la întărirea păcii bazate pe justiție, relatează agenția Associated Press.

*PEKIN 26 (Agerpres). — în concordanță cu principiile respectului reciproc, al suveranității și integrității teritoriale, neamestecului în afacerile interne, egalității și avantajului reciproc, guvernul R. P. Chineze și guvernul Belgiei au hotărît recunoașterea reciprocă și stabilirea de relații diplomatice Ia nivel de ambasadă, incepînd de la 25 octombrie 1971, subliniază un comunicat difuzat de agenția China Nouă.Guvernul belgian, menționează comunicatul, recunoaște guvernul R. P. Chineze ca singurul guvern legal al Chinei.

BUDAPESTA 26 — Corespondentul nostru. A. Pintea, transmite : La 26 octombrie a început, la Budapesta, Consfătuirea miniștrilor culturii din țări socialiste, la care participă Pavel Matev, președintele Comitetului de Stat pentru artă și cultură din Republica Populară Bulgaria, Miroslav Valek, ministrul culturii din Slovacia, conducătorul delegației din Republica Socialistă Cehoslovacă, Klaus Gisi, ministrul culturii din Republica Democrată Germană, secretarul de stat Czes-
Interviul președintelui I. B. Tito 

acordat ziarului „Washington Post“BELGRAD 26 (Agerpres). — Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a acordat un interviu corespondentului permanent al ziarului „Washington Post", anunță agenția Taniug.Președintele Tito a arătat că „dezvoltarea relațiilor și colaborarea multilaterală cu toate statele pe bazele independenței, egalității în drepturi și respectului reciproc a fost și va ră- mîne politica promovată de Iugoslavia. în contextul acestei politici, acordăm o mare importanță relațiilor și colaborării cu S.U.A. Aceste relații prietenești, tradiționale, s-au dezvoltat pînă acum în mod continuu și favorabil în avantajul reciproc, cu toate deosebirile existente între sistemele celor două țări și a pozițiilor diferite în unele probleme internaționale". Sîntem interesați, a arătat președintele, să dezvoltăm și în
—— —~

IN COMITETUL PENTRU 
PROBLEMELE POLITICE 

SI DE SECURITATENEW YORK 26. (Agerpres). — Comitetul pentru problemele politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. și-a reluat luni dezbaterile asupra primului punct al ordinii de zi — transpunerea în practică a declarației asupra securității internaționale.Ambasadorul Braziliei, Sergio Armando Frazo, care a luat, primul, cuvîntul la dezbateri, a subliniat că principiile Declarației privind securitatea internațională, în special cele referitoare la egalitatea suverană a statelor și nefolosirea forței sau a amenințării cu forța, trebuie transpuse în practica relațiilor internaționale de către toate țările.Adjunctul ministrului afacerilor externe al Cehoslovaciei, Milan Klu- sak, a evidențiat — referindu-se la ameliorarea climatului european — eforturile statelor socialiste îndreptate spre pregătirea și convocarea unei conferințe asupra securității și cooperării europene. El a arătat că a sosit timpul să se treacă la negocieri multilaterale, pentru ca o astfel de conferință să se poată întruni cît mai devreme. Succesul unei asemenea conferințe ar avea repercusiuni pozitive nu numai asupra climatului și securității europene, ci și asupra securității internaționale. Totodată, realizarea de progrese pe calea dezarmării generale și totale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, eradicarea colonialismului, apartheidului și discriminării rasiale, crearea de condiții favorabile dezvoltării și cooperării în lume, sînt pași absolut necesari pentru edificarea păcii și securității pe continent, a arătat vorbitorul în încheiere.Reuniunea de la lima a „grupului celor 77“LIMA 26 (Agerpres). — Partici- panții la cea de-a doua conferință a „grupului celor 77 de țări" în curs de dezvoltare, ale cărei lucrări se desfășoară în capitala Perului, s-au întîlnit, marți, în ședințe de informare pe grupuri regionale — Africa, Asia și, respectiv, America Latină. în prima parte a reuniunii sînt discutate problemele specifice și de interes general ale fiecărui grup regional de țări în curs de dezvoltare. Aceste probleme urmează să-și găsească formularea în documentele ce vor fi supuse dezbaterii plenare la nivel ministerial, care va începe la 28 noiembrie.
SPANIAGreva de la uzineleS. E. A. T. în a doua săptâminăMADRID 26 (Agerpres). — In ciuda măsurilor luate de patronat, muncitorii spanioli au continuat luni greva de la uzinele de automobileS.E.A.T. încetarea lucrului la această întreprindere durează de o săptămî- nă, luind în prezent aspectul unei greve perlate. Autoritățile franchiste au dispus, în scopul intimidării greviștilor, arestarea a 50 de muncitori, care au fost deferiți organelor judiciare. 

law Wisniewski, conducătorul Ministerului Culturii și Artelor din Republica Populară Polonă, Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste al Republicii Socialiste România, Ilku Pal, ministrul culturii și educației din Republica Populară Ungară, și E. A. Furțeva. ministrul culturii din U.R.S.S.Consfătuirea discută probleme actuale ale dezvoltării colaborării culturale a țărilor socialiste participante.

viitor asemenea relații. „Așteptăm cu deosebit interes și satisfacție vizita în S.U.A. și convorbirile cu președintele Nixon". Iosip Broz Tito a menționat că vizita oficială în S.U.A., la invitația președintelui Nixon, va fi a treia călătorie în Statele Unite, unde s-a mai întîlnit cu președinții Eisenhower și Kennedy. „Scontez să discut cu președintele Nixon despre toate problemele ce prezintă interes reciproc, atît cele internaționale, cît și bilaterale", a spus el.Referindu-se la faptul că S.U.A. și R.P. Chineză au pornit pe calea normalizării relațiilor reciproce, președintele Tito a arătat că „aceasta atestă acceptarea pe plan tot mai larg a realităților lumii contemporane și afirmarea tot mai puternică a necesității contactelor directe și a tratativelor între state".

agențiile de presă transmit:
Președintele R. S. F. Iu

goslavia, Iosip Broz Tito> a ple*cat într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii — informează agenția Taniug. După S.U.A., președintele Tito va face o vizită oficială în Canada, iar la înapoierea spre patrie el va întreprinde o vizită în Marea Britanie.
Dr. Henry A. Kissinger, consilier special al președintelui S.U.A., a părăsit marți Pekinul, după o ședere de șase zile în vederea stabilirii unor aranjamente concrete referitoare la viitoarea vizită în China a președintelui S.U.A., Richard Nixon — anunță agenția China Nouă
Miting în cinstea delegaLa Phenian a avutției U.G.S.R.loc un miting în cinstea delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Pavel Ștefan, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Central alU.G.S.R., care face o vizită de lucru în R. P. D. Coreeană, la invitația C.C. al Federației Generale a Sindicatelor din Coreea. După cum relatează agenția A.C.T.C., la miting au luat parte Chun Chang Chui, președinte al C.C. al F.G.S.C., și Kim Jong Suk, vicepreședinte al C.C. al F.G.S.C. Au luat cuvîntul Li Byong Chan, președintele Comitetului Municipal Phenian al F.G.S.C.

siei,
Primul ministru al Tuni-Hedi Nouira, a prezentat marți președintelui Bourghiba demisia guvernului său. Hedi Nouira a fost însărcinat să formeze un nou guvern, anunță un comunicat oficial, citat de agenția France Presse.
Cu prilejul unei vizite 

oficiale la Roma, ministrul d« externe al Luxemburgului, Gaston Thorn, a avut convorbiri cu omologul său italian, Aldo Moro. Agențiile de presă relevă că cei doi interlocutori au abordat, pe lîngă probleme bilaterale, numeroase aspecte ale consecințelor economice și monetare pe care le implică pentru „cei șase" recentele măsuri protecționiste adoptate de Statele Unite.
Purtătorul de cuvînt al 

guvernului vest-german 3 anunțat că Willy Brandt, cancelarul
VIETNAMUL DE SUD

Succese ale 
forțelor patrioticeSAIGON 26 (Agerpres). — După cum relatează agenția „Eliberarea", în cursul operațiunilor militare desfășurate în Vietnamul de sud, la sfîrșitul săplămînii trecute forțele patriotice au scos din luptă peste 300 militari ai trupelor agresoare ameri- cano-saigoneze, au capturat o serie de ofițeri superiori americani și sud- vietnamezi, au doborît trei elicoptere și au pus stăpînire pe importante cantități de arme și muniții.

Mai multe mii de persoane au participat, luni seara, în capitala Norvegiei la un marș de protest contra agresiunii Statelor Unite împotriva Vietnamului. Demonstranții purtau pancarte ale căror lozinci se pronunțau pentru o retragere imediată a tuturor forțelor militare americane din Vietnamul de sud.

PARIS 26 (Agerpres). — După cum anunță agenția T.A.S.S., Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., care se
A. KOSlGHIN ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA IN CANADAOTTAWA 26 (Agerpres). — In comunicatul dat publicității la încheierea vizitei oficiale pe care a întreprins-o în Canada președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, se arată că părțile au subliniat că toate statele, indiferent de sistemul lor social-politic, trebuie să aplice cu strictețe în relațiile lor principiile încrederii reciproce, respectării independenței și suveranității naționale, integrității teritoriale, egalității tuturor statelor, neintervenției în treburile interne, renunțarea la folosirea forței și amenințării cu forța, reglementarea problemelor litigioase pe calea tratativelor. conform prevederilor Cartei O.N.U.Cei doi prim-miniștri s-au pronunțat pentru realizarea securității pe continentul european, pentru convocarea unei' conferințe privind securitatea în Europa, pentru încetarea cursei înarmărilor și realizarea dezarmării generale și totale.
Sosirea in CubaHAVANA 26 (Agerpres). — Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Kosîghin, și-a încheiat marți vizita oficială pe care a întreprins-o în Canada.

R. F. a Germaniei, a propus- președintelui Franței, Georges Pompidou, să se întîlnească pentru a încerca să armonizeze pozițiile celor două țări față de criza monetară occidentală.
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. a! Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, a primit, marți, delegația ziarului ,,1'Huma- nite", condusă de Etienne Fajon, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.F., directorul ziarului, care se află în vizită în R.P.D. Coreeană. Cu acest prilej, relatează A.C.T.C., a avut loc o convorbire prietenească.
La Fraga a fost semnat protocolul unui acord de cooperare în domeniul industriei între R. S. Cehoslovacă și Franța — transmite agenția C.T.K. Totodată, a fost parafat protocolul acordului comercial pe termen lung dintre cele două țări. Documentele stabilesc volumul schimburilor de mărfuri și proporțiile cooperării industriale ceho- slovaco—franceze pe anul 1972.
Cartierul general din Mal

ta al forțelor navale ale 
N.A.T.0. din Marea Mediterană va fi închis la 21 decembrie a.c., informează agenția France Presse. O scrisoare oficială a guvernului de la La Valletta a informat pe proprietarii imobilelor care adăpostesc Cartierul general al N.A.T.O., că, la data amintită, contractul de închiriere va trebui să fie reziliat.

Cea de-a 6-a întîlnire din cadrul convorbirilor preliminare dintre delegațiile organizațiilor de Cruce Roșie din R. p. D. Coreeană și Coreea de sud urmează să înceapă la 27 octombrie.
Republica Chile și Repu

blica Malgașă au semnat luni ° declarație cu privire la intenția celor două guverne de a stabili relații diplomatice și a proceda la schimbul de ambasadori, informează agenția France Presse.
Tratativele comerciale 

polono-australiene, purtate la nivel de miniștri adjuncți ai comerțului exterior, s-au încheiat la Varșovia, informează agenția P.A.P. In protocolul semnat cu acest prilej este relevată dorința reciprocă de dezvoltare a schimburilor comerciale dintre Polonia și Australia, precum și a colaborării economice dintre întreprinderile industriale și de comerț din cele două țări. 

Londra. 90 de porumbei albi au fost lansați in semn de omagiu pentru re
numitul pictor Pablo Picasso, care a împlinit 90 de ani

află într-o vizită oficială în Franța, a avut marți, la Palatul Elysee, cea de-a doua întîlnire cu președintele Republicii Franceze, Georges Pompidou.

După cum informează agențiaT.A.S.S., în aceeași zi el a sosit într-o vizită de prietenie în Cuba, la invitația Comitetului Central a! Partidului Comunist și a guvernului revoluționar al Republicii Cuba.
seul Represiuni 
antipopulareSEUL 26 (Agerpres). — Autorită-. țile de la Seul au înscenat un proce» împotriva unui grup de 21 de persoane acuzate de a fi participat la o revoltă de masă, care a avut loc în districtul Kwangju, la 10 august a.c. în cursul acestei revolte — relatează agenția A.C.T.C. — peste 50 000 do țărani săraci și alți locuitori ai districtului s-au răsculat împotriva politicii antipopulare, de cruntă exploatare a autorităților sud-coreeno și au angajat, timp de cîteva ore, lupte violente cu detașamentele da polițiști trimise pentru a-i reprima.

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Chineze, Pai Sian-kuo, își continuă vizita oficială in Algeria. într-un interviu acordat ziarului „El Moudjahid", în care s-a referit la relațiile, dintre cele două țări, Pai Sian-kuo ă relevat că „R. P. Chineză și Algeria sînt două țări prietene. Schimburile comerciale dintre ele se bazează pe principiile egalității și avantajului reciproc". Dezvoltarea acestora, a spus Pai Sian- kuo, răspunde aspirațiilor comune ale celor două popoare. .

Studenții din R. P. D. Co
reeană participă la numeroase adunări în cadrul cărora protestează împotriva reprimării studenților din Coreea de sud, care și-au ridicat glasul și au manifestat împotriva corupției și tiraniei regimului lui Pak Cijan Hi.

* A încetat din viață Mihail 
Ianghel. c-c- a' p-c-u-s-> Prezidiul Sovietului Suprem, Consiliul de Miniștri și Academia de Științe a U.R.S.S., au anunțat că, la 25 octombrie, a încetat din viață, în vîrstă de 60 de ani, cunoscutul savant și constructor în domeniul tehnicii rachetelor cosmice, Mihail Ianghel, în urma unui atac de cord. în necrologul semnat de L. Brejnev, A. Kosîghin, N. Podgornîi și alți conducători de partid și de stat, transmis de agențiaT.A.S.S., se arată că „academicianul Mihail Ianghel se numără printre cei mai de seamă creatori ai tehnicii rachetelor cosmice sovietice".

La 27 octombrie ln Ra Egiptului vor avea loc alegeri pentru desemnarea membrilor Adunării Naționale. în 169 de circumscripții de pe întreg teritoriul vor fi aleși cei 338 membri ai forului legislativ suprem.
Romanul „Șatra"de Zahari* Stancu a apărut recent în editura Bilgi Yayînevi din Ankara. Traducerea în limba turcă a fost făcută de Attilâ Tokatlî.
Ministrul informațiilor al 

Tanzaniei, Jacob Numtua, • acuzat Uganda de a încerca să anexeze o parte a teritoriului țării și • afirmat că forțele tanzaniene vor riposta împotriva oricărui atac asupra frontierelor sale.
Accidentul de cale ferată din partea de vest a Japoniei s-a soldat cu cel puțin 12 morți și aproximativ 300 de răniți, a anunțat poliția japoneză. După cum s-a anunțat, două trenuri expres s-au ciocnit în plină viteză într-un tunel.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzoril din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli.


