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Un moment de înaltă semnificație 
în dezvoltarea tradiționalelor 
legături de strînsă colaborare

româno-poloneze

INTILNIREA DINTRE TOVĂRĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU Șl EDWARD GIEREK

Vizita in țara noastră a primului secretar al C. C. al P. M. U. P. este salutată cu manifestări deosebit de călduroase 
care exprimă sentimentele de prietenie și solidaritate intemaționalistă ale poporului nostru față de poporul frate polon

Ia aeroportul 
OtopeniLa invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, joi după-amiază au sosit în tara noastră, într-o vizită de prietenie, tovarășul Edward Gie- rek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și tovarășa Sta- nislawa Gierek.Ceremonia sosirii a avut Ioc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește. Deasupra salonului oficial se aflau portretele tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, încadrate de drapelele de stat ale României și Poloniei. Pe mari pancarte erau înscrise urări

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Edward Gierek sînt salutați cu căldură de cetățenii veniți în întîmpinare

le : „Bun sosit în Republica Socialistă România tovarășului Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez !“ și „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie frățească, solidaritatea și colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă !“.La coborîrea din avion, tovarășul Edward Gierek și tovarășa Sta- nislawa Gierek au fost salutați cu deosebită cordialitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek și-au strîns îndelung mîinile, s-au îmbrățișat cu prietenie.In întîmpi narea primului secretar al C.C. al P.M.U.P. și a soției sale au venit, de asemenea, tovarășii Manea Mănescu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Janos Fa- zekas, Ion Ioniță, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Radu

lescu, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Coman, Ion Dincă, Nicolae Giosan, Aurel Duma, cu soțiile, precum și membri ai C.C. al P.C.R., șefi și adjuncți de șefi de secție la C.C. al P.C.R., membri ai conducerii unor ministere, generali. Erau de față ambasadorul Poloniei la București, Wladislaw Wojtasik, și membri ai ambasadei. Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. este însoțit în această vizită de tovarășii Ryszard Frelek, secretar al C.C. al P.M.U.P., Jerzy Waszczuk, membru al C.C. al P.M.U.P., șeful Cancelariei Secretariatului C.C. al P.M.U.P.O gardă militară aliniată pe aeroport a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale Republicii Populare Polone și Republicii Socialiste România. în semn de salut au' răsunat 21 de salve de artilerie. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek au trecut în revistă garda de onoare.în continuarea ceremoniei, tovarășului Edward Gierek și tovarășei Stanislawa Gierek le sînt prezentați tovarășii din conducerea de 

partid și de stat și soțiile lor.Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl Edward Gierek primesc apoi defilarea gărzii de onoare. Un grup de pionieri au oferit buchete de flori tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek, tovarășelor. Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek.Aflați pe aeroport, un mare număr de oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei și-au manifestat entuziast satisfacția față de întîlnirea dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek. Se aclamă „Ceaușescu-Gierek", pentru prietenia dintre țările, partidele și popoarele noastre. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek au răspuns cu căldură manifestărilor de simpatie ale bucureștenilor.
in mijlocul 

metalurgiștilor 
de la întreprinderea 

„1 Mai“-PloieștiTovarășii Nicolae Ceaușescu și Edwârd Gierek, tovarășele Elena Ceaușescu și Stanislawa. Gierek au vizitat, joi după-amiază, uzinele „1 Mai“ din Ploiești — întreprindere reprezentativă pentru industria noastră constructoare de mașini.La intrarea . în județul Prahova, au venit în întîmpinare primul secretar al Comitetului județean de partid, Ion Cîrcei, alți reprezentanți ai organelor de partid și de stat, care au urat, în numele tuturor locuitorilor acestor meleaguri, un călduros bun venit. La uzina „1 Mai“, înalții oaspeți au fost întîmpinați de ministrul construcțiilor de mașini, loan Avram, de directorul uzinei, Gheorghe Dinu. O gardă a prezentat onorul, iar un grup de muncitoare le-a oferit buchete de flori. Sute de muncitori, reprezentanți ai harnicului colectiv de constructori de mașini, aplaudă îndelung, exprimîndu-și bucuria de a avea în mijlocul lor oaspeți dragi.în pavilionul administrativ, în fața machetelor uzinei și ale unor instalații de foraj de mare complexitate tehnică, sînt prezentate date semnificative privind dezvoltarea actuală și în perspectivă a cunoscutei întreprinderi ploieștene. Directorul unității relevă faptul că, prin grija permanentă a partidu

lui și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, care a vizitat în repetate rînduri uzina „1 Mai“, întreprinderea s-a dezvoltat continuu, ajungînd să fabrica

La sosire, pe aeroportul Otopeni

Președintele Nicolae CeausescuJ »
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Federale Germaniaîn ziua de 7 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe Richard Balken, care și-a 

în prezent utilaje petroliere de înaltă tehnicitate ce acoperă necesitățile economiei naționale, fiind totodată exportate în peste 30 de țări ale lumii. Performanțele in

prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Fede

stalațiilor de foraj fabricate la Ploiești au evoluat continuu, per- mițînd acum să se poată fora pînă la adîncimea de 10 000 m.
(Continuare în pag. a IV-a) 

rale Germania în tara noastră. 
(Cuvintările rostite, in pa
gina a V-a).

Publicam în paginile II-III-IV

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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îa Consfătuirea
din domeniul științelor sociale

cadrelor
și învățămintului politicStimați tovarăși,Voi începe prin a vă adresa tuturor celor ce participați la această importantă reuniune un salut călduros și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al partidului, precum și din partea mea. (Aplauze puternice).Consfătuirea pe țară a cadrelor de bază din învățămîntul de partid și de stat din domeniul științelor sociale a dezbătut pe larg modul în care se înfăptuiesc hotărîrile Congresului al XI-lea cu privire Ia ridicarea nivelului ideologic și e- ducația politică și culturală a maselor. în același timp, în cadrul consfătuirii s-a făcut un larg schimb de păreri și experiență în vederea ridicării pe o treaptă nouă a activității de predare a științelor sociale, a educației politice, a rolului învățămîntului de partid.Se poate spune că activitatea ideologică și de educație politică joacă un rol însemnat în opera de făurire a noii orînduiri sociale, în formarea omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă. în realizarea acestui obiectiv, o importanță deosebită au avut hotărîrile plenarei Comitetului Central al partidului din 1971, care a trasat sarcina îmbunătățirii, a restructurării activității politico-ideologice. Pe această bază S-au adus o serie de îmbunătățiri în învățămîntul de partid, s-au perfecționat activitatea Academiei „Ștefan Gheorghiu" și a școlilor interjudețene, întreaga muncă de pregătire și reciclare a cadrelor de partid și de stat. Am obținut o creștere a nivelului general ideologic și politic al cadrelor, al activului, al întregului nostru partid ; s-a îmbunătățit activitatea de formare a conștiinței noi, socialiste, a întregului popor. Aceasta se reflectă în mod deosebit de pregnant în activitatea practică a partidului, în unirea eforturilor întregului popor pentru edificarea cu succes a socialismului, în creșterea rolului politic conducător al partidului în toate domeniile de activitate. (Aplauze puternice, îndelungate).Și în învățămîntul de stat s-au obținut rezultate pozitive, inclusiv în predarea științelor sociale, în e- ducarea politică și ridicarea nivelului cultural al tinerei generații.Entuziasmul și hotărârea cu care oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, înfăptuiesc politica internă și externă a partidului și statului reprezintă o expresie e- locventă a creșterii conștiinței noi a maselor populare, a hotărîrii cu care întregul popor acționează, sub conducerea partidului comunist, pentru îndeplinirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. (Aplauze puternice, îndelungate).Comitetul Central al partidului dă o înaltă apreciere activității cadrelor din învățămîntul de partid și de stat, a întregului nostru activ, a întregului partid, rezultatelor obținute în munca ideologică și politică, în creșterea nivelului de cultură și conștiință al poporului. Putem spune că, într-adevăr, odată cu dezvoltarea generală, în ritm intens, a societății noastre, se desfășoară o activitate tot mai susținută în domeniul formării omului nou, căruia îi datorăm, pînă la urmă, tot ceea ce am realizat în România. (Aplauze puternice).Relevînd rezultatele bune obținute — de care pe drept cuvînt putem fi mulțumiți — nu putem trece cu vederea peste lipsurile ce se mai manifestă atît în învățămîntul de partid, cît și în învățămîntul de stat și, îndeosebi, în predarea științelor sociale. Știu că au fost discutate aici unele aspecte în acest sens, dar — să vă spun cinstit — mă așteptam ca în cadrul consfătuirii să se facă o a- naliză mai critică și, mai ales, mai autocritică, a acestei importante activități. Critica și autocritica sînt doar o parte inseparabilă a educației Ideologice și politice, a procesului de formare a conștiinței socialiste a omului nou. Critica și autocritica constituie o metodă importantă de analizare și lichidare a greșelilor, de descoperire a cauzelor care au generat lipsurile și de stabilire, pe această bază, a măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea activității. De aceea, aș recomanda ca în viitor să se a

corde mai multă atenție folosirii acestei metode, obligatoriu necesară în viața societății noastre, deci și în analiza activității ideologice șî politice.în munca ideologică și politică au continuat să existe și în ultimii ani o serie de lipsuri și neajunsuri. Se manifestă încă mult formalism în organizarea învățămîntului de partid, în predarea științelor sociale, în legarea lor de realitățile dezvoltării economi- co-sociale a României. De asemenea, există încă insuficientă combativitate politică față de diferite concepții retrograde și teze greșite. Istoria formării și dezvoltării poporului român nu ocupă un loc corespunzător în învățămîntul de partid și de stat.Predarea istoriei se face uneori formal, superficial, spiritul vechi de predare a acestei discipline se manifestă încă puternic în învățămîntul nostru. îndeosebi nu sînt prezentate cu suficientă forță și în mod veridic luptele purtate de poporul nostru pentru afirmarea ființei sale naționale, luptele de eliberare națională și socială duse de masele largi populare de-a lungul secolelor și care au avut rolul hotărîtor în dezvoltarea națiunii noastre, în progresul continuu al României. De asemenea, sînt insuficient reflectate luptele proletariatului, în general rolul luptelor de clasă în dezvoltarea modernă a României. Mai cu seamă, nu este reflectat suficient rolul important pe care l-a jucat muncitorimea în epoca capitalistă în dezvoltarea țării, în lupta împotriva reacțiunii, a fascismului și războiului, pentru eliberarea României de sub dominația fascistă și trecerea la făurirea noii orînduiri sociale.Trebuie să recunoaștem, de a- semenea, că nu se tratează în mod corespunzător, în lumina adevărului istoric, problemele naționalităților, ale rolului lor în dezvoltarea României. Nu este pus corespunzător în evidență faptul că, de-a lungul secolelor, românii, maghiarii, germanii, alte naționalități au conviețuit pe anumite teritorii ale țării, au muncit și au făurit tot ceea ce s-a realizat în acele zone, au dus lupte comune, de clasă, împotriva forțelor reacționare, fără deosebire de naționalitate, punînd în aceste lupte baza trainică a frăției și unității lor, care reprezintă astăzi o uriașă forță în opera de făurire a societății socialiste. (Aplauze puternice).Activitatea ideologică, învățămîntul politic și social nu combat în suficientă măsură diferitele teze și manifestări ale naționalismului și șovinismului burghez, de orice fel. Subliniez aceasta ținînd seama de faptul că, în trecut, clasele exploatatoare au pus un mare accent pe manifestările șoviniste, pe promovarea unor teze șovine, naționaliste în vederea învrăjbirii oamenilor muncii de diferite naționalități, în scopul de a-i asupri și domina mai ușor, realizîndu-și astfel interesele de clasă. De a- ceea, în activitatea ideologică și de educație politică trebuie să ă- cordăm atenția corespunzătoare combaterii tuturor acestor manifestări. Ele aparțin — este drept — trecutului, dar nu trebuie să uităm că au lăsat urme, îndeosebi la generațiile mai în vîrstă, și de aceea trebuie să constituie o preocupare permanentă în munca de educare și formare a omului nou. Toți cetățenii patriei nopstre, indiferent de naționalitate, tînăra generație trebuie să trăiască în spiritul prieteniei și frăției, al muncii și luptei comune pentru socialism și comunism ! (Aplauze puternice). ,în general, în ce privește trecutul, continuă să fie ignorate unele tradiții progresiste, rolul important jucat de diferite forțe sociale și politice în dezvoltarea țării, în timp ce se preiau necritic unele aspecte și teze greșite. Trebuie să preluăm ceea ce s-a creat bun în trecut, în toate domeniile de activitate, inclusiv în domeniul artei, literaturii, al concepțiilor filozofice. Dar trebuie să preluăm totul în mod critic, relevînd tezele greșite conținute de unele din aceste opere, chiar dintre cele mai valoroase, pentru a-i orienta în mod just pe cetățenii patriei noastre și, ‘în special, tînăra generație. Această problemă are o importanță deo

sebită pentru educația politică, pentru formarea omului nou.Se manifestă serioase lipsuri în ce privește legarea învățămîntului de cercetare, de activitatea practică. în domeniul ideologiei și al științelor sociale această problemă se pune în mod deosebit, ținînd seama de faptul că nu se poate vorbi de o adevărată cercetare și de elaborarea unor teze teoretice în științele sociale fără cunoașterea temeinică a realităților, fără legarea strînsă a studiilor de viață, de dezvoltarea econo- mico-socială. Or, din acest punct de vedere, în învățămîntul social- economic și de partid, în institutele de științe sociale continuă să se manifeste lipsuri foarte serioase.Toate acestea fac ca învățămîntul de partid și învățămîntul de stat în domeniul științelor sociale să nu se ridice la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării societății noastre, al exigențelor puse de Congresul al XI-lea al partidului.Este necesar să se acorde o a- tenție mai mare studierii fenomenelor diverse ale dezvoltării eco- nomico-sociale a țării noastre, precum și fenomenelor și problemelor pe care le ridică dezvoltarea vieții internaționale.La Congresul al XI-lea al partidului, cît și la Congresul educației politice și al culturii socialiste, am subliniat pe larg unele greșeli din trecut, unele lipsuri ce se mai manifestă în momentul de față în activitatea ideologică. Se impune să se tragă din acestea toate învățămintele. Trebuie desprinse concluziile cuvenite pentru activitatea viitoare, atît din ceea ce a fost bun, cît și din greșeli și lipsuri, luîndu-se măsuri hotărîte pentru ca stările de lucruri negative să nu se mai repete, pentru îmbunătățirea substanțială a întregii activități ideologice și politice din țara noastră.Stimați tovarăși,Consfătuirea pe țară a cadrelor din învățămîntul de partid și de stat din domeniul științelor sociale are loc la începutul cincinalului 1976—1980, care va asigura o dezvoltare puternică a bazei teh- nico-materiale a societății noaștre și, totodată, afirmarea revoluției tehnico-științifice în toate domeniile.După cum este cunoscut, întregul nostru popor a trecut cu toate forțele la realizarea noului cincinal. Pe primele nouă luni ale a- cestui an s-au obținut rezultate remarcabile. Producția industrială a crescut într-un ritm de peste 11 la sută, în comparație cu anul trecut ; s-au realizat peste plan produse în valoare de circa 8 miliarde lei. In agricultură, avem, de asemenea, rezultate pozitive. Deși hu s-a terminat încă strînsul recoltei, recoltarea de toamnă fiind abia la început, pe baza aprecierilor de pînă acum și a rezultatelor din prima parte a anului, putem aprecia că vom avea cea mai bună producție agricolă din istoria țării noastre. (Aplauze puternice, îndelungate).Se desfășoară o activitate intensă pentru realizarea amplului program de investiții stabilit de Congresul al XI-lea. în acest domeniu s-au obținut rezultate pozitive, dar există și unele lipsuri despre care am vorbit la recentele consfătuiri de lucru ținute la Comitetul Central. Este vorba de consumul exagerat de materiale, de construcții supradimensionate, care duc la risipă, la irosirea unor mari cantități de materiale — ciment, fier-beton și altele — fără nici o justificare economică sau tehnică. Aceasta are desigur o influență negativă asupra dezvoltării societății noastre, asupra creșterii nivelului de trai al poporului.De asemenea, așa cum am menționat în consfătuirea cu cercetătorii și lucrătorii din proiectare, se pun probleme importante privind intensificarea valorificării tuturor resurselor naționale, a forței creatoare a cercetătorilor și proiectan- ților noștri și, pe această cale, reducerea consumurilor de materiale, creșterea eficienței economice. Nu insist asupra acestor probleme ; le-am reamintit doar pentru a se înțelege mai bine problemele ce se 

pun în prezent și cărora trebuie să le acordăm atenția corespunzătoare în activitatea noastră generală, inclusiv în munca politică și ideologică.Acordăm, după cum se cunoaște, o mare atenție problemelor eficienței economice, ale productivității muncii, ale calității produselor — sarcini asupra cărora Congresul al XI-lea al partidului a atras în mod deosebit atenția și de realizarea cărora depind, pînă la urmă, a- firmarea revoluției tehnico-științifice, creșterea venitului național și a bogăției naționale, dezvoltarea mai rapidă a întregii noastre societăți, ridicarea nivelului de trai al poporului. Evident, activitatea politico-ideologică trebuie să pună în centrul preocupărilor sale aceste probleme fundamentale, esențiale pentru dezvoltarea țării noastre în perioada următoare.Ne preocupăm temeinic de perfecționarea continuă a conducerii activității economico-sociale la toate nivelurile, considerînd că a- ceasta este o latură esențială a înfăptuirii Programului elaborat de Congresul al XI-lea.în conformitate cu Programul partidului, cu țelul suprem al politicii sale, cu însăși esența socialismului, acționăm permanent pentru ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor. Realizarea acestor prevederi ale Programului partidului constituie o sarcină de prim ordin care reprezintă, pînă la urmă, dovada eficienței întregii noastre activități, demonstrînd practic superioritatea noii orînduiri pe care o edificăm în România. (Aplauze puternice, Îndelungate).Este necesar să nu uităm o clipă faptul că factorul hotărîtor în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism îl constituie dezvoltarea forțelor de producție pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Aceasta reprezintă, de fapt, esențialul în dezvoltarea socială, în înfăptuirea Programului elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. Cu cît vom realiza mai bine și într-un ritm mai intens dezvoltarea bazei tehnico-materiale, a forțelor de producție — inclusiv repartizarea teritorială a acestora și sistematizarea ■orașelor și satelor — cu atît vor ii mai mari succesele în înfăptuirea Programului de edificare a orînduirii noi, în ridicarea țârii pe noi culmi de progres și civilizație. (Aplauze puternice).în același timp, veghem permanent la perfecționarea continuă a relațiilor de producție și sociale, la realizarea unei concordante cît mai depline între forțele și relațiile de producție. Cu cît vom realiza o concordanță mai deplină între a- ceste două laturi, cu atît societatea se va dezvolta mai armonios, vom putea evita apariția unor contradicții și greutăți.Ținînd seama de toate aceste considerente, atît Congresul al XI-lea, cît și Congresul educației politice și al culturii socialiste au pus în fața activității ideologice și de educație sarcina formării omului pentru muncă și prin muncă, considerînd că omul de mîine — și, desigur, nu mai puțin cel de azi — trebuie să desfășoare o vastă activitate creatoare într-un domeniu folositor societății. Cea mai mare parte a societății noastre trebuie să lucreze în sfera producției de bunuri materiale, deoarece acolo se produc valorile necesare ridicării bunăstării poporului, creșterii avuției naționale, făuririi socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, nu uităm nici un moment rolul tot mai important pe care îl are știința în asigurarea progresului societății noastre. Dar știința devine și ea tot mai mult o forță a producției materiale. Cînd vorbim de necesitatea dezvoltării bazei materiale, avem în vedere a- șezarea acesteia pe temelia a tot ce e mai nou în știință și tehnică. Știința trebuie să fie un factor activ al dezvoltării forțelor de producție, al perfecționării continue a bazei materiale a societății. (Aplauze puternice).în același timp, în uriașa activitate creatoare a maselor populare, un rol important are munca ideologică, educația politică, formarea 

omului nou, dezvoltarea culturii. Pornim permanent de la adevărul . că făurirea socialismului și comunismului se realizează pe baza celor mai noi cuceriri ale cunoașterii umane, că știința și cultura sînt o puternică forță dinamizatoare a întregii vieți și creații sociale.Avem permanent în vedere faptul că în edificarea noii orînduiri rolul hotărîtor îl au masele populare, poporul — adevăratul făuritor al istoriei, a tot ceea ce există pe acest pămînt. Făurim socialismul și comunismul cu oameni și pentru oameni, și de aceea trebuie să ridicăm la un plan mai înalt decît pînă acum activitatea ideologică și de educație politică, formarea conștiinței revoluționare a maselor populare. Dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor populare, formarea omului nou constituie cel mai important și mai nobil țel al partidului nostru, căruia trebuie să-i consacrăm eforturi mult mai mari decît pînă acum. Numai îmbinînd strîns dezvoltarea economică și ridicarea noii conștiințe revoluționare vom putea asigura realizarea cu succes a programului de înflorire economico- socială a patriei noastre.Toate acestea impun ca munca de educație să fie pătrunsă de un puternic spirit revoluționar — spirit ce a caracterizat și caracterizează întreaga activitate a partidului nostru comunist.Evident, la baza întregii activități ideologice și de educație politică stau și trebuie să stea istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea, Programul partidului — Carta ideologică, politică, teoretică și practică de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism. Pornim, în educația politică și în munca ideologică, de la principiile materialismului dialectic și istoric, ale socialismului științific, de Ia marxism-leninismul creator. Nu trebuie uitat că pentru a fi revoluționar, activist, comunist nu este suficientă însușirea unor teze generale ale clasicilor revoluționari sau a documentelor partidului nostru. Pentru a fi revoluționar, adevărat activist de partid și de stat, comunist în stare să faci față îndatoririlor încredințate, se cere ca, odată cu tezele generale și documentele de partid, să-ți însușești tot ceea ce este nou și avansat în cunoașterea umană, un spirit înaintat, o atitudine intransigentă față de lipsuri și greșeli, o poziție fermă împotriva vechiului, curaj în promovarea noului. Se cere, deci, însușirea concepției revoluționare, studierea, pe această bază, a fenomenelor sociale și economice, spre a putea acționa în mod conștient pentru transformarea revoluționară a societății și a lumii.Pornind permanent de la adevărurile generale, universal-valabile, de la principiile concepției revoluționare despre lume, natură și societate, trebuie să acționăm pentru aplicarea acestora în viață, ținînd seama de realitățile istorice, sociale și naționale din țara noastră. De altfel, tocmai datorită faptului că partidul nostru a acționat în acest spirit, că Congresul al XI-lea a pornit de la acest fel de a judeca problemele s-au putut obține rezultatele remarcabile de pînă a- cum, s-au trasat căile dezvoltării viitoare, s-a elaborat Programul de perspectivă al partidului nostru, care constituie esența marxism- leninismului creator în România. (Aplauze puternice).în activitatea noastră politico- ideologică, educativă trebuie să pornim de la cunoașterea temeinică a realităților economico-sociale din România, depunînd eforturi pentru a înțelege bine procesul transformărilor revoluționare care au avut loc în patria noastră și totodată pentru a putea caracteriza în mod corespunzător stadiul de dezvoltare în care se găsește astăzi România, cît și perspectivele ei de viitor. Nu trebuie să cădem în greșeala de a considera că procesul revoluționar s-a încheiat odată cu răsturnarea claselor asupritoare și instaurarea puterii muncitorilor și țăranilor. Desigur, dobîndirea puterii politice de către masele populare constituie o cucerire istorică. Dar, cu aceasta sarcinile revoluției nu 

s-au încheiat ; dimpotrivă, se poate spune că de-abia începe procesul de transformare revoluționară a societății. în practică, abia după cucerirea puterii politice au avut loc în țara noastră marile transformări revoluționare în domeniul dezvoltării forțelor de producție, lichidarea claselor exploatatoare, industrializarea socialistă, cooperativizarea și dezvoltarea pe baze noi a agriculturii, înfăptuirea revoluției culturale, transformarea radicală a patriei noastre. Dar a- cest proces revoluționar continuă și va mai continua în vederea realizării transformărilor prevăzute de Congresul al XI-lea al partidului, de Programul elaborat de acest congres — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, edificarea comunismului în România. Numai pornind de la aceste premise, în spiritul materialismului dialectic și istoric, vom înțelege că trebuie să acționăm continuu într-un mod nou, revoluționar, să fim întotdeauna activi în lichidarea fenomenelor vechi, a ceea ce și-a trăit traiul — cum se spune — a ceea ce nu mai corespunde dezvoltării și să promovăm cu îndrăzneală noul în toate domeniile de activitate. Numai așa vom continua să fim un partid cu adevărat comunist și cu adevărat revoluționar ! Numai așa vom acționa în spiritul materialismului dialectic și istoric, vom asigura dezvoltarea ascendentă, rapidă a patriei noastre ! (Aplauze puternice).Pe lîngă soluționarea problemelor complexe ale dezvoltării economico-sociale, ale perfecționării relațiilor și forțelor de producție, trebuie să acționăm continuu pentru întărirea rolului statului și, totodată, să asigurăm participarea largă a maselor populare, la toate nivelurile, la conducerea societății, perfecționînd continuu democrația socială și economică ca factor esențial al operei revoluționare de făurire a noii orînduiri. Avem și în această privință realizări remarcabile. Mai sînt însă multe de făcut. Am creat Frontul Unității Socialiste — expresie a u- nirii tuturor forțelor națiunii noastre în vederea înfăptuirii Programului elaborat de Congresul al XI-lea. în acest fel abordăm — și vom continua să abordăm — pro- blema națiunii și a naționalităților în condițiile construcției socialiste și comuniste. Așa cum s-a menționat la Congresul al XI-lea și cum se arată în Programul partidului, atît națiunea, cît și naționalitățile vor exista încă multă vreme și de acest lucru trebuie să ținem seama în întreaga noastră activitate, deci și în munca politico-ideologică.Pornim permanent de la faptul că activitatea în toate sectoarele — deci și în cel ideologic, politic, cultural, educativ — nu se poate desfășura decît pe baza Programului partidului, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid. în aceasta constă pînă la urmă afirmarea în practică, și nu numai în teorie, a rolului partidului în conducerea și îndrumarea întregii vieți sociale, în felul acesta își îndeplinește partidul misiunea sa istorică în construirea socialismului și comunismului în România.Dragi tovarăși,Este evident că toate aceste probleme trebuie să constituie preocuparea zilnică, de ceas cu ceas, aș spune, a celor ce lucrează în domeniul muncii ideologice, educative, în vederea unei profunde înțelegeri a tuturor fenomenelor și sarcinilor ce ne stau în față.în activitatea educativă trebuie să acordăm un loc mai mare istoriei, cunoașterii procesului de formare și dezvoltare a poporului și națiunii noastre, precum și conviețuirii cu celelalte naționalități conlocuitoare, rolului jucat de a- cestea în dezvoltarea țării noastre, trăgînd din aceasta concluzii practice pentru activitatea prezentă și viitoare. Este un adevăr istoric bine cunoscut, subliniat și de concepția materialismului dialectic și istoric, că societatea a progresat pe baza a ceea ce a creat mai bun omenirea de-a lungul mileniilor în domeniul forțelor de producție. Această moștenire a trecutului a fost preluată și dezvoltată, într-o formă sau alta, de generațiile care 

s-au succedat în istorie; aceasta a stat și la baza dezvoltării poporului nostru. Trebuie să spunem deschis — istoria trebuie să acționeze în spiritul adevărului obiectiv — că civilizațiile existente pe aceste meleaguri și-au pus amprenta și pe existența popoarelor migratoare care s-au stabilit aici, pe dezvoltarea naționalităților conlocuitoare. Este un lucru cunoscut că aceste popoare n-au a- dus o civilizație superioară, ci, dimpotrivă, au găsit aici o civilizație avansată, pe care și-au însu- șit-o, aceasta constituind un factor primordial în dezvoltarea lor, în ridicarea lor pe o treaptă socială mai înaltă. (Aplauze puternice).După cîte am fost informat, a- ceastă realitate a fost subliniată cu putere și la ultimul congres de tracologie ținut la București, care a demonstrat că, într-adevăr, civilizația tracică, a dacilor, a exercitat o influență puternică în această zonă a lumii și, desigur, a fost influențată, la rîndul ei, de marile civilizații ale epocii. Pornind de la aceasta, vom înțelege mai bine legăturile dintre popoarele acestei părți a lumii — care au o bază istorică, de cultură și civilizație comună — precum și necesitatea de a acționa continuu pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării între acestea. Vom înțelege astfel mai clar legăturile strînse stabilite între români și naționalitățile conlocuitoare din țara noastră și, implicit, necesitatea de a cultiva tot ce este bun în trecutul și în istoria lor comună, de a asigura întărirea continuă a frăției și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. (Aplauze puternice, prelungite).Am arătat mai înainte că nu s-a acordat suficientă atenție luptelor sociale și naționale, luptei de clasă desfășurate în patria noastră. Trăgînd concluziile și învățămintele necesare, trebuie să aducem îmbunătățirile corespunzătoare programelor învățămîntului de partid, predării științelor sociale, întregii activități politice. Pornind de la faptul că lupta de clasă a constituit forța motrice în dezvoltarea societăților de pînă acum, trebuie să vedem cum se va manifesta aceasta în viitor. Este necesar să analizăm, în spiritul concepției noastre revoluționare, în ce măsură în societatea noastră mai pot avea loc aspecte sau forme ale luptei de clasă. Este evident că la noi nu mai există clase sociale antagoniste; continuă să existe însă clase, categorii sociale. E adevărat, sînt clase prietene, animate de dorința de a făuri împreună noua orînduire socială ; dar ar fi greșit să nu vedem că există totuși contradicții și deosebiri între clasele și grupările sociale din societatea noastră. Sînt anumite contradicții între țărănime și muncitorime, între sat și oraș, precum și între diferite alte categorii sociale, atît în ce privește condițiile și felul de muncă, cît și nivelul conștiinței, situația veniturilor și așa mai departe. Este clar că aceste deosebiri nu pot să nu genereze contradicții. Acestea se pot dezvolta și pot deveni antagoniste dacă nu sînt bine înțelese și dacă nu acționăm pentru a lichida cauzele care le generează. Iată de ce acordăm o deosebită atenție dezvoltării armonioase a întregii economii, a industriei și agriculturii — cele două laturi de bază ale producției de bunuri materiale. De altfel, este cred evident pentru toți cei ce analizează dezvoltarea socială pe baza materialismului dialectic, că se manifestă ți în socialism o anumită contradicție între industrie și agricultură, că neglijarea uneia sau a alteia are repercusiuni mari asupra întregii societăți. Neglijarea fie a industriei, fie a agriculturii se răzbună și duce, pînă la urmă, la contradicții, la apariția unor greutăți mari în dezvoltarea societății.Nu trebuie să uităm că avem încă diferențieri în retribuție. Sînt oameni care realizează venituri mari, unii cu mult peste ceea ce ar fi normal. De altfel, înseși principiile de retribuție pe care le folosim noi aparțin dreptului vechi, burghez ; noi le utilizăm în perioada de trecere spre comunism, dar ele nu pot fi absolutizate și considerate veșnice. Dimpotrivă, așa(Continuare în pag. a IlI-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)cum au arătat Marx și Engels, preluăm și folosim aceste principii ale dreptului burghez pentru a trece cit mai rapid la lichidarea lor și la realizarea principiilor noi, comuniste, de retribuție, după formula „de la fiecare după capaci
tate, fiecăruia după nevoi". înțelegem prin aceasta că fiecare trebuie să dea tot ceea ce este în stare pentru societate și să ceară atît cît îi trebuie pentru a trăi în condiții corespunzătoare. (Aplauze 
prelungite). Există deci și în socialism anumite privilegii economice — nu de clasă — dar pe care trebuie să le avem în vedere pentru a le îngrădi, împiedicînd ca ele să dăuneze dezvoltării sociale.Este arhicunoscută teza că mica proprietate generează continuu inegalitate — Lenin spunea chiar capitalism — duce la apariția unor contradicții. De aici decurge necesitatea de a acționa pentru dezvoltarea proprietății socialiste, sub forma ei de stat sau cooperatistă, menită să împiedice inegalitatea — desigur, dacă este completată cu o retribuție bazată pe principii de echitate socialistă — și să evite apariția unor contradicții cu repercusiuni negative asupra dezvoltării societății.Nu doresc să insist asupra acestor probleme. Le-am reamintit pentru a înțelege de ce trebuie să analizăm toate fenomenele care au loc în societatea noastră, acționînd în același timp pentru înlăturarea diferitelor stări de lucruri vechi, care nu mai corespund cerințelor dezvoltării, elaborînd căile înlăturării sau evitării unor contradicții sau agravării lor, asigurînd dezvoltarea unitară, armonioasă a întregii societăți. Numai așa vom găsi cele mai bune forme pentru soluționarea problemelor complexe care se manifestă și se vor manifesta în societatea noastră. Numai așa vom putea impulsioha procesul de dispariție a deosebirilor dintre munca din industrie și cea din agricultură, dintre munca fizică și munca intelectuală, vom putea stimula procesul de apropiere dintre sat și oraș pe calea urbanizării satelor, a înfăptuirii programului de sistematizare, organizînd în mod corespunzător întreaga viață a localităților patriei noastre.Pornind de la aceste realități, putem deci aprecia că în perioada actuală și în viitor, pînă la făurirea societății comuniste, se vor manifesta tot felul de contradicții. Atâta timp cît vor exista clase și grupări sociale diferite se vor manifesta, într-o formă sau alta, contradicții între acestea — desigur, neantagoniste — și aceasta cere să acționăm în mod conștient și organizat pentru soluționarea lor, pentru depășirea oricăror contradicții și asigurarea triumfului socialismului și comunismului în Româ

nia. (Aplauze puternice).Totodată, trebuie să avem în vedere că se vor mai manifesta — și de fapt în practică se și manifestă — inegalități în dezvoltarea socială a diferitelor țări socialiste, că va continua să acționeze legea dezvoltării inegale, dar și cea a dezvoltării în salturi, care oferă posibilitatea lichidării mai rapide a subdezvoltării, a egalizării nivelurilor de dezvoltare.Pentru a înțelege bine cauzele existentei unor contradicții între țările socialiste, trebuie să pornim de la particularitățile diferite ale dezvoltării lor istorice, naționale, economice, sociale, de la nivelul deosebit de dezvoltare la care se găsesc în prezent. Apare însă necesitatea de a se acționa pentru ca aceste contradicții să nu ducă la fricțiuni, ci, dimpotrivă, să poată fi depășite prin eforturi comune, prin asigurarea unei conlucrări active în scopul dezvoltării lor e- conomico-sociale rapide, al lichidării inegalității economice și egalizării nivelului lor de dezvoltare, al făuririi noii orânduiri sociale, bazată pe respectarea independenței și suveranității fiecărei națiuni. 
(Aplauze puternice). Pornim de la necesitatea de a nu se afirma că nu există asemenea contradicții — pentru că viața dezminte zilnic a- ceastă afirmație — ci de a se înțelege și cunoaște aceste contradicții, acționîndu-se pentru întărirea colaborării și unității țărilor socialiste, pentru dezvoltarea activității conștiente a partidelor comuniste, pentru afirmarea tot mai puternică a rolului lor conducător în dezvoltarea socialismului pe plan național și international (Aplauze pu
ternice).Dragi tovarăși,Evoluția evenimentelor internaționale demonstrează permanent justețea aprecierilor și orientărilor stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului. Este astăzi tot mai e- vident că în lume au loc puternice procese revoluționare, de transformare socială și națională, de așezare a relațiilor dintre state pe noi principii, de schimbare a raporturilor de forțe mondiale. întreaga dezvoltare ar lumii demonstrează cu putere creșterea hotărî- ril popoarelor de a pune capăt vechii politici imperialiste, colonialiste, neocolonialismului, de a asigura triumful relațiilor bazate pe egalitate, respect al independenței și suveranității naționale, neamestec în treburile interne, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectarea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum dorește. (Aplauze puternice).Nu am de gînd să mă refer pe larg 1* problemele curente — ca 

să spun așa — ale vieții internaționale. Voi menționa numai faptul că în dezvoltarea vieții mondiale contemporane continuă să se manifeste cu putere contradicția de bază dintre clasa muncitoare și clasa capitaliștilor. Această contradicție are astăzi, și va continua să aibă, rolul primordial în întregul proces revoluționar de transformare a societății. Acționează, de asemenea, contradicția dintre țările socialiste și cele capitaliste, dintre cele două orînduiri sociale antagoniste, care, de asemenea, e- xercită o influență puternică asupra întregii dezvoltări mondiale. Continuă să se manifeste cu putere contradicția dintre țările imperialiste și țările subjugate, iar a- cum — dintre imperialism și țările în curs de dezvoltare, care constituie o expresie a luptei de clasă pe arena mondială. De altfel, însăși actuala criză economică — care cunoaște o amploare deosebită și care în unele țări continuă să se complice — este expresia a- cestor contradicții ce se manifestă atît pe plan internațional, cît și pe plan național. Capătă o amploare tot mai mare contradicțiile dintre politica imperialistă de dominație și dictat și politica țărilor în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare acționează pentru a fi stăpîne pe materiile prime, pe bogățiile naționale, iar țările dominante, care pînă acum și-au asigurat o parte din venituri pe baza asupririi și exploatării altor popoare, se văd nevoite să caute căi noi de soluționare a problemei materiilor prime. în momentul în care s-a pus problema ca țările capitaliste dezvoltate să înceapă să trăiască pe baza muncii propriilor popoare, și nu pe spatele a zeci de națiuni, au apărut și fenomenele crizei și contradicțiile cărora încă nu li se pot găsi soluții pe baza relațiilor vechi. Popoarele nu mai admit și nu vor mai admite să continue situația din trecut. Unele state nu sînt însă gata să accepte realitatea și să înțeleagă că trebuie organizate relațiile pe principii noi, de egalitate și avantaj reciproc, că trebuie instaurată o nouă ordine economică internațională, care să asigure progresul fiecărei națiuni, pornind de la faptul că fiecare popor trebuie să trăiască din munca sa, din ceea ce creează el însuși, lichidîndu-se orice asuprire a unui popor de către altul. 
(Aplauze îndelungate).Ieșirea din aceste contradicții nu poate fi realizată decît ținîndu-se seama de noile realități, promovîn- du-se relații internaționale noi. Fără îndoială că dezvoltarea științei și tehnicii mondiale impune, ca 
o necesitate, conlucrarea și cooperarea economică dintre state. Nu se poate concepe o politică de izolare a vreunui stat, oricare ar fi el; această conlucrare și cooperare în producție trebuie să pornească însă de la principiile noi, de la avantaj reciproc, trebuie să se bazeze pe echitate economică și politică, pe munca și priceperea fiecărui popor. Numai pe această bază se vor putea înlătura o serie de contradicții ce se ascut în momentul de față și care pot genera fenomene foarte grave. După cum este cunoscut, noi ne pronunțăm ferm pentru soluționarea acestor probleme pe cale democratică, cu participarea tuturor statelor, și în primul rînd a țărilor mici și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea noii ordini economice și, pe această bază, a unor relații politice noi, democratice, în întreaga lume. (Aplauze îndelun
gate).în procesul revoluționar mondial asistăm la creșterea continuă a influenței socialismului, la trecerea a noi state pe calea dezvoltării noi. Este un lucru tot mai evident astăzi că noi popoare își afirmă voința de a-și reorganiza viața pe principii socialiste. Desigur, noi înțelegem aceasta ca o necesitate istorică; dar, în același timp, știm din propria experiență că trebuie să se țină seama de dreptul și dorința fiecărui popor de a trece pe calea socialismului în concordanță cu condițiile istorice, naționale, sociale din țara proprie, făurirea orînduirii socialiste realizîndu-se împreună cu masele largi populare. Numai în asemenea condiții popoarele care optează pentru socialism vor putea obține rapid succese în făurirea noii orînduiri. Fiind convinși că noi și noi popoare vor merge pe această cale, vom întări și dezvolta colaborarea cu ele, așa cum întărim colaborarea cu toate țările în curs de dezvoltare. Considerăm că aceasta constituie o îndatorire a noastră ca națiune socialistă, o îndatorire a partidului și poporului nostru în lupta pentru o politică nouă pe plan internațional. 
(Aplauze puternice).Desigur, se pot ridica probleme legate de «ăile pașnice.si nepașnice de trecere spre socialism. Considerăm că' este bine să se' discute a- ceste probleme; dar, mai cu seamă, este necesar să se pornească de la realități vii și nu de la teze abstracte, de la încercarea de a le aplica la condiții și situații istorice necorespunzătoare. înțelegem preocupările unor partide din Europa occidentală, ale unor partide din America Latină, ca și de pe alte continente. Ele își desfășoară activitatea în condiții diferite și, fără îndoială, nu pot să nu țină seama în elaborarea tacticii și strategiei lor de aceste împrejurări. Dar, indiferent de căile și formele luptei revoluționare, un lucru este 

esențial : asigurarea sprijinului larg al maselor populare, al marii majorități a poporului,’ singurul care poate asigura triumful socialismului în orice țară. De la acest adevăr trebuie să se pornească în orice împrejurări ! Formele și metodele de luptă acceptate de popor sînt juste și corespund realităților. 
(Aplauze puternice).Este, de asemenea, necesar să ținem seama că existența țărilor cu orînduiri sociale diferite necesită o politică internațională de conlucrare, în spiritul principiilor coexistenței pașnice, bazate pe deplina egalitate, pe respectul independenței și suveranității, pe neamestecul în treburile interne. Pornim ferm de la faptul că fiecare popor își alege în mod liber orînduirea socială și că va trece spre socialism atunci cînd vor fi create condiții și vor exista forțele sociale dornice și în stare să realizeze acest lucru. Problema socialismului este o problemă a fiecărui popor, a forțelor înaintate revoluționare din fiecare țară. El nu poate fi impus din afară, nu poate fi importat ; așa cum nici reacțiu- nea, fascismul nu pot și nu trebuie impuse din afară, importate, așa cum politica imperialistă, de dominație și forță, nu mai poate fi acceptată și trebuie lichidată ! 
(Aplauze puternice). Iată de ce noi ne pronunțăm ferm pentru conlucrarea pe plan internațional și cu țările capitaliste dezvoltate, participăm activ la diviziunea internațională a muncii, milităm pentru o politică de pace, pentru evitarea unui nou război.Acționăm totodată pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești din întreaga lume, considerîn.d că solidaritatea și conlucrarea dintre ele, bazate pe principiile noi de egalitate, neamestec în treburile interne, respectarea dreptului fiecăruia de a-și elabora politica, tactica și strategia de sine stătător, constituie un factor esențial al întăririi unității. în acest sens apreciem noi Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa, care a avut loc în acest an la Berlin. Conferința a demonstrat cu putere afirmarea noii unități bazate pe principiile egalității și respectului independenței fiecărui partid și, totodată, întărirea conlucrării și solidarității în soluționarea problemelor comune, mai cu seamă în lupta pentru securitate, pace, pentru o politică de dezvoltare progresistă a întregii omeniri, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. Noi considerăm că, privită din acest punct de vedere, conferința a constituit o mare victorie a partidelor participante și că ea va exercita o influență puternică asupra dezvoltării colaborării viitoare, a întregii vieți politice internaționale. (Aplauze puternice).Acționăm neabătut pentru dezvoltarea colaborării cu partidele socialiste și social-democrate — ca forțe ce reprezintă o parte însemnată a clasei muncitoare, a altor pături muncitorești și categorii sociale cu care trebuie dezvoltate relațiile în cadrul unor forme tot mai largi de conlucrare. Aceasta este o necesitate pentru soluționarea în condiții cît mai bune a problemelor internaționale. Pe plan național, această conlucrare se realizează în țările unde problema este la ordinea zilei. Noi nu putem decît să salutăm buna conlucrare stabilită între comuniști și socialiști din diferite țări. Noi înșine realizăm o conlucrare largă cu partidele socialiste și social-democrate din multe state, aproape de pretutindeni, și dorim să extindem tot mai mult a- ceastă conlucrare, considerînd că ea corespunde intereselor comune ale clasei muncitoare, ale forțelor progresiste, ale popoarelor, cauzei păcii și colaborării. (Aplauze pu

ternice, prelungite).Extindem și întărim solidaritatea cu mișcările de eliberare națională și, totodată, cu noile partide de guvernămînt progresiste din țările care au scuturat jugul dominației imperialiste, colonialiste și au pășit pe calea dezvoltării independente.Acționăm, de asemenea, pentru dezvoltarea colaborării cu alte partide politice democratice, cu diferite forțe și organizații progresiste, pentru soluționarea unor probleme de interes comun, atît în ce privește colaborarea dintre popoarele și țările noastre, cît și în realizarea păcii și conlucrării internaționale.în dezvoltarea mondială, una din problemele de importanță deosebită este dezarmarea generală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară. Așa cum se subliniază în Frogra- mul partidului nostru, trebuie să facem totul pentru a îndeplini a- ceastă misiune de mare răspundere și onoare a comuniștilor, de a salva omenirea de noi războaie. Știm că, în această privință, lucrurile se găsesc într-o fază destul de incipientă — dacă se poate vorbi chiar de aceasta. Practic, nu s-au realizat pași în direcția dezarmării. Sînt multe propuneri, sînt reuniuni și conferințe, dar problemele dezarmării și, îndeosebi, ale dezarmării nucleare nu numai că nu și-au găsit vreo soluționare, ci, dimpotrivă, se intensifică cursa înarmărilor, se acumulează noi stocuri de armamente, de arme nucleare, de alte mijloace de nimicire în masă, aceasta creînd pericole deosebit de grave pentru întreaga omenire. Partidul și statul nostru acordă și vor continua să acorde și în viitor o atenție deosebită acestei probleme. Va trebui ca și în activitatea politico- 

ideologică ea să fie abordată !n mod corespunzător, arătîndu-se ce avem de făcut, cum trebuie să acționăm pentru a ne aduce contribuția la soluționarea ei, avînd în vedere importanța deosebită pe care o are pentru întreaga omenire.Nu uităm nici un moment că trebuie să facem totul pentru înfăptuirea securității în Europa, pentru dezvoltarea unei colaborări mai bune în Balcani, pentru soluționarea problemelor litigioase, a conflictelor și stărilor de încordare care mai există în lume, pe calea tratativelor, în interesul păcii și colaborării între popoare.Sîntem ferm hotărîți ca și în viitor să acționăm cu toată convingerea și forța pentru întărirea colaborării cu țările socialiste, cu forțele progresiste și antiimperia- liste de pretutindeni. Avem convingerea că forțele care se pronunță pentru o politică nouă, acționînd unite, pot pune capăt vechilor relații de inegalitate, pot asigura triumful noii ordini economice, al unei politici democratice, pot asigura pacea pe planeta noastră. 
(Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,M-am referit la toate aceste probleme pentru că am vrut să subliniez necesitatea de a pune ferm la baza activității noastre politico- educative politica internă și externă a partidului nostru, de a acționa astfel încît fiecare comunist, fiecare cetățean al patriei noastre să înțeleagă bine fenomenele dezvoltării economico-sociale — atît naționale, cît și internaționale — pentru a fi în stare, în orice împrejurări, nu numai să explice politica noastră și să demonstreze justețea ei, ci și să acționeze cu toată forța pentru a contribui la înfăptuirea ei în viață. Problemele ce se pun pe plan național, și care depind aproape exclusiv de noi, să le soluționăm noi, fiecare la locul său de muncă; în ce privește problemele care necesită o conlucrare largă cu alte țări — mă refer la problemele internaționale — să participăm împreună cu statele și forțele politice de pretutindeni la soluționarea lor corespunzătoare.Iată de ce este necesar să pornim în pregătirea politico-ideologică nu de la teze generale, însușindu-le mecanic, ci de la studierea și înțelegerea problemelor și fenomenelor care apar continuu în lume. Numai așa vom deveni — cum am menționat anterior — buni revoluționari, buni comuniști. Numai așa vom putea acționa cu toată puterea pentru a ne aduce contribuția la soluționarea tuturor problemelor, oricît de complexe ar fi ele.Pentru realizarea sarcinilor de mare răspundere ce revin activității ideologice și de educație politică, Comitetul Politic Executiv a stabilit un șir de măsuri, a căror sinteză a fost publicată și supusă dezbaterii publice. Ele au fost trimise în întregime comitetelor județene de partid, urmînd ca, după ce vor fi dezbătute și îmbunătățite, să fie suphse plenarei Comitetului Central și,'pe baza lor, să se organizeze întreaga activitate politico- ideologică viitoare. Nu doresc să insist mai mult asupra acestor măsuri, deoarece ele vă sînt cunoscute. Aș dori să atrag atenția că avem în vedere o reorganizare și restructurare profundă a activității ideologice și educativ-politice, începînd cu învățămîntul de partid.Așa cum ați putut reține din sinteza publicată, acordăm o atenție sporită Academiei și școlilor in- terjudețene de partid în formarea și educarea cadrelor pentru toate domeniile activității de partid și de stat. M-am referit mai pe larg la aceste probleme acum cîteva zile, la Academia „Ștefan Gheorghiu" ; nu doresc să insist asupra lor. Academia și școlile interjudețene de partid au răspunderi deosebite. A- nual trec mii de oameni prin acest sistem de învățământ; în aceste școli învață mii de activiști de partid și de stat. De felul în care ei vor reuși să-și însușească politica partidului, problemele ideologice și, mai cu seamă, metodele de conducere și de activitate, depinde foarte mult modul în care ei vor ști să acționeze pentru a obține rezultate tot mai mari în înfăptuirea politicii partidului și statului.Pe baza celor stabilite de Comitetul Politic Executiv, vor trebui aduse îmbunătățirile corespunzătoare, pentru ridicarea la un nivel mai înalt a activității acestor instituții de învățământ.Am stabilit reorganizarea pe o bază nouă a învățămîntului seral de partid cu o durată de trei ani care, practic, cuprinde aproape toți membrii de partid, precum și un număr însemnat de alți oameni ai muncii. Pornind de la' problemele economice, sociale și politice actuale, am stabilit organizarea în- vățărpîntului de partid în trei , forme de bază. Una din aceste forme cuprinde problemele activității de partid și de stat. Aici dorim să fie temeinic aprofundate relațiile de producție, forțele de producție, problemele structurii partidului și statului nostru, ale activității practice a organelor de partid și de stat, în așa fel încît comuniștii, activiștii de partid și de stat, ceilalți par- ticipanți la cursuri să capete cunoștințe temeinice în domeniul muncii de partid și de stat. De a- semenea, am stabilit o formă de învățămînt de partid în care să se studieze socialismul științific și problemele dezvoltării economico- sociale a României — de care am

vorbit anterior — pornind de la necesitatea de a se înțelege cum trebuie să acționăm pentru soluționarea lor în vederea dezvoltării armonioase a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului. A treia formă de învățămînt se ocupă cu problemele materialismului dialectic și istoric, ale rolului științei și tehnicii în progresul economico-social al țării, Avem în vedere tocmai ceea ce am menționat anterior, o îmbogățire a cunoștințelor despre lume, natură, societate, o stăpînire a tot ceea ce omenirea a realizat și realizează mai bun în diferite domenii de activitate, inclusiv în domeniul științei și tehnicii contemporane.Considerăm că, pe această bază, vom putea asigura un conținut nou și o finalizare a învățămîntului nostru, vom obține o creștere substanțială a nivelului de pregătire politică și ideologică a partidului nostru, îmbunătățirea muncii tuturor organizațiilor de partid.în fine, am stabilit să reorganizăm, pe o bază nouă, Universitatea politică și de conducere, ca formă superioară pentru pregătirea politico-ideologică a activului de partid și de stat, cu un program corespunzător. Desigur, în raport cu categoriile de membri de partid din diferite domenii de activitate, în programele concrete de învățămînt se vor putea aborda mai pe larg unele probleme, se va putea pune un accent mai mare pe o latură sau alta a activității — totul înscriindu-se în orientarea și în cadrul stabilit de Comitetul Politic Executiv. Toate categoriile de oameni ai muncii, indiferent dacă lucrează în domeniul producției materiale, al științei, al creației li- terar-artistice, trebuie să cunoască problemele de bază ale politicii noastre interne și externe, să-și însușească temeinic principiile filozofiei noastre despre lume și viață, să fie în stare să le aplice în mod corespunzător în domeniul lor de activitate. Pe această bază se vor organiza și învățămîntul U.T.C. și învățămîntul politic de masă, ținîndu-se, desigur, seama de specificul și problemele ce se pun în fața diferitelor categorii de oameni ai muncii.Putem spune deci că vom avea un sistem unitar, bine organizat, o orientare clară în întreaga activitate de educație ideologică și politică. Dar numai sistemul și orientările nu sînt suficiente. Este necesar acum să se acționeze pentru asigurarea unei bune desfășurări a tuturor formelor de învățămînt. . Mai cu seamă trebuie să veghem cu strictețe la asigurarea conținutului învățământului în concordanță cu hotărârile Congresului al Xl-lea, cu Programul partidului, cu directivele trasate de Comitetul Central, de Comitetul Politic Executiv. Acum hotă- rîtor este felul în care vom ști să realizăm în viață acest program complex de activitate ideologică și educație politică.în mod corespunzător s-au stabilit măsuri pentru o mai bună organizare a învățămîntului de stat, pentru legarea lui mai strîn- să de cercetare și producție. în a- cest cadru s-au elaborat măsuri privitoare la predarea științelor sociale în toate formele învăță- mîntuluî de stat. Este de înțeles că, alături de activitatea de predare a cunoștințelor tehnice și profesionale de specialitate, învățămîntul social-politic constituie o latură deosebit de importantă a învățămîntului, care trebuie să se bucure de atenția tuturor cadrelor didactice, a tuturor consiliilor de conducere, a Ministerului Educa

ției și învățământului, a tuturor ministerelor în subordinea sau răspunderea cărora se află instituții școlare.Trebuie să fie clar tuturor că specialiștii trebuie să aibă și o temeinică pregătire politică și ideologică. Specialiștii de mîine trebuie să fie în stare să-și îndeplinească în bune condiții rolul pe care îl au în procesul dezvoltării economico-sociale a țării. Tineretul patriei noastre trebuie să fie educat în spiritul dragostei față de patrie, față de tot ceea ce au realizat înaintașii noștri, față de tradițiile mișcării progresisterevoluționare, muniste, să cele mai noi ale mișcării fie înarmat cuceriri ale 
și co- cu științei și tehnicii și întregii cunoașteri umane. Să facem totul pentru ca tineretul patriei noastre să se poată afirma cu putere ca un tineret revoluționar, hotărît să-și consacre ântreaga energie asigurării victoriei socialismului și comunismului în România. (Aplauze pu

ternice).La educarea politico-ideologică a tinerilor trebuie să participe toți cei care lucrează în domeniul învățămîntului, începînd de la educatoare și pînă la profesorul universitar. Am mai menționat o dată, dar repet și acum, că nu poate fi considerat educator bun, profesor bun acela care nu desfășoară și o intensă activitate politi- co-educativă în rîndul elevilor și studenților. Cadrele din învățămînt trebuie să fie și buni educatori, făuritori ai unui tineret nou, înaintat, pregătit pe baza concepției revoluționare marxist-leninis- 
te. (Vii aplauze).Fără îndoială că, în acest cadru, cei care lucrează direct în domeniul predării științelor sociale au sarcini și răspunderi deosebite. Ei trebuie să acționeze nu numai pentru a preda disciplinele respective, dar, în același timp, sub conducerea organizațiilor de partid din instituțiile respective, pentru a asigura desfășurarea în cele mai bune condiții a activității politico- ideologice și de educație în școli, în privința aceasta trebuie să spun deschis că am pretenții mai mari față de cadrele care lucrează în domeniul științelor sociale. Va fi necesar ca, paralel cu desfășurarea procesului educativ și ținând seama de programele de perfecționare și reciclare periodică a cadrelor, să elaborăm un program mai complet de perfecționare și reciclare a cadrelor ce predau în domeniul științelor sociale. în afară de pregătirea permanentă, cel puțin o dată la 3 ani, cadrele ce predau științele sociale. să urmeze un curs de cîteva luni în timpul vacanței, care să le permită ridicarea continuă, a nivelului ideologic. Această problemă se pune și pentru cadrele din celelalte sectoare. (Vii aplauze). Desigur, și în cursul anului va trebui să se asigure perfecționarea cunoștințelor tuturor cadrelor din sistemul învă7 țămintului de partid și al învăță- mîntului social-politic de sta,t. în felul acesta, cei chemați să facă e- ducația tineretului vor avea cunoștințele și pregătirea corespunzătoare pentru îndeplinirea acestei sarcini nobile. (Aplauze).După cum vă este cunoscut, o mare atenție acordăm integrării învățămîntului cu cercetarea și producția. în privința aceasta s-au stabilit măsuri concrete, potrivit cărora profesorii, toate cadrele didactice vor desfășura în fiecare lună în mod compact activitate de cercetare, precum și practică în producție — fie zilnic cite o jumătate de zi, fie lunar, în raport cu durata stabilită pe diferite domenii de activitate. O asemenea 

integrare trebuie realizată și In domeniul științelor sociale. Și aici trebuie asigurată o unitate deplină — în spiritul legilor — între cercetare și predare, organizîndu-se compact activitatea de cercetare. Totodată, trebuie găsite formele corespunzătoare pentru participarea profesorilor și studenților la activitatea practică, de producție. Desigur, acest lucru e mai simplu pentru cei din domeniul științelor economice, aceștia vor trebui să lucreze 10 sau 12 zile pe lună în întreprinderi, efectiv în activitatea economică sau conțabilă. Aici trebuie doar să se treacă la înfăptuirea în practică a ceea ce este prevăzut. Cei din alte domenii — mă refer mai cu seamă la cei din filozofie — trebuie să se încadreze și să participe efectiv în activitatea politică, în activitatea de producție. în felul acesta vor înțelege mai bine filozofia pe care o predau. 
(Vii aplauze).Am citit ieri, trecînd printr-un oraș, pe firma unei școli : „Liceu de cultură generală". M-am întrebat : oare nu toate liceele asigură o pregătire culturală generală tineretului ? Inclusiv cele industriale și agricole ? Se pare însă că unii tovarăși, prizonieri ai unei concepții învechite, consideră că tineretul are nevoie doar de o spoială de cultură — cum spunea pe timpuri Eminescu. Noi avem nevoie nu de o cultură abstractă, ci de o cultură profundă, multilaterală, materialist-dialectică, revoluționară, bazată pe cele mai noi cuceriri ale cunoașterii umane și ale practicii. (Aplauze puternice, în
delungate). Poate unii, cu concepții depășite, vor spune : „bine, dar ce mai rămîne din liceul umanist ?“. Cred că tendința de a-i considera umaniști pe cei ce învață doar teorie și ignoră practica (animație, aplauze) și neuma- niști pe cei ce își însușesc știința pentru a putea contribui în mod practic la dezvoltarea societății — este nejustă. Am mai spus — noi vrem să promovăm un umanism revoluționar, un umanism al muncii, al creației. Școala cu adevărat umanistă este cea care asigură formarea profilului nou, complex și multilateral al omului o- rînduirii socialiste bazate pe o înaltă civilizație și cultură, pe a- firmarea plenară a personalității umane în sfera creației sociale. 
(Aplauze puternice).Am ridicat această problemă pentru că va trebui să reflectăm serios chiar la terminologia pe care o folosim în învățămîntul nostru, îmbunătățind-o. Să renunțăm și în acest domeniu — ca și în altele — la ce e depășit, perimat și să o- rientăm școala spre o concepție nouă, înaintată, în pas cu exigențele tot mai înalte ale societății. Numai așa vom pune capăt unor stări de lucruri anormale din societatea noastră. Ce fel de umanism poate manifesta școala care nu-i pregătește pe tineri să știe ce au de făcut în viață ? Nu avem nevoie de un asemenea umanism! Școala noastră trebuie să-i asigure tînărului o pregătire solidă, să-l învețe să știe ce are de făcut în viață, să-l ajute să fie în stare să se încadreze în activitatea de construcție socialistă, de dezvoltare a patriei, a societății noastre socialiste .' (Aplauze îndelungate).Dorim ca toate cele aproape 300 de mii de cadre didactice din învățământul nostru de toate gradele să se încadreze cu toată forța în activitatea de educație a tinerei generații, de formare a omului nou. Dorim, de asemeneâ, ca zecile de mii de cadre din învățământul de stat care predau științele sociale

(Continuare în pag. a IV-a)
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VIZITA ȚARA NOASTRA Cu vin ta rea tovarășului
k TOVARĂȘULUI EDWARD GIEREK

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu
Tovarășul Edward Gierek este Informat despre o recentă realizare a tehnicii românești — instalația de foraj marin — care încorporează și inteligența și capacitatea creatoare a colectivului ploieștean. Se subliniază, de asemenea, că, în afara mijloacelor tehnice destinate industriei petroliere, ce dețin ponderea principală în producție, uzina „1 Mai" realizează utilaje și mașini și pentru industriile chimică și metalurgică, precum și diferite tipuri de mașini- unelte. Apreciind realizările constructorilor de mașini ploieșteni, tovarășul Edward Gierek se interesează, în același timp, de performanțele utilajului petrolier, în special ale instalației de foraj marin. în continuare, pe parcursul vizitării unor secții de producție, sînt prezentate numeroase mașini moderne, complexe, de o mare productivitate, între care strungul cu comandă-program.în discuția purtată cu ministrul construcțiilor de mașini, cu specialiștii uzinei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind ceea ce s-a înfăptuit pînă acum, recomandă să fie intensificată acțiunea de autou- tilare, să se realizeze prin forțe proprii noi mașini-unelte, atît pentru acoperirea necesităților uzinei, cît și pentru alte întreprinderi din județ și din țară.Se asistă apoi la o demonstrație de ridicare și coborîre a instalației de foraj pentru adîncimi pînă la 6 000 metri, premiată cu medalia de aur la numeroase competiții comerciale internaționale. După demonstrație, în cadrul unei expoziții organizate în aer liber se cercetează cu atenție unele tipuri de sape și alte agregate pentru forajul de mare adîncime.în amintirea vizitei făcute la uzinele „1 Mai", se oferă tovarășului Edward Gierek macheta instalației de foraj pentru adîncimi de 6 000 metri, care funcționează pe cîmpurile petroliere ale Poloniei, alături de alte utilaje petroliere produse în țara noastră. Despărțindu-se de gazde, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek îi felicită pentru realizările obținute și le urează noi succese în activitatea complexă și de mare răspundere pe care o desfășoară.

Discuție prietenească in Incinta aerogării Otopeni

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gierek, împreună cu tovarășele Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek au plecat pe Valea Prahovei, spre Sinaia, fiind salutați, cu deosebită căldură, pe întregul traseu străbătut prin municipiul Ploiești, prin așezările situate de-a lungul frumoasei văi a Prahovei, de zeci de mii de cetățeni.La sosirea în Sinaia, regăsim aceeași primire însuflețită, entuziastă. Cetățenii orașului, și împreună cu ei numeroși oameni ai muncii veniți la odihnă în stațiune, au ieșit în întîmpinarea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek și a tovarășelor Elena Ceaușescu și Stanislawa Gierek. Mulțimea a făcut o caldă primire, scandînd „Ceaușescu — Gierek", „România — Polonia" și aclamînd pentru prietenia dintre cele două popoare.

Se vizitează întreprinderea „1 Mai" din Ploiești

la Consfătuirea cadrelor din domeniul 
științelor sociale și învățămîntului politic

(Urmare din pag. a III-a)să devină un detașament puternic în activitatea ideologică șl politică desfășurată de partidul 
plauze puternice).Am fost informat că tari cu propaganda au că nu dispun de- suficienți activiști pentru munca ideologică și că ar fi necesar să mai sporim numărul activiștilor retribuiți. După părerea mea, aceasta este o concepție greșită despre activitatea de partid, despre munca politico-ideologică. Vreau să fiu bine înțeles : nu numai cei care predau în învăță- mîntul de partid și de stat trebuie să desfășoare activitate ideologică. Activitatea ideologică desfășoară întregul nostru partid. Ea se desfășoară sub conducerea partidului de către toți activiștii, de către toți comuniștii. Cei retribuiți au atribuții fie în predarea la cursuri, fie în organizarea activității. Dar nu putem desfășura o activitate ideologică și politică corespunzătoare dacă întregul partid nu se va angaja cu întreaga forță în a- ceastă activitate, voie să scoatem din diferite munci nem să facă munca _ _ _dist retribuit; avem nevoie să angajăm întregul partid în activitatea politico-ideologică ! Așa cum am mai spus, să angajăm puternic această masă uriașă, de zeci de mii de oameni, care predau științele sociale ! Toți trebuie să fie propagandiști și activiști de partid în acest domeniu ! (Aplauze puterni
ce, Îndelungate).Dispunem în această privință de o forță uriașă. în toate comunele avem zeci de învățători și profesori, zeci de intelectuali. în toate orașele avem sute de intelectuali, și la aceștia adăugăm un mare număr de activiști din rîndul muncitorilor și țăranilor care desfășoară activitate politică-ideologică obștească.Or&anizațiile noastre de partid, comitetele județene de partid, Comitetul nostru Central trebuie să organizeze mult mai bine decît pînă acum această forță. Atunci mi-e teamă că vom avea prea mulți propagandiști. (Vii aplauze). Deci nu ne putem însuși propune-

nostru. (A.unii secre- arătat aici

Nu avem ne- alți oameni și să-i pu- de propagan-

rile care s-au făcut aici. Dimpotrivă, trebuie să atrag atenția organizațiilor de partid de la toate nivelurile, comitetelor județene că au datoria să acționeze într-un mod nou, să se sprijine ferm pe uriașul activ de partid și de stat din domeniul învățămîntului, pe aceste sute de mii de activiști. Ei trebuie să joace un rol mai activ în procesul de educație politică, în activitatea ideologică de formare a omului nou, inclusiv în activitatea cultural-artistică.Pornind de la aceste considerente și acționînd în acest fel, apreciez că dispunem de suficiente forțe pentru a putea face față tuturor sarcinilor. Trebuie să organizăm bine aceste forțe, să ne preocupăm de ridicarea nivelului lor politic-ideologic.Totodată, cadrele din învățămîn- tul de partid și care predau științele sociale trebuie angajate mal puternic și în realizarea programului de activitate cultural-artistică — parte integrantă a programului complex de educație socialistă, de formare a omului nou. Vom avea încă anul viitor prima manifestare la scară națională a festivalului „Cîntare României". Va trebui să acționăm în așa fel încît acest festival — care are loc în anul cînd se împlinesc 100 de ani de la proclamarea independenței țării — să reprezinte un moment important, să marcheze realizarea unei cotituri în activitatea culturală, politică și educativă de masă. Avem în vedere ca aceste manifestări, care cuprind toate formele și domeniile de activitate culturală, să antreneze milioane și milioane de oameni, căpătînd caracterul unei puternice mișcări de masă. Nu trebuie să existe comună, școală, instituție, întreprindere fără formațiuni artistice-culturale. fără cercuri de creație în diferite domenii de activitate. De asemenea, trebuie să adăugăm la aceasta activitatea de răspîndire a cunoștințelor științifice populare, „Cîntare o sinteză porului nostru, care, de-a lungul secolelor, a fost purtătorul culturii, al tradițiilor, al civilizației noastre, iar în prezent este garanția înflo-

în rîndul maselor largi în așa fel încît festivalul României" să reprezinte a forței creatoare a po-

ririi culturii și civilizației socialiste, comuniste 1 (Aplauze puternice, 
Îndelungate).Putem afirma cu deplin temei că avem un minunat program revoluționar, elaborat de Congresul al XI-lea, cu privire la întreaga dezvoltare a țării noastre, în el fiind cuprinsă și activitatea politl- co-ideologică, ca parte inseparabilă 
a procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Am stabilit măsurile organizatorice necesare pentru realizarea, și în domeniul ideologiei, al educației, a acestui minunat program. Dispunem de un partid puternic, unit, care își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de forță politică conducătoare în societatea noastră. Avem un popor minunat, care își demonstrează prin munca de zi cu zi și ceas cu ceas hotărîrea și fermitatea de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și statului. (Aplauze puternice, 
Îndelungate).Bazîndu-mă pe toate acestea, sînt convins că și în domeniul activității ideologice și politice vom realiza cu succes sarcinile Congresului al XI-lea, că acest important sector al activității noastre va contribui și el, într-o măsură însemnată, la înfăptuirea programului general de dezvoltare a patriei noastre, la ridicarea bunăstării întregului nostru popor I (Aplauze 
puternice).Trebuie să-facem totul pentru ca în cincinalul actual să obținem o afirmare și mai puternică a spiritului revoluționar în întreaga activitate politico-ideologică de formare a omului nou, constructor al socialismului și comunismului în România 1 (Aplauze puternice, în
delungate).Cu această convingere vă urez dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din domeniul muncii ideologice și politice, succese tot mai mari In întreaga activitate, multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze puternice; 
urale : se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.". Cei prezenți în sală ova
ționează îndelung pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Comite
tul Central, pentru secretarul ge
neral al partidului și președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

t V
în Valea Jiului

107 000 TONE CĂRBUNE PESTE PLAN

★Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntîl- nit, joi seara, cu tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, și tovarășa Stanislawa Gierek în cadrul unui dineu, desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie. Imagine de la sosirea la Sinaia
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PROGRAMUL 1
10,00 Teleșcoală.
11,00 Film artistic: „Trestia" — produc

ție a studiourilor din R. D. Ger
mană.

12.25 Sub cetina bradului.
12,55 Reportaj TV: Cetățenii propun... 

cetățenii realizează...
13.15 Telex.
13,20 închiderea programului.
16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba germană.
18.15 Handbal masculin: Dinamo Bucu

rești — M.A.I. Moscova (Cupa 
Cupelor).

19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Festivalul național al clntecului 

ostășesc — ediția a III-a.
21,05 Ora științei și tehnicii.
21,45 Emisiune de clntece populare.
22,10 24 de ore.

Oamenii muncii din unitățile economice ale municipiului Petroșani sporesc in mod ritmic volumul producției realizate peste plan, înre- gistrînd avansuri substanțiale In îndeplinirea angajamentelor asumate în întrecere. Nu întîmplător de la începutul anului și pînă în prezent, pe ansamblul municipiului a fost obținută o producție industrială suplimentară în valoare de peste 52 milioane lei. Cum este și firesc, puternicul detașament al minerilor din

Valea Jiului constituie o permanentă pildă de responsabilitate și dăruire în muncă : în perioada amintită, cuantumul producției suplimentare de cărbune energetic și cocsificabil realizată pe întregul bazin carbonifer de aici se ridică la peste 107 000 tone. Minerii de la Vulcan, Petrila, Uricani, Lonea și Paroșeni sînt principalii autori ai acestui adevărat „munte" de cărbune livrat economiei naționale peste prevederile de plan. (Sabin Ionescu).
Galați:

IN PLUS, 120 000 TONE SLEBURI TURNATE

* . '''

B..

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17,05 Tineri Interpret! 

șoară.
17,35 Șah mat în... 15
17,50 Desene animate.
18,05 Biblioteca pentru
18,55 Pagini de umor: 

făcut nevasta mea.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20 00 „Giselle" de A. Adam. Interpre

tează soliștii, orchestra șl ansam
blul de balet al Teatrului Mare 
din Moscova.

21.25 Telex.
21.30 Tribuna TV.
22.00 Din filmoteca TV: Circul păpușilor.

de muzică

minute.

u«

toți.
Ce vrăji a mai

Tînărul colectiv de oțelari al secției de turnare continuă a oțelului de pe platforma Combinatului siderurgic Galați raportează înregistrarea unui însemnat succes de producție : realizarea unei cantități de 120 000 tone sleburi peste plan de la intrarea în funcțiune a secției (aprilie a.c.) pînă în prezent. Cinstea de a ela-

bora slebul ce rotunjește la 120 000 tone cantitatea suplimentară realizată a revenit schimbului condus de maistrul Constantin Albu. De remarcat că succese de prestigiu raportează și furnaliștii gălățeni — circa 90 000 tone fontă peste plan în a- ceeași perioadă — precum și colectivul oțelăriei electrice : aproape 5 500 tone oțel suplimentar.

diversificam producția materialelor de construcții u
wDe cîteva zile, în toate unitățile Centralei materialelor de construcții se desfășoară o amplă și, totodată, complexă activitate de organizare superioară și reprofilare a producției — menite să contribuie direct și imediat la transpunerea în practică a sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. consacrată activității în domeniul proiectării și construcțiilor industriale. Specialiști, proiectanți, lucrători de înaltă calificare, cadre de răspundere din conducerea centralei și a ministerului de resort se află în prezent în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii ale întreprinderilor din Tg. Mureș, Cîmpia Turzii, Vaslui, Piatra Neamț, Iași, Berceni (Prahova), București și altele, unde, în comun, pe baza unei temeinice analize la fața locului, adoptă măsurile corespunzătoare cerute de trecerea grabnică la producerea pe scară largă a unor noi tipuri de materiale ușoare, ieftine și rezistente, destinate să ajungă în cel mai scurt timp pe șantierele de investiții ale țării.Această importantă acțiune are drept coordonate principale. într-o serie de unități, modificarea unor tehnologii, efectuarea de adaptări la utilaje și dispozitive în vederea accentuării procesului de diversificare a gamei de materiale fabricate ; în altele, se urmărește creșterea capacității de producție la acele materiale a căror calitate și eficiență sînt verificate ; în sfîrșit, specialiștii din centrală și întreprinderi acordă o mare atenție introducerii în circui

tul productiv a unor noi materiale,

provenite din roci naturale, cu caracteristici și rezistențe care le recomandă la lucrările de construcții.Bunăoară, în fabricile care produc corpuri din ceramică brută sînt în curs de montare instalații moderne de tăiat și transportat, pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice și realizarea celor mai variate ti
puri de elemente noi — de Ia pe-

luțiile proiectanților și constructo
rilor există o legătură organică, ne spune ing. Romul Marta, directorul Centralei materialelor de construcții. Succesul deplin al acestor preocupări multiple, care au și început să dea rezultate, este însă determinat de înțelegerea profundă, de către cadrele noastre de muncitori și specialiști, a semnificației majore a sarci-

losite la realizarea construcțiilor: 
fundații, grinzi, stilpi, pereți, acope
rișuri, alte părți componente aie 
structurilor de rezistență. De pildă, pentru executarea unor acoperișuri ieftine și ușoare se folosesc elementele din azbociment, iar acolo unde este nevoie de o temperatură constantă în interiorul halelor, se utilizează plăci autoportante din vată mi-

MĂSURI APLICATE DE CENTRALA DE RESORT 
DUPĂ CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C. R

reți la acoperișuri. De asemenea, în 
scopul creșterii substanțiale a pro
ducției de elemente precomprimate 
din beton armat, în multe întreprinderi se pun la punct tipare, unele utilaje mărunte, dar Indispensabile procesului tehnologic. Pe același plan, menționăm și eforturile care vizează rezolvarea problemei producerii plăcilor din vată minerală, a altor materiale termo, fono și hidroizolante, cu caracteristici și rezistente superi
oare. Capacitățile de producție des
tinate anterior producerii de piloți 
sînt acum rapid reanalizate. Ii se 
aduc modificări tehnologice, pentru 
a se trece, pe unele dintre ele. Ia 
bricarea altor tipuri de elemente 
beton armat.

— Intre eforturile noastre și

fa- 
din

so-

nilor trasate de partid, de creșterea exigenței față de calitatea produselor realizate, precum și de îmbunătățirea — în toate compartimentele — a pregătirii profesionale. Iată de ce, în unități, cu sprijinul direct al organizațiilor de partid, am organizat „din mers" un larg schimb de experiență pentru promovarea si însușirea unor tehnologii de fabricație noi și moderne, pentru întărirea ordinii și disciplinei în producție.Ce oferă concret, la ora actuală, producătorii din Centrala materialelor de construcții ? Programele de măsuri în curs de finalizare în toate întreprinderile subordonate includ noi produse și materiale necesare fabricării principalelor elemente fo-

nerală. în unitățile din Șimleul Sil- vaniei, Vaslui, Berceni și Deva se fac Intense pregătiri pentru amplificarea producției de acest gen. Pentru asigurarea unor condiții de iluminare naturală cit mai bună a clădirilor, la întreprinderile ..Progresul" și „Izolatorul" din București se va trece la realizarea unor plăci ondulate din poliester armate cu fibre de sticlă. La construcția pereților, accentul se pune, printre altele, pe producerea unor blocuri de zidărie de dimensiuni mari din beton celular autoclavizat, pe extinderea producției de blocuri ceramice cu goluri și pereți subțiri.Creșterea masivă a producției de elemente precomprimate este de natură să aducă avantaje evidente pa

linia reducerii, in medie, a consumu
lui de oțel cu 40 la sută și a celui 
de ciment cu 25—20 la sută față de soluțiile bazate pînă acum pe panouri și elemente grele. De mare in
teres economic este valorificarea ro
cilor naturale, a tufurilor vulcanice. Experimentările efectuate cu asemenea roci la Perișani, Podeni și Măgura au indicat posibilitățile largi de utilizare a acestora.— Utilizarea tuturor acestor materiale impune întărirea colaborării intre furnizor, proiectant și constructor, maximă receptivitate din partea tuturor acestor factori pentru soluțiile noi oferite, care conduc la realizarea unor mari economii de ciment, oțel, lemn pe șantierele de investiții, precizează tovarășul Gabriel Furdu- iescu, director economic al centralei, o a fo- lu-Pentru aceasta, vom iniția acțiune amplă de popularizare noilor materiale, a avantajelor loslrii lor la toate categoriile de crări de construcții. De aceea, proiec- tanții din institutul de specialitate al centralei lucrează acum la elaborarea unor documentații tip pentru elemente constructive ieftine, ușoare, realizate cu noile materiale introduse în -fabricație în unitățile noastre, nu cu pretenția de a impune niște soluții-șablon, ci de a deschide căile unui dialog constructiv, eficient, In vederea îmbunătățirii radicale activității de proiectare și execuție noilor obiective de investiții. a

a

Cristian ANTONESCU 
Dan CONSTANTIN

• BAIA MARE. S-a deschis cea de-a cincea ediție a „Toamnei băimărene". Teatrul drama
tic a prezentat piesa „Uneori liliacul înflorește și toamna" de Tudor Popescu. Formația corală 
„A. C. Segizzi" din Gorizia (Italia) a prezentat concerte în zona Chioarului • ARAD. La sala 
„Forum" expune pictură, acuarele și mozaicuri tînărul artist amator Ilie Cengher. La muzeul 
județean s-a deschis expoziția „Figura țăranului^ artă”' ' ~ . 
Cimpulung și Rucăr au convorbiri cu o brigadă fică formată din acad. Macovschi (biologie), dr. ximilian (genetică), dr. mir Rișcuția (antropologie), dr. Cornelia Cristescu (astronomie), conf. dr. Benone Zotta (ecologie) • SATU-MARE. La Mu
zeul județean s-a deschis o expoziție omagială a graficianului Paul Erdos, maestru emerit al artei, prilejuită de împlinirea virstei de 60 de ani • GORJ. La 
Librăria lansarea volumului de debut al tînărului poet gorjean Nicolae Diaconu — „Călătorie spre ceilalți". „Gazeta Gorjului" a tipărit o foaie volantă dedicată lucrătorilor de la întreprinderea „Oltenia". Muzeul județean găzduiește expoziția de artă populară „Rădăcinile artei lui Brâncuși". La biblioteca Spi
talului județean a avut loc o consfătuire interjudețeană de farmacie • BRASOV. Sub sem
nul evocării războiului de inde
pendență au avut loc manifestări cultural-artistice la Făgăraș. Rîșnov. Zărnești și Codlea 
• CARAS-SEVERIN. Casa de 
cultură a sindicatelor din Reși
ța găzduiește o expoziție de filatelie pe teme din istoria patriei și a partidului. Cenaclul 
„Ateneum" a prezentat spectacole la Oravița și Anina. Corul 
Căminului cultural din Marga a participat la concursul interna-

român în
• ARGEȘ. Cetățenii din purtat științi- Eugen C. Ma- Cante-

centrală a avut loc

țional de la Gorizia (Italia). La 
Oțelul Roșu, ciclul de manifestări „Cincinalul revoluției teh- nico-științifice" a continuat cu un schimb de experiență pe tema „Autoutilarea — de la plan la înfăptuire". • BISTRIȚA-NA- 
SAUD. O dezbatere pe tema 
„Răspunderea medicului in fața 
actului terapeutic" a avut loc la Bistrița • NEAMȚ. „Poeții cintă 
patria" este titlul serii literare organizate la Piatra Neamț, cu concursul redacțiilor „Cronica" și „Ateneu". La Roman s-a deschis expoziția de pictură Elena Dobriceanu-Cocărăscu. cu- prinzind lucrări inspirate din războiul de independență. Pe 
platforma chimică Săvinești a fost editată o foaie volantă consacrată reviziilor anuale ale instalațiilor • ALBA. La Alba 
Iulia, Aiud, Blaj și Cimpeni s-au ținut consfătuiri ale bibliotecarilor. Muzeografi din județ au dezbătut, într-o consfătuire, posibilitățile de valorificare a patrimoniului muzeistic a VASLUI. 
„Neam de eroi" este genericul unei manifestări politice și cultural-educative organizate la monumentul lui Ștefan cel Mare de la Podul înalt. In sala 
„Arta" s-a deschis expoziția de pictură Mihail Petrescu. I.a 
Birlad au loc întilniri-dezbatere pe tema „Teatrul — factor de educație politică a tinerei generații". o V RANCE A. „Crește
rea contribuției stațiilor de ra- 
dioficare la activitatea de edu
cație politico-ideologică" este tema schimbului de experiență organizat recent la Focșani. în
treprinderea cinematografică ju
dețeană a organizat la Adjud simpozionul „Independența — ideal de veacuri al poporului român". Biblioteca județeană, in colaborare cu Casa pionierilor din Focșani, a organizat concursul „Poezia toamnei" și medalionul „Alexandru Vlahuță".
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Președintele Nicolae Ceausescu 
a primit scrisorile de acreditare 

a ambasadorului Republicii Federale Germaniaîn alocuțiunea rostită în cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor, ambasadorul RICHARD BALKEN a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și poporului român cele mai bune urări din partea președintelui Republicii Federale Germania, Walter Scheel.Relevînd evoluția pozitivă a legăturilor dintre cele două țări, ambasadorul Richard Balken a subliniat : „în urmă cu aproape zece ani, cînd primul ambasador al Republicii Federale Germania și-a prezentat aici scrisorile de acreditare, a început o etapă deschizătoare de drumuri noi, considerată de unii ca un eveniment senzațional. Astăzi este acceptat de toată lumea faptul că între state cu sisteme sociale diferite pot exista relații prietenești, așa cum s-au dezvoltat între statele noastre. După a- eest act de evidentă destindere, statele noastre au adus contribuții importante la realizarea Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa".„Guvernul și populația țării mele, 
a spus în continuare vorbitorul, au urmărit întotdeauna cu mare simpatie evoluția politicii dumneavoastră externe, angajarea dumneavoastră curajoasă pentru independența și e- galitatea în drepturi a tuturor statelor. Sîntem unanim de părere că documentul final de la Helsinki nu 'Tebuie să rămînă numai pe hîrtie, ■ ă toate statele participante trebuie să se angajeze în direcția realizării sale nelimitate și că procesul de destindere trebuie sprijinit de toate popoarele Europei".Evocind vizita oficială întreprinsă de președintele Nicolae Ceaușescu în Republica Federală Germania, ambasadorul R. F. Germania a spus : „în urmă cu trei ani ați fost, domnule președinte, oaspetele binevenit al țării mele. Vizita dumneavoastră nu a fost uitată; ea a dat impuls unor numeroase inițiative, care au îmbogățit și edîncit relațiile noastre bilaterale. Cele șapte acorduri și Declarația solemnă comună, semnate in timpul vizitei dumneavoastră, constituie jaloane importante pentru obiectivele noastre politice comune. Ambele părți sînt unanime asupra necesității de a depune eforturi în vederea extinderii colaborării economice reciproc avantajoase".în încheiere, ambasadorul Richard Balken a subliniat legăturile istorice existente între cele două popoare. în acest context, vorbitorul a spus : „Cetățenii României de naționalitate

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Manea Mănescu, a primit, joi după-amiază, delegația parlamentară din Republica Costa Rica, condusă de Alfonso Carro Zuniga, președintele Adunării Legislative, aflată în vizită In țara noastră.Cu acest prilej oaspetele a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, un călduros salut din partea președintelui Republicii Costa Rica, Daniel Oduber Quiros, iar poporului român succese tot mai
Festivalul cîntecului 

ostășescJoi seara a început festivalul cîntecului ostășesc „Te apăr și te cînt, patria mea", printr-un spectacol desfășurat în studioul de concerte al Radioteleviziunii române. Această manifestare, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în colaborare cu Uniunea compozitorilor și Radio- televiziunea română, care este menită să stimuleze crearea de piese muzicale patriotice și ostășești, se bucură, și la actuala ediție — a III-a — de o largă participare a compozitorilor, poeților și interpreților noștri.Din cele 486 de cîntece realizate acest prilej, juriul, prezidat de Ion Dumitrescu, președintele Uniunii compozitorilor, a selectat, pentru a fi prezentate în concerte, 60 de lucrări — piese patriotice, de muzică ușoară și marșuri ostășești, inspirate din viața cotidiană a armatei noastre socialiste, din faptele sale eroice înscrise la loc de frunte în istoria țării.în cadrul primului spectacol al festivalului au fost audiate cintece patriotice, interpretate de corul și orchestra Ansamblului „Doina" al armatei, sub bagheta generalului-maior Dinu Stelian, artist al poporului, colonelului Sergiu Eremia și a lui Gheor- ghe Popescu. în continuare au fost prezentate piese de muzică ușoară avind ca soliști, între alții, pe Angela Similea, George Enache, Adrian Romcescu, Ilona Moțica, Sergiu Cioiu, Doina Stănescu. Acompaniament tul a fost realizat de Orchestra de muzică ușoară a Radioteleviziunii, dirijată de Sile Dinicu, artist emerit.(Agerpres) 

germană din Transilvania și din Banat au contribuit de secole la realizarea unor legături strînse între statele și popoarele noastre. Aceste legături culturale și umane constituie un element esențial al relațiilor noastre și sînt în avantajul ambelor noastre popoare".A luat apoi cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste România.Exprimînd mulțumiri pentru mesajul de salut ce i-a fost transmis, președintele Nicolae Ceaușescu a a- dresat. la rîndul său, președintelui Republicii Federale Germania și poporului din această țară, un salut călduros și cele mai bune urări de progres, prosperitate și pace.„Constatăm cu satisfacție, a spus președintele Nicolae Ceaușescu, că raporturile dintre România și Republica Federală Germania au cunoscut o dezvoltare continuă — îndeosebi de la stabilirea relațiilor diplomatice cu aproape un deceniu in urmă — servind intereselor celor două popoare și cauzei păcii și înțelegerii în Europa și în lume. îmi amintesc cu plăcere de vizita oficială făcută în Republica Federală Germania. Convorbirile pe care le-am avut, atît cu acel prilej, cit și ulterior, cu conducătorii țării dumneavoastră, înțelegerile convenite și, mai ales, Declarația solemnă comună, semnată în vara anului 1973, au așezat relațiile dintre România și R.F. Germania pe o temelie solidă, con- sacrînd dorința și angajamentul țărilor noastre de a pune la baza raporturilor dintre ele principiile deplinei egalități în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Progresul înregistrat în relațiile dintre țările noastre își găsește expresia, printre altele, și în evoluția continuu ascendentă a colaborării și cooperării economice, volumul schimburilor economice româno—vest-germane cres- cind, în ultimii cinci ani, de două ori și jumătate. Constatăm, de asemenea, cu satisfacție că și în domeniul schimburilor culturale și tehnico-ști- ințifice, al contactelor directe dintre oameni din cele mai diverse profesii s-au înregistrat rezultate bune, contribuind la o mai bună cunoaștere reciprocă".Relevînd raporturile multiseculare dintre popoarele celor două țări, președintele Nicolae Ceaușescu a spus : „Ați amintit că între români și germani există străvechi legături istorice, precum și de rolul jucat în dez
mari in dezvoltarea economică și socială a țării.Mulțumind, primul ministru al guvernului a rugat pe oaspete să transmită președintelui Republicii Costa Rica din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial de prietenie, iar poporului costarican urări de prosperitate și bunăstare.în timpul convorbirilor s-a relevat cu satisfacție evoluția ascendentă a bunelor raporturi stabilite între România și Costa Rica, precum și posibilitățile de extindere a relațiilor economice, comerciale, de cooperare în producție între cele două țări, în
• SPORT • SPORT O SPORT • SPORT

Duminică, pe stadionul TineretuluiFinalele festivalului sportiv al școlarilor bucureșteniDuminică, de la ora 8,30 și pînă Ia inserare vor avea loc pe stadionul Tineretului concursurile finale pe Capitală ale Festivalului sportiv al școlarilor bucureșteni. Cîștigătorii etapei pe sectoare, desemnați la sfîrșitul săptămînii trecute, se vor întrece la atletism, gimnastică, înot, fotbal, handbal, baschet, volei și tenis.între orele 9 și 13, pe terenul central, continuarea unei inițiative foarte utile : se vor desfășura concursuri între ansambluri de la școlile generale pentru executarea model a gimnasticii de înviorare, a gimnasticii ritmice și a lecțiilor de educație fizică. Același gen de concursuri, insă pentru ansamblurile din licee, vorÎN CÎTEVA• Clasamentele mondiale ale jucătorilor de tenis de masă: feminin — 1. Jun Sun (R.P.D. Coreeană); 2. Cian Li (R. P. Chineză)... 8. Maria Alexandru; masculin — 1. Lian Kuo- lian (R. P. Chineză); 2. Secretin (Franța); 3. Surbek (Iugoslavia).• La Liăge (Belgia), îrt meci de tenis demonstrativ: Borg — Năstase 6—4, 7—5. în „Cupa Aryamehr", la Teheran: Vilas — Spear 6—0, 6—2.• Partidă amicală de fotbal la Cardiff: Țara Galilor — R. F. Germania 0—2. La Belgrad: Steaua roșie — Feijenoord 3—1.• Ieri, pe stadionul Republicii s-a desfășurat un concurs internațional 

voltarea acestor legături de populația română de naționalitate germană stabilită cu secole în urmă pe pămintul românesc. După cum se știe, astăzi, bucurindu-se, de depline drepturi și libertăți, de largi posibilități de a se afirma multilateral pe planul vieții sociale, cetățenii români de origine germană trăiesc și muncesc în strînsă unitate cu poporul român, aducîndu-și contribuția la progresul și înflorirea patriei comune, România socialistă".„în cadrul politicii sale externe — a subliniat în continuare președintele Nicolae Ceaușescu — țara noastră a- cordă o mare importanță înfăptuirii securității și colaborării pe continentul nostru, militează activ pentru transpunerea în viață a principiilor și angajamentelor înscrise în documentele semnate la Helsinki. Considerăm că este necesar ca toate statele continentului să-și multiplice e- forturile pentru aplicarea acestor documente. pentru promovarea largă și neîngrădită a colaborării economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii, și, mai cu seamă, pentru trecerea la măsuri concrete de dezangajare militară, fără de care nu este posibilă crearea unui climat trainic de pace și securitate pe continent. Considerăm că este necesară o democratizare reală a vieții internaționale, încît problemele care preocupă omenirea — dezarmarea și îndeosebi dezarmarea nucleară, pacea, securitatea, lichidarea subdezvoltării și instaurarea noii ordini economice — să fie soluționate prin participarea activă a tuturor statelor, indiferent de mărimea și orînduirea lor socială".în încheiere, președintele Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului Republicii Federale Germania. Richard Balken, succes deplin în îndeplinirea misiunii sale și l-a asigurat de sori- jinul Guvernului Republicii Socialiste România și al său personal.După primirea scrisorilor de acreditare. tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-a întreținut cordial cu ambasadorul Republicii Federale Germania, Richard Balken.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Silviu Curticea- nu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei R. F. Germania la București.
interesul popoarelor român și costarican. Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale vieții internaționale, constațindu-se cu deplină satisfacție identitatea de vederi cu privire la necesitatea instaurării unei noi ordini economice și politice internaționale, înfăptuirii dezarmării, creării unui climat de pace și înțelegere în lume.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, au participat tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, și Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe.

avea loc între orele 13 și 17. Astfel, se va produce un foarte folositor schimb de experiență, în special pentru creșterea eficienței orelor de educație fizică.Adăugăm că organizatorii bucureșteni au programat, cu ocazia festivalului de la stadionul Tineretului, concursuri de recitări și expoziții de desen cu teme din sport, precum și demonstrații ale unor sportivi fruntași (meci de handbal intre echipele feminine ale cluburilor Rapid și Progresul ; reprize de box cu participarea unor pugiliști cunoscuți cum sînt Calistrat Cuțov și Paul Dobres- cu, Mircea Simon, Constantin Gru- iescu și alții).RÎNDURIpentru „Cupa Clubului Atletic Universitar", la care au participat și ciți- va atleți polonezi, de la A.Z.S. Varșovia. Proba feminină de 400 m plat a revenit polonezei Danuta Lejman în 57”4/10. La lungime femei : Gabriela Ionescu 6.11 m ; Ia greutate femei : Mihaela Loghin 17,20 m.
Meciul de handbal, din primul 

tur al „Cupei cupelor", dintre 
echipele cluburilor Dinamo 
București și Institutului de a- 
viație Moscova, meci care se 
va juca astăzi, de la ora 18, la 
Palatul sporturilor și culturii, 
va fi televizat in direct.

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare lui John Stanley Donaldson, cu ocazia numirii acestuia în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Trinidad- Tobago.
★Cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a întemeierii Republicii Democrate Germane, ambasadorul acestei țări Ia București, Hans Voss, a vorbit joi seara la posturile noastre de radio și televiziune.
★Ieri a părăsit capitala delegația Consiliului păcii din Ghana, formată din Nii Okai Pesemaku, șef de trib, personalitate marcantă a vieții so- cial-politice din Ghana, și Fletcher John Justice, profesor de fizică medicală, vicepreședinte al Consiliului păcii și solidarității, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.
★în Capitală s-au deschis ieri lucrările celui de-al VIII-lea Congres național de stomatologie, manifestare științifică organizată sub egida Uniunii societăților de științe medicale și care reunește peste 1 000 de participant!.
★Colectivul Teatrului „Ion Creangă" a plecat în Bulgaria, unde va participa la Festivalul internațional al teatrelor pentru copii și tineret, care are loc la Sofia. Tema festivalului este „Educația prin teatru a tinerei generații".
★Casa scriitorilor din Capitală a găzduit, între 5 și 7 octombrie, o în- tîlnire a redactorilor șefi de reviste literare din țara noastră, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. Mongolă. R. P. Polonă, R. P. Ungară și U.R.S.S. Reuniunea, care a prilejuit un interesant schimb de experiență, a fost organizată sub egida Uniunii scriitorilor.
★Dr. Hendrik Jean Geraldus Waltmans, membru al Comitetului Executiv al Partidului Politic Radical din Olanda, vicepreședinte al Comisiei pentru apărare din Camera a doua a Parlamentului olandez, care se află în țara noastră Ia invitația Marii Adunări Naționale, a vizitat Fabrica de confecții din București și a avut o întrevedere la Ministerul Afacerilor Externe. Parlamentarul olandez a fost, de asemenea, oaspetele municipiului Brașov. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 9, 

10 și 11 octombrie. In țară : Vremea se 
menține relativ calda. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin noaptea. Local, 
în nordul țării, se vor produce burnițe 
șl ploi slabe. Vînt slab pînă la mode
rat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 șl 16 grade, izolat mal 
coborîte in estul Transilvaniei, iar ma
ximele intre 18 și 25 de grade. Local 
ceață, dimineața șl seara. In București: 
Vremea se menține relativ caldă, cu 
cerul variabil, mal mult senin noaptea. 
VInt în general slab. Temperatura ușor 
variabilă. Dimineața, ceață.

La Bruxelles, 
in aceste zile

Personalități politice își exprimă satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a relațiilor 

româno-belgiene

DE LA TRIMISUL NOSTRU

Ca să străbați Belgia de la un capăt la altul sint de ajuns 4—5 ore de mers cu mașina. Ca să acorzi însă atenția cuvenită patrimoniului istoric numai al orașului Bruxelles, tulburătoare colecție de bijuterii arhitectonice, sedimentată de-a lungul unei perioade de peste un mileniu )- ai avea nevoie de săp- tămîni sau luni. Adevărat magnet care îi atrage pe toți cei veniți să descopere frumusețile orașului — 
„Grand’Place", principala piață bruxelleză, te întimpină în a- ceste zile calme de toamnă cu patina aurie a dantelăriilor sale depiatră. Primăria — „Hotel de Vii
le" — impunătoarele case ale breslelor dau nota specifică acestui • ansamblu monumental, veritabil simbol al capitalei.Nu mai puțin impresionante sînt însemnele vocației moderne ale o- rașului — aceea, de centru economic important și, totodată, de sediu a numeroase (peste 100) organisme internaționale, a nu mai puțin de 32 de camere de comerț, a sute și sute de firme de cele mai diverse profiluri. Iar „Atomium", reprezentare la proporții gigantice a unei molecule de fier, se înscrie ca un simbol al preocupărilor o- mului zilelor noastre de valorificare pașnică a atomului.Dincolo de această întrepătrundere a epocilor și a stilurilor arhitectonice, Bruxelles apare, în primul rînd, vizitatorului ca un oraș în care domnește o atmosferă de muncă, de seriozitate și cumpătare. Un oraș în care oamenii discută temeinic, fără înfierbîntare, probleme care îi preocupă îndeaproape : conjunctura economică.
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Pentru afirmarea 
suveranității asupra 
resurselor naționale

TOKIO :

Frontul Parlamentar
Unit al comuniștilor 

și socialiștilor 
pentru apărarea nivelului de trai 

al oamenilor munciiDatele statistice, publicate zilele acestea de oficiul primului ministru, arată că, în septembrie, prețurile Ia bunurile de consum au crescut la Tokio cu 2,8 la sută față de luna precedentă și cu 9,3 la sută, comparativ cu a- ceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari sporuri înregistrîndu-se la orez, vegetale, pește, articole de îmbrăcăminte, curent electric și gaze. Totodată, veniturile reale ale salariaților niponi au scăzut, în iulie, pentru a patra lună consecutiv, cu 2,2 la sută.Pe de altă parte, Ministerul Comerțului Internațional și al Industriei a anunțat că producția industrială a scăzut, in august, cu 0.8 la sută, iar în septembrie, potrivit estimărilor. cu 1,3 la sută, așteptîndu-se o nouă scădere de 0,6 la sută, în octombrie. De menționat că, în primul trimestru al acestui an, producția industrială niponă a crescut cu 5,8 la sută, iar în al doilea, cu 5,4 la sută. Este de relevat că numărul șomerilor se menține la nivelul de aproape un milion, iar al falimentelor la peste 1 200 pe lună, cifre neobișnuit de înalte pentru Japonia.Aceste date repun cu acuitate în discuție problemele economice. Vice- premierul Takeo Fukuda aprecia, într-o conferință de presă, că rata de creștere a prețurilor va putea fi adusă, pînă la 31 martie 1977, la nivelul de a- proximativ 8 la sută, iar activitatea economică se va înviora după pauza din perioada iulie-sep- tembrie a.c., astfel încît ritmul de creștere a produsului național brut să fie de circa 5,6 la sută, pe întregul an financiar curent. La rîndul său, ministrul comerțului in

inflația, care, deși a fost frînată în oarecare măsură, mai ridică serioase probleme, apropiatele alegeri comunale și, nu în ultimul rînd, probleme de ordin extern — necesitatea înscăunării trainice a unui climat al colaborării pașnice pe continentul nostru.în această ordine de idei, noul dialog la nivel înalt româno- belgian, prilejuit de apropiata vizită a suveranului Belgiei în România, ca răspuns la vizita pe care președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat-o în a- ceastă țară cu patru ani în urmă, este apreciată de opinia publică de aici, de personalitățile vieții politice belgiene ca un eveniment care va contribui la aprofundarea, pe mai departe, a bunelor relații între cele două state.Primind grupul de ziariști , români, Andre Davignon, director general în Ministerul Afacerilor Externe, a ținut să exprime satisfacția pentru dezvoltarea pe care a cunoscut-o în ultimii ani colaborarea dintre România și Belgia, îndeosebi ca urmare a vizitei președintelui României, stăruind asupra posibilităților de extindere în continuare a acestei colaborări, în domenii și sectoare de activitate cît mai variate. Relevînd în mod deosebit însemnătatea Declarației so
lemne comune semnate cu acel prilej — document cu atît mai semnificativ cu cît a fost încheiat între două țări aparținînd unor alianțe militare diferite — d-sa a subliniat că multe elemente ale acestei declarații pot fi regăsite în Actul final al Conferinței de la Helsinki, ca o dovadă a faptului că România și Belgia, țări greu încercate în ambele războaie care âu zguduit

QUITO•

ternațional și al industriei, Toshlo Komoto, declara recent că departamentul său va reexamina măsurile de stimulare a activității economice.în actuala situație economică, principalele partide din opoziție insistă pentru adoptarea de măsuri vizînd, cu prioritate, apărarea nivelului de trai al poporului. Ziarul „A- KAIIATA", organ al Partidului Comunist din Japonia, subliniază într-un editorial importanța „măsurilor concrete pentru democrație economică",

„Gulf-Oil“ silitPoporul ecuadorian este ferm hotărît să-și exercite drepturile sale suverane asupra petrolului. Această decizie, expresie a unui larg consens național, se manifestă cu tărie în susținerea poziției adoptate de guvernul ecuadorian față de încercările societății transnaționale „Gulf" de a se eschiva de Ia îndeplinirea unor obligații contractuale.După cum este cunoscut, guvernul de la Quito, ca și alte guverne din A- merica Latină, promovează o politică de recuperare a proprietății asupra petrolului, importantă bo
preconizate de P.C.J., e- vidențiind caracterul lor realist, faptul că vin in întîmpinarea intereselor poporului japonez. Aceste măsuri vizează controlul asupra activității marelui business, abolirea privilegiilor fiscale și de credit ale monopolurilor și democratizarea diferitelor instituții economice.La rîndul său. Partidul Socialist din Japonia insistă asupra promovării unei politici economice urmărind punerea sub control a prețurilor la bunurile de consum, combaterea șomajului și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii.Deosebit de semnificativ este considerat aici faptul că, în actuala situație economică, unul dintre obiectivele principale ale Frontului Parlamentar Unit, realizat de P.C.J. și P.S.J. la sesiunea extraordinară a Dietei, îl constituie adoptarea de măsuri urgente pentru apărarea nivelului de trai al oamenilor muncii.

Paul DIA.CONU

găție naturală a țării șl principală sursă de devize pentru finalizarea principalelor obiective de care depinde considerabil progresul economico-social al țării.Exploatarea, industrializarea și comercializarea hidrocarburilor se realizează prin „întreprinderea de stat petrolieră ecuado- riană" (C.E.P.E.), înființată în 1972. în iunie 1974, C.E.P.E. a achiziționat 25 la sută din acțiunile companiilor „Texaco" și „Gulf". Concomitent, a început construirea unei rafinării de stat la Esmeralda, iar C.E.P.E. a preluat integral desfacerea derivatelor petrolului pe piața internă, ajungînd, totodată, la o cotă de 40 la sută din comercializarea acestora în exterior.Rezistența companiilor străine față de întărirea controlului național asupra industriei petroliere s-a manifestat sub diferite forme, creînd C.E.P.E. multiple dificultăți.în acest context, a trezit o vie reprobare poziția companiei „Gulf", care — sub diferite pretexte — a refuzat să a- chite statului ecuadorian

„Grand'Place" — vedere din avioncontinentul nostru în prima jumătate a acestui secol, sînt profund interesate în statornicirea securității europene, acționează pentru traducerea în viață a acestui deziderat vital. în acest context, interlocutorul a evidențiat, totodată, că cele două țări se întîlnesc în a sublinia însemnătatea reuniunii de la Belgrad de anul viitor, ca o etapă deosebit de necesară pe drumul transpunerii în practică a prevederilor Actului final, astfel încit națiunile europene să se poată dezvolta liber, la adăpost de orice fel de acte de forță, să-și împlinească aspirațiile de bunăstare și stabilitate, de progres general — aspirații împărtășite atît de România, cît și de Belgia.în materializarea acestor năzuințe, observa, la rîndul său, dl. 
Etienne Parisis, membru al Parlamentului, fost ministru, statele mici și mijlocii, din categoria cărora fac parte Belgia și România, au de jucat un rol deosebit de important. „Am o mare admirație 
pentru strălucitul om de stat care 
este președintele Nicolae Ceaușescu, ne-a declarat d-sa. Președintelui 

să dea inapoi impozite și alte obligații fiscale, însumînd mai multe zeci de milioane de dolari. Replica autorităților a fost promptă : întreprinderea „Gulf" nu va putea să vîndă petrol ecuadorian pînă cînd nu-și onorează obligațiile. Cum compania „Gulf" și-a menținut obstrucția, Ministerul Resurselor Naturale a informat că s-a acordat companiei respective un ultim termen de 30 de zile pentru achitarea datoriilor ; în caz contrar, contractul cu a- ceastă firmă va fi reziliat odată cu transferarea — fără compensații — a bunurilor sale către C.E.P.E.Ultimatumul s-a dovedit salutar. Drept urmare a poziției ferme a guvernului ecuadorian, societatea „Gulf-Oil" a depus la o bancă din New York, cu numai cîteva ore înainte de scurgerea ter- menului-limită, suma de 53 milioane dolari. în a- celași timp, s-a anunțat că vor fi inițiate negocieri privind achiziționarea de către întreprinderea de stat de specialitate din Ecuador — C.E.P.E. — a pachetului de acțiuni deținut de către „Gulf- Oil".Un episod care se înscrie în acțiunile tot mai energice ale națiunilor la- tino-americane, avind drept scop recuperarea deplină a resurselor lor naturale, valorificarea a- cestora în interesul accelerării progresului economic. De altfel, după cum se știe, atît la reuniunea de Ia Manila a „celor 77", cît și la conferința nealiniaților de la Colombo, problema îngrădirii activității societăților transnaționale a o- cupat un loc prioritar în dezbateri, stabilindu-se un șir de măsuri concrete în acest sens. Cazul „Gulf-Oil" demonstrează caracterul realist și necesar al acestor măsuri.
Eugen POP

României li revine un mare merit 
prin. îndemnurile pe care le 
adresează neîncetat tuturor sta
telor de a-și uni eforturile pentru 
realizarea dezideratelor de pace și 
conlucrare egală in drepturi, atît 
de vitale pentru continentul nos
tru. Am vizitat de mai multe ori 
țara dv., a continuat interlocutorul, 
și nu cred să existe cineva căruia, 
după ce a văzut România, să nu-i 
rămină pentru totdeauna in inimă 
poporul său harnic, care a realizat 
atitea progrese in ultimii ani".Asemenea cuvinte am putut auzi și din partea altor interlocutori, din cele mai diverse categorii și straturi sociale. Ele dau expresie sentimentelor de prețuire față de țara noastră, față de realizările sale în edificarea unei economii moderne, față de politica sa constructivă pe arena internațională, în vederea promovării unor relații noi de încredere și respect între toate statele Europei, convingerii că a- propiatele convorbiri Ia nivel înalt de la București vor marca, fără îndoială, un nou aport la Înfăptuirea acestui țel.

Ioana BĂRBAT

• OPERELE COMPLETE 
ALE LUI MARX Șl ENGELS 
IN ENGLEZĂ. Pentru prima dată în lume se află în curs de pregătire o ediție completă — 50 de volume — în limba engleză a operelor lui Karl Marx și Friedrich Engels. Trei mari edituri din tot atitea țări au întreprins această acțiune de anvergură : „Progress" (U.R.S.S.), „Lawrence și Wishart (Anglia) și „International Publishers" (S.U.A.). Ediția va cuprinde atît operele tipărite, cit și cele rămase în manuscris. De remarcat că mai mult de jumătate din aceste opere, care pînă acum au fost inaccesibile pentru majoritatea anglo- fonilor, vor fi traduse în engleză pentru prima oară.

• STUDII 
PLOII DE în urma unor ASUPRA 

METEORIȚI, ample cercetări 

științifice, în R. P. Chineză au fost obținute o serie de rezultate inițiale valoroase în studierea diferitelor aspecte ale ploii de meteoriți care s-a produs la 8 martie a.c. in provincia Kirin, din nord-estul Chinei. Recent, in orașul Kirin s-a desfășurat, sub egida Academiei de științe a R. P. Chineze, o conferință avînd drept obiectiv stabilirea unui bilanț al studiilor efectuate pină acum în această problemă și elaborarea unui program de cercetări ulterioare. în cursul cercetărilor au fost folosite computere pentru stabilirea traiectoriilor pe care s-au deplasat meteoriții de la Kirin. Examinarea structurii meteoriților a dus, într-o primă fază a cercetării, la descoperirea a 16 substanțe minerale conținute de mesagerii din Cosmos.
• SANCȚIONAREA PO

LUĂRII Tribunalul din Richmond (statul Virginia — S.U.A.) a 

condamnat la plata unei amenzi de 13,2 milioane dolari compania de produse chimice ..Allied Chemical", vinovată pentru deversarea în apele rîurilor din apropiere a unor reziduuri deosebit de nocive. Este vorba mai ales de un produs toxic utilizat la fabricarea insecticidelor. Hotărîrea judecătorească a fost motivată de considerentul că poluarea constituie „o crimă Împotriva tuturor cetățenilor". Pe de altă parte, o altă companie, „Monsato Industrial" — și ea găsită vinovată de încălcarea normelor federale în domeniul protecției mediului înconjurător — a anunțat că pînă la finele anului va înceta producția de difenil poli- clorură, substanță toxică reprezen-

tînd principala sursă de poluare a rîulul Hudson, care străbate statul New York.
• ZAFRA „ELECTRONI- 

ZATĂ". Un centru de calcul electronic, conceput după ultimele cuceriri ale științei și tehnicii, a fost inaugurat în cadrul Ministerului Industriei Zahărului din Cuba. El va primi, prelucra și furniza un mare volum de informații și date statistice referitoare la cultura și prelucrarea trestiei de zahăr.
• PERICOLUL ÎMBĂ

TRÂNIRII DEMOGRAFICE. O colectivitate umană este consi

derată „îmbătrînită" dacă persoanele care au trecut de 65 de ani reprezintă 7—8 la sută din membrii săi. După cum constată un raport al Asociației internaționale a securității sociale, pe baza unui studiu întocmit într-un număr de țări vest-europene, în multe cazuri a fost depășită „rata îmbătrînirii": la începutul deceniului, această rată era, de exemplu, în Grecia de 16.4 la sută, în Elveția de 18.8 la sută, în R.F.G. de 19,4 la sută ș.a.m.d. Această situație se datorează în principal scăderii accentuate a natalității în țările respective. Europa occidentală ar putea deveni în anul 2000 o „zonă a bă- trînilor".

• MONUMENT IN 
CINSTEA UNEI... INSEC
TE. La sfîrșitul secolului trecut. în Australia a fost aclimatizat cactusul brazilian. Solul noului continent 1-a priit atît de mult a- cestei plătite încit prin 1925 ea s-a extins pe o suprafață de 260 000 kmp. Abia atunci australienii au declanșat bătălia împotriva intrusului care prolifera pe seama terenurilor fertile. încercările de a stirpi rezistenta plantă s-au dovedit zadarnice. Remediul l-a oferit tot țara sa de baștină. Din Brazilia au fost aduse „molii de cactuși", care rod planta pînă Ia rădăcină. După șapte ani de eforturi, australienii au învins adversarul lor vegetal, avînd drept prețios aliat omida moliei respective. în semn de omagiu, ei au înălțat un monument măruntei, dar binefăcătoarei insecte.

• DOUĂ TABLOURI 
DE PICASSO, necunoscute pînă acum, intitulate „Femeie plîn- gînd", au fost vîndute la o licitație, la Londra, cu 61 000 lire sterline ambele. Cele două tablouri, neînregistrate în nici un catalog Picasso și datate 4 iulie 1937, tratează teme specifice creației acestui artist In perioada cubistă.

• UN SACRILEGIU -» produs la Atena din cauza unul șofer neatent. Autobuzul pe care-1 conducea a dezrădăcinat joi „măslinul sacru", simbol al capitalei elene. Măslinul, care atrăgea mii și mii de turiști, se găsea în incinta Academiei de filozofie, fondată de Platon pe „Iera Odos" (Calea sacră), la 5 km vest de centrul orașului. Măslinul data din secolul IV î.e.n. și fusese protejat de-a lungul vremii de autorități ca monument istoric.
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La O.N.U. continuă dezbaterie Primul ministru al.Turciei a primit pe
românviceprim-ministrul

Cu prilejul sărbătorii 

naționale a R. D. Germane

SITUAȚIA DIN LIBAN

Numeroase intervenții relevă necesitatea ca problemele 
majore să fie rezolvate în interesul libertății și independenței 

popoarelor, al păcii în lume
NAȚIUNILE UNITE 8. — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, 

transmite : In~ plenara Adunării Generale continuă dezbaterile de po
litică generală, la care, pină în prezent, au luat cuvîntul 83 de repre
zentanți ai statelor membre, prezentînd opiniile guvernelor lor in pro
blemele care confruntă astăzi O.N.U. și întreaga omenire.blemele care confruntă astăzi

ministrul de Adam Malik, restructurarea a arătat vor-

Ministrul de externe al Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek, a declarat, între altele, că Conferința pentru securitate și cooperare în Europa a fost un triumf al rațiunii și a devenit un moment istoric esențial al dezvoltării și destinderii. între țările europene are loc un dialog activ, in special în domeniul politic, după cum dovedesc frecventele contacte la nivel înalt.în discursul vicepremierului Siriei, Abdel Halim Khaddam, rostit în plenară de ambasadorul sirian la O.N.U., se subliniază că pacea internațională nu poate fi edificată dacă diferențele dintre țările bogate și cele sărace vor continua să rămină tot atît de mari ca în prezent, dacă decalajele tehnologice între ele se vor majora, dacă schimburile comerciale vor continua să fie un fel de exploatare, dacă prețurile produselor manufacturate vor crește, iar cele ale materiilor prime vor scădea și mai mult.A urmat la cuvînt externe al Indoneziei, Un element esențial în noii ordini economice,bitorul, este conceptul de sprijinire in mod colectiv pe forțele proprii, prin întărirea cooperării economice între țările în curs de dezvoltare și creșterea rolului O.N.U. în viața economică internațională.Imperativul întăririi rolului, sporirii eficienței O.N.U. în cîmpul vast al relațiilor politice internaționale a constituit un important punct de referință al discursului ministrului de externe al Argentinei, amiralul Cesar Augțisto Guzzetti. Vorbitorul a insistat asupra necesității de a se re-' nunța la metoda negocierii în afara O.N.U., în grupuri restrinse, a problemelor majore care afectează soarta tuturor și preocupă toate statele.Joaquim Chissano, ministrul de externe al Mozambicului, relevînd pericolele grave pe care le prezintă cursa înarmărilor, în special cele nucleare, pentru pacea și securitatea lumii, a sprijinit ideea convocării unei sesiuni extraordinare a Adunării Generale dedicate problemelor dezarmării și elaborării unui program de priorități și recomandări concrete.Ministrul de externe al Iordaniei, Hasan Ibrahim, a exprimat îngrijo-

rarea țării sale în legătură cu menținerea actualei situații din Orientul Apropiat, precum și cu soarta a peste 3 milioane de locuitori ai Palestinei, care — a spus el — „au de ales între dispersare și suferință, pe de o parte, și ocupație, pe de alta". Ceea ce Iordania vizează în prezent — a continuat vorbitorul — este realizarea unei evoluții în direcția soluționării juste și echitabile a conflictului.în cuvîntul său, ministrul de externe al Noii Zeelande, Keith Ho- lyoake. s-a ocupat de problemele A- fricii australe, subliniind, cu referire la politica de apartheid din Africa de Sud, că întreaga omenire vede că guvernul de la Pretoria se află pe un drum care nu duce nicăieri. „Cetățenii negri și mulatri ai Africii de Sud nu pot accepta să fie lipsiți de cetățenie în propria țară — țară la a cărei dezvoltare și-au adus contribuția. Ei trebuie să fie acceptați ca cetățeni ai Africii de Sud, să li se recunoască drepturile legitime asupra resurselor țării".
★COMITETUL PENTRU PROBLEMELE COLONIALE al Adunării Generale a trecut la examinarea punctului agendei sale intitulat „Raportul asupra activităților economice străine și altor. interese care împiedică aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale în Rhodesia, Namibia și în toate celelalte teritorii aflate sub dominația colonială și eforturile de a elimina colonialismul, apartheidul și discriminarea in Sudul Africii". Documentul, elaborat de Comitetul special pentru urmărirea transpunerii in viață a Declarației decolonizării, evidențiază clar că activitățile și interesele străine în teritoriile coloniale sînt un obstacol major în calea dobîndirii de către popoarele subjugate a drepturilor lor la autodeterminare, independență și folosirea propriilor resurse naturale în beneficiul lor. De asemenea, raportul se pronunță pentru lansarea unei campanii, de către Națiunile Unite, de informare a opiniei publice în legătură cti jefuirea resurselor naturale și exploatarea crînce- nă a popoarelor coloniale de către trusturile și monopolurile străine.

Reuniunea F.M.I.—B.I.R.D. de la Manila
Persistă pozițiile refractare ale unora din statele dezvoltateMANILA 7 (Agerpres). — Refe- rlndu-se la lucrările F.M.I.—B.I.R.D. de la Manila, agenția France Presse apreciază că, în cadrul dezbaterilor, statele industrializate s-au dovedit mai mult decit rezervate în ce privește contribuția lor la transferul de resurse către țările în curs de dezvoltare. Tăcerea sau dezinteresul unor țări occidentale industrializate — scrie France Presse — a provocat decepție printre reprezentanții țărilor in curs de dezvoltare. Cererile de credite suplimentare, criticile formulate împotriva sporirii dobîn- zilor la creditele acordate de Banca Mondială, revendicările privind stabilizarea prețurilor la materiile prime și înlăturarea obstacolelor in calea comerțului, nemulțumirea față d» rezultatele de pină acum aie

Conferinței asupra cooperării economice internaționale de la Paris — relevă agenția — au constituit subiectele principale ale intervențiilor delegaților voltare. țărilor în curs de dez-
★dezbaterilor F.M.I. și la Manila a luat cuvin-în cadrul B.I.R.D. de ____tul reprezentantul Republicii Socialiste Vietnam, Tran Duong, care a declarat că țara sa trebuie să bucure de o atenție sporită din partea Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale, ca țară în curs de dezvoltare devastată ani de-a rîndul de război. El a cerut să se pună capăt tuturor practicilor discriminatorii împotriva Vietnamului.

se

ANKARA 7 — Corespondentul A- gerpres transmite : Primul ministru al Republicii Turcia, Suleyman De- mirel, a primit, joi, pe tovarășul Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care, la invitația guvernului turc, , întreprinde o vizită in a- ceastă țară.Din partea președintelui Nicolae Ceaușescu, premierului turc l-a fost transmis un salut prietenesc, expri- mîndu-se dorința țării noastre de a se dezvolta, în de prietenie și două state, în și' înțelegerilor vizitei șefului
continuare, relațiile cooperare dintre cele spiritul convorbirilor intervenite în timpul statului român în Turcia, in iunie anul acesta.Exprimînd calde mulțumiri, primul ministru al guvernului turc a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu rugămintea de a primi din partea sa cele mai distinse urări de sănătate și de noi succese în activitatea pe care o desfășoară pentru progresul și prosperitatea națiunii române, pentru consolidarea prieteniei și colaborării româno-turce, a păcii și înțelegerii în Balcani și în lumea întreagă.în cadrul convorbirii cordiale care 

a avut loc, primul ministru Su-

leyman Demirel a dat o înaltă apreciere modului constructiv și operativ în care partea română abordează acțiunile concrete de cooperare între cele două țări in cele mai diverse domenii. El a asigurat, totodată, că, animată de dorința de a se ajunge cit mai curind la finalizarea acțiunilor de cooperare bilaterală convenite, partea turcă va depune, la rîn- dul său, toate eforturile necesare în această direcție.La primire au participat ai guvernului turc.A fost, deGeorge Marin, ambasadorul niei in Turcia. asemenea, membriprezent Româ-
★Tovarășul Gheorghe Oprea a avut 

o întilnire de lucru cu Halii Bașol, ministrul comerțului, Salahattin Ki- lic, ministrul energiei și resurselor naturale, și cu directorii generali ai unor întreprinderi de stat turcești. Cu acest prilej a fost examinat stadiul actual al dezvoltării relațiilor economice româno-turce, al aplicării proiectelor de cooperare industrială și tehnică bilaterală, stabilindu-se acțiuni și măsuri concrete pentru nalizarea acestora. noi fi-
Intîlnirea ministrului de externe român

cu secretarul de stat al S. II. A.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, șeful delegației . țării noastre la cea de-a XXXI-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a avut o întrevedere cu Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A.Cu acest prilej a fost transmis din partea președintelui Republțcii So- cialisțe România, Nicolae Ceaușescu, președintelui Gerald Ford un salut cordial și urări de sănătate. La rîn- dul său, Henry Kissinger a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din

unpartea președintelui Gerald Ford, salut cordial, urări de sănătate și fericire, iar poporului român, prosperitate și pace.în cadrul întîlnirii s-a procedat la o trecere in revistă a evoluției pozitive a relațiilor româno-americane, evocîndu-se, în context, impulsul dat raporturilor bilaterale, pe multiple planuri, de convorbirile și înțelegerile dintre p r e ș e d i n ț i i Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford, cu prilejul vizitelor reciproce la nivel înalt, de Ia București și Washington.
DUPĂ LOVITURA DE STAT DIN TAILANDA

• Starea marțială se menține • Pe străzile din Bangkok — 
efective militare și tancuri • 3 000 de persoane arestate • 

Declarații și acțiuni cu caracter antidemocraticRegimul militar care a miercuri seara puterea în încearcă să-și consolideze răfuindu-se cu elementele tice. La Bangkok, deși de circulație au fost ridicate, de acces spre „Consiliul pentru Reforma Administrației Naționale" — cum se intitulează noul regim — sînt patrulate de militari și tancuri. Ziarele continuă să lipsească, fiind interzise pină la noi ordine. Unele dintre ele au fost anunțate să ceară autorizația de a reapărea. Un comitet compus din scriitori și ziariști cunoscuți de dreapta a acestor cereri, corespondentulPresse, soarta celor trei cotidiane de stingă este nesigură.în baza legii marțiale decretate, noile autorități au procedat la arestarea a trei mii de persoane. Citind un purtător de cuvînt al agenția Associated Press nează că majoritatea celor deținuți sînt studenți ai Universității Tha- massat din Bangkok, ei fiind acuzați de „acțiuni antiguvernamentale". Aproximativ 1 300 de arestări au fost operate în cursul zilei de miercuri în timpul ciocnirilor dintre studenți și poliție. în timpul incidentelor, 26 persoane au fost ucise

preluat Tailanda pozițiile democra- interdicțiile căile
păzite de

pentru pozițiile lor început examinarea După cum relateazăAgenției France
poliției, mențio-

și 180 rănite. Numeroși studenți au fost arestați pe străzi.Compoziția noului cabinet nu a fost anunțată. Numai numele amiralului Sangad Chalawyoo, șeful „Consiliului pentru Reforma Administrației Naționale", acela al comandantului aviației, ga, însărcinat pe ansamblul neralului Ser cu securitatea văluite. Nici ziariștii, nici ții străini n-au putut pină în prezent să stabilească un contact politic cu reprezentanții noii puteri militare.într-o alocuțiune radiodifuzată mîercfuri, amiralul Sangad Chalawyoo a afirmat că „de trei ani Tailanda a fost supusă influenței comuniștilor, sprijiniți de membrii fostului cabinet Seni Pramoj". El s-a declarat dispus să remită puterea unui guvern civil care ar „fi loial față de monarhie", dar nu a menționat un termen pentru un asemenea transfer, precizind însă că „noul guvern va trebui să fie puternic pentru a fi capabil să conducă țara și să asigure securitatea națiunii". El a calificat Constituția care a fost în vigoare pină acum și pe care a abrogat-o drept „prea optimistă", fiind convins că „poporul tailandez are încă nevoie să învețe ce este democrația".

Kamol Thesatun- cu menținerea ordinii teritoriului, și al ge- Na-Nakorn, însărcinat capitalei, au fost dez- diploma-

IERI, ACȚIUNI MUNCITOREȘTI DE MARE AMPIOARE
franța: naționala ae proi

împotriva planului guvernamental
de măsuri economice

italia: Peste 8 milioane de oameni
ai muncii în

• •

BERLIN 7 — Corespondentul A- gerpres transmite : Cu prilejul Zilei naționale a R.D. Germane, joi au avut loc, in întreaga țară, nunțeroase serbări populare, întreceri sportive. La Berlin, in Alexanderplatz și in alte piețe și săli ale orașului, au fost prezentate spectacole în fața numeros public, la care și-au concursul un mare număr de ții artistice profesioniste amatori.La Monumentul victimelor mului și militarismului s-a desfășurat o ceremonie.
RHODESIA

Numeroase contacte la Beirut și în alte capitale 
Bombardarea palatului prezidențial din Beirut

arabe.

unul dat formași defascls-

însemnătatea hotărltoare
a unității mișcării> »

de eliberare

Reluîndu-și contactele cu părțile aflate în conflict, reprezentantul Ligii Arabe, Hassan Sabri El Kholy, a conferit cu liderii Falangelor Libaneze. Ulterior, el a avut o întrevedere cu ministrul de interne, Camille Chamoun, liderul Partidului Național Liberal. Pe de altă parte, negociatorul O.E.P., Hani El Hassan, care s-a reîntors la Beirut, după ce 
a avut convorbiri la Damasc cu oficialitățile siriene, a făcut apel la încetarea neîntîrziată a conflictului, a- preciind că o atare evoluție este în interesul cauzei paiestinene. Rezultatele convorbirilor de la Damasc urmează să fie examinate la reuniunea extraordinară a reprezentanților O.E.P. și ai Partidului Socialist Progresist din Liban.La rîndul său, continuîndu-și turneul, prin capitalele mai multor țări ; arabe, liderul Partidului Socialist Progresist din Joumblatt, a avut Liban, Kamal convorbiri cu pre-

Boumedi'ședințele Algeriei, Houari ene.Acțiuni importante sînt < la Cairo, unde președintele primit un nou mesaj din partea președintelui Franței. Ulterior, președintele egiptean a afirmat, cu prilejul vizitei efectuate la postul de comandă al armatei, că Franța este gata să răspundă favorabil la o cerere a- rabă privind o „participare militară sau de alt gen“ a Franței în reglementarea conflictului libanez. Potrivit agenției France Presse. el a precizat că Franța va participa la o asemenea reglementare „cu condiția ca hotărîrea să fie arabă și libaneză" și să fie luată la cererea președintelui Libanului, E. Sarkis.între timp, miercuri seara, pe toate fronturile din Liban au fost semnalate tiruri de artilerie. A fost bombardat palatul președinției din Beirut, un obuz care a perforat acoperișul explodind de recepție.

semnalat»Sadat a

într-una din sălile
LUSAKA. Liderul aripii externe a Congresului Național African din Rhodesia, Joshua Nkomo, a declarat că este important să fie eliminate deosebirile de opinii dintre diferitele grupări politice care alcătuiesc mișcarea de eliberare din Rhodesia, pentru a evita astfel eventuale confruntări interne. „Poporul nostru a suferit destul de mult și nu dorim să existe conflicte intre noi inșine" — a subliniat Joshua Nkomo.în ce privește viitoarea conferință asupra Rhodesiei, șeful regimului de la Salisbury, Ian Smith, a declarat că insistă asupra limitării acesteia la stricta discutare a guvernului de tranziție prevăzut de planul anglo- american. După cum se știe, liderii mișcării de eliberare doresc ca aceasta să aibă un caracter constituțional și să conducă la pt-eluarea puterii de către majoritatea africană.

Ce se Intîmplă
Secretarul

Arabe. Mahmud Riad, a anun
țat, joi, că a ordonat forțelor de 
pace ale Ligii dislocate de-a 
lungul „liniei verzi", care se
pară cele două sectoare ale ca
pitalei libaneze, să se retragă 
din zona-tampon, in cazul in 
care nu vor fi încetate bombar
damentele in această fișie. lată 
cum descrie corespondentul a- 
gehției FRANCE PRESSE si
tuația dintr-o porțiune a „liniei 
verzi" : „Ultimul cordon ombili
cal care leagă încă cele două 
tabere vrăjmașe din Beirut — 
-pasajul muzeului»- — se înfă
țișează în aceste zile, pe toată 
întinderea lui de 500 de metri, 
ca o invălmășire de 
pirțiți de mitraliere, 
mentele unor clădiri

general al Ligii

arbori erode frag- 
care de 6

agențiile de presă
La .Moscova au început 

convorbirile sovieto-ango- 
leze între L- general al C.C. gostinho Neto, cării PopulareAngolei (M.P.L.A.), președintele R.P. Angola, conducătorul delegației de partid și guvernamentale angoleze care efectuează o vizită oficială în Uniunea Sovietică, informează agenția T.A.S.S. La convorbiri participă persoane oficiale sovietice și angoleze. în cadrul, convorbirilor, într-o atmosferă sinceră, de prietenie. în spiritul înțelegerii reciproce, părțile au făcut up amplu schimb de păreri în probleme al» relațiilor sovieto-angoleze și au trecut în revistă probleme actuale ale situației internaționale, de interes reciproc.

I. Brejnev, secretar al P.C.U.S., și A- președintele Miș- pentru Eliberarea
LA VARȘOVIA A APARUT 

MONOGRAFIA 
„ROMANIA"

In editura „Wiedza Powszech- 
na“ din Varșovia a apărut, in
tr-un tiraj de 20 000 exemplare, 
monografia „România" — amplă 
prezentare a tării si poporului 

vechi 
con-

nostru din cele mai 
timpuri și pină in anii 
ttrucției socialismului.

Monografia este bogat ilus
trată. Zeci de fotografii înfăți
șează imagini ale unor șantiere 
de construcții, unităti indus
triale si agricole, monumente 
istorice, ale culturii și artei 
românești, aspecte din orașele 
patriei noastre.

Dezvoltarea colaborării 
româno-algeriene 8 făcut °~ biectul convorbirilor pe care ministrul român al transporturilor și telecomunicațiilor, Traian Dudaș, le-a avut la Alger cu Said Ait Messaou- dene, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, Rabah Bitat, ministrul transporturilor, și Layachi Yaker, ministrul comerțului.

Adunarea Republicii din
Portugalia și‘a început> miercuri, dezbaterile, informează agenția ANOP. Pe ordinea de zi a primei părți a actualei sesiuni se află înscrisă, între alte probleme, examinarea proiectului de lege privind reforma agrară.

întrevedere prieteneas- 
ț»ă Corneliu Mănescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care face o vizită in Cuba, la invitația Comitetelor pentru Apărarea Revoluției, a avut o întrevedere cu Jorge Lescano Perez, coordonator național și cu activul de conducere al acestei organizații. S-a făcut un schimb de păreri privind activitatea celor două organizații, au fost relevate posibilitățile de amplificare a relațiilor de colaborare dintre ele. Reprezentantul român s-a întîlnit, de asemenea, cu Râul Roa Garcia, ministrul relațiilor externe.

pe „linia verde"
luni sint bombardate zi și noap
te, de cadavre care așteaptă zile 
in șir ca cineva să le ridice, loc 
de predilecție al țintașilor soli
tari. care de multe ori iau ca 
țintă pietonii sau automobiliștii 
ce se nimeresc pe acolo. In a- 
numite zile, la anumite ore. pa
sajul devine practicabil : 
pările rivale pot dispune 
in orice clipă — de multe
prin tiruri de mitralieră — în
treruperea oricărei circulații.

Pentru întregul Liban, acest 
pasaj a dobindit o importanță 
sentimentală și practică consi
derabilă : aceste mormane de 
ruine, de disperare și de moar
te sint ceea ce face să se mai 
spună că Beirutul mai este unul 
și același oraș".

gru- 
insă 

ori A
S *

transmit:
întemnițarea unor comu

niști spanioli. Asentia Fra!ice Presse relatează că cinci membri al Partidului Comunist din Spania, a- restați la 26 septembrie, în cursul unei manifestații pentru acordarea amnistiei desfășurată în orașul Ferrol, au fost trimiși la închisoarea provincială din orașul La Coruna.
Parlamentul suedez ■ tificat numirea lui Thorbjoern Faell- din, președinte al Partidului de Centru, în funcția de prim-ministru al Suediei. Faelldin a obținut 174 voturi favorabile, față de 160 negative. 15 deputați au fost absenți. Noul premier urmează să anunțe în zilele următoare lista guvernului și programul politic.
Președintele Consiliului 

Prezidențial al R. P. Unga- 
yțj Pal Losonczi, a sosit la Caracas într-o vizită oficială. Aceasta este prima etapă a turneului său în America Latină, care va mai include vizite în Peru, Panama și Cuba.

Joi s-a desfășurat în Franța o „ZI NAȚIONALA DE PROTEST" împotriva măsurilor adoptate de guvern în cadrul programului antiinflaționist.La chemarea marilor centrale sindicale — Confederația Generală a Muncii (C.G.T.), Confederația Franceză Democratică a Muncii (C.F.D.T.) — milioane de oameni ai muncii au participat la o amplă luptă grevistă, care a a- fectat principalele sectoare ale industriei, învățămintul de toate gradele, poșta, transporturile, serviciile publice. într-o serie de orașe au avut loc opriri temporare în distribuția electricității și a gazelor. De asemenea, ziarele n-au apărut.La Paris și în numeroase orașe ale Franței au avut loc ample manifestații, In cadrul cărora milioane de salariați și-au exprimat nemulțumirea și PROTESTUL FAȚA DE SCĂDEREA PUTERII DE CUMPĂRARE, FAȚA DE CREȘTEREA CONTINUA A PREȚURILOR ȘI A ȘOMAJULUI, față de inegalitatea și injustiția socială care caracterizează planul guvernamental de măsuri economice.La ora zece dimineața s-a pus In mișcare în Piața Națiunii din Paris un imens cortegiu de ma- nifestanți, avînd în frunte pe liderii sindicatelor care au lansat a- ceastă acțiune, precum și reprezentanți din conducerea partidelor Uniunii stîngii. O mare de oameni — bărbați și femei, tineri și vîrstnici, muncitori, funcționari și intelectuali — a parcurs arterele principale ale capitalei franceze pină tirziu in cursul după-amiezii. După cum constată agenția „France Presse" : „CONFORM PRIMELOR APRECIERI, ZIUA DE 7 OCTOMBRIE APARE CA O MIȘCARE CU MULT MAI IMPORTANTA DECÎT ZILELE DE ACȚIUNE ORGANIZATE IN ULTIMII ANI DE CĂTRE C.G.T. și C.F.D.T. MANIFESTAȚIILE DE IERI AU FOST — po-

trivit aprecierilor A.F.P. — IN MULTE PARTI CELE MAI IMPORTANTE CARE AU AVUT LOC DE LA EVENIMENTELE DIN MAI 1968".Desfășurarea și succesul acestei acțiuni au confirmat comentariile ziarului „L’HUMANITE", care, în editorialul său, scria : „Greva și manifestațiile de joi reprezintă acțiuni sindicale care sprijină revendicări precise și cer o negociere deschisă. Dar ele exprimă totodată o mișcare populară cu mult mai largă, cu o semnificație cu mult mai vastă".
Paul BIACONESCU

în oane zindC.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., au participat ieri la GREVA GENERALA DE DOUA ORE. La această impunătoare acțiune de luptă, organizată cu scopul de a sprijini propunerile organizațiilor sindicale pentru însănătoșirea economiei țării, au luat parte muncitorii din industrie și agricultură, precum și oameni ai muncii din alte sectoare de activitate.în cursul dimineții, în cele mai diferite orașe ale peninsulei au a- vut loc adunări pe fabrici în cursul cărora au fost discutate și aproba-

întreaga Italie, peste de oameni ai muncii, la chemarea 8 mili- răspun- Federației

FOTO-ACTUALITATE
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te propunerile organizațiilor sindicale pentru relansarea dezvoltării producției și, prin aceasta, absorbirea forței de muncă aflate în stare de șomaj.După cum se știe, la intîlnirea dintre guvern și sindicate care a avut loc la sfirșitul lunii septembrie, acestea din urmă au făcut cunoscute obiectivele lor în legătură cu „planul de reconversiune a producției" pe care guvernul urmează să-1 înainteze parlamentului. Ele stăruie ca acest plan să ducă realmente la expansiunea producției in industrie și agricultură, o prioritate esențială urmind a se da zonelor din Sud — cele mai afectate de sărăcie și șomaj. în ce privește „măsurile de austeritate" pe care guvernul urmează să le facă cunoscute în următoarele zile, organizațiile sindicale consideră că acestea trebuie corelate cu planul de reconversiune și, in general, cu o nouă politică de reforme pe plan economic și social. în plus, se subliniază necesitatea ca eventuala creștere a prețurilor și tarifelor să țină seama de situația celor cu venituri scăzute.Toate aceste revendicări — ex- primînd punctul de vedere al Partidului Comunist Italian și al altor forțe politice și sindicale de stingă care se pronunță pentru o ieșire democratică din actualele dificultăți economice — au te în cursul zilei de țiile sindicale cerind treacă cit mai curîndțierea unei politici economice conforme intereselor legitime ale celor ce muncesc, ale marii majorități a populației. Grevele de ieri au constituit un avertisment că oamenii muncii vor continua lupta pină la traducerea în fapt a unei asemenea politici.

Cooperarea economică 
franco-iraniană. Intr o confe' rință de presă ținută încheierea vizitei sale oficiale, președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a declarat că a încheiat cu șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr acorduri de cooperare economică in valoare de 8 miliarde de dolari. între acestea, cel mai important este cel referitor Ia construirea în Iran a opt centrale atomoelectri- ce, a spus el. Alte proiecte de cooperare sînt cele privind construirea unei căi ferate. între Teheran și.Ban- dag-Shapur, a unei autostrăzi și a 15 000 locuințe.

la Teheran, la

La Phenian au avut loc con* vorbiri intre delegații economice guvernamentale ale R. P. D. Coreene și Kampuciei Democrate. Părțile au efectuat un schimb de opinii în probleme privind dezvoltarea în continuare a relațiilor economice și comerciale dintre cele două țări, abordind, de asemenea, și alte probleme de interes comun — informează agenția A.C.T.C.
Extinderea politicii ex

terne a Italiei peste tradit>ona- lele alianțe din care face parte — a declarat ministrul italian de externe, Arnaldo Forlani, în fața membrilor Comisiei pentru afacerile externe a Camerei Deputaților — relevă un angajament constant de dezvoltare a raporturilor de prietenie și colaborare cu toate țările lumii, inclusiv cu țările socialiste. De asemenea, Italia promovează o politică de largă cooperare cu statele in curs de dezvoltare.

Paris. Gara Saint Lazare, paralizata de grevâ. Afișele anunțâ întreruperea 
traficului feroviar

fost reafirma- joi, organiza- guvernului să posibil la ini-

Radu BOGDAN

0 ședință plenară 8 deIe- gațiilor participante la negocierile privind reducerea forțelor și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală a avut loc joi la Viena. A luat cuvîntul șeful delegației Republicii Democrate Germane, Ingo Oeser, care s-a pronunțat pentru intensificarea eforturilor în vederea înghețării complete a nivelului forțelor armate și armamentelor in Europa centrală, pentru a se crea condiții favorabile în vederea realizării unui acord de reducere a a- cestora.

Secretariatul permanent
Ol O.S.P.A.A. (Organizația de solidaritate a popoarelor din Asia și Africa) a dat publicității o declarație în care condamnă represiunile regimului de la Seul împotriva forțelor patriotice din Coreea de Sud, a- rătînd că, prin politica sa represivă, regimul sud-coreean încearcă să-și prelungească existența și să mențină divizarea Coreei.

Președintele Ciprului, hiepiscopul Makarios, a hotărit reluarea activității Consiliului Național, care a încetat să funcționeze in luna aprilie a.c„ în urma demisiei fostului reprezentant al comunității grecești Ia convorbirile intercomuni- tare, Glafkos Clerides. Pe de altă parte, la New York a avut loc o întilnire intre secretarul de stat al S.U.A., H. Kissinger, și ministrul de externe al Ciprului, Ioannis Christo- phides, axată pe problema reluării negocierilor intercomunitare.
In librăriile din Cairo a apă

rut cartea „Itinerar liric româ
nesc", semnată de Fuad Badawi, 
care ne-a vizitat țara. Pe lingă 

■ impresiile de călătorie prin Ro
mânia ale autorului, volumul in
clude, de asemenea, poezii ro
mânești traduse in limba arabă.

Programul O.N.U. pentru
Dezvoltare (p-N U-D> a alocat R.S. Vietnam suma de 45 milioane de dolari pentru următorii cinci ani, fondurile urmînd să fie folosite in special pentru asistență tehnică — a anunțat administratorul P.N.U.D., Bradford Morse.

Guvernul indian a eliberat mai mulți lideri ai opoziției, printre care și pe șeful partidului de dreapta „Swatantra", Mody. Numele celorlalte persoane eliberate nu au fost comunicate.

La Belgrad 3 avut 10c 0 ,n- trevedere între Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și o delegație a Partidului Muncii din Olanda, condusă de președintele partidului, Jen van den Huevel, aflată în vizită în Iugoslavia.

In timp ce cercetările în cazul 
„Lockheed" sînt în curs, s-au mai 
prăbușit cîteva avioane „Starfigh- 
ter", furnizate unor țări vest-europe- 
ne de firma americană. „Cu aseme
nea balast nu-i de mirare că avi
oanele continuă să se prăbușească" 
— comentează ziarul „Frankfurter 
Rundschau" în caricatura de mai sus

„Zilele teatrului românesc tn R.D.G."
Seria de spectacole prezentate la Berlin de Teatrul National din 

București, in cadrul „Zilelor teatrului românesc", s-a bucurat de mare 
înrindurile spectatorilor si ale cronicarilor de specialitate. Ziarul 

„Neues Deutschland consideră reprezentativă pentru Teatrul Național 
selecția^ pieselor „Camera de alături", „Coana Chirița" și „Richard al 
I I-lea , care dovedesc că acesta valorifică atit operele autorilor români 
misiei și contemporani, cit și repertoriul universal. Pentru „Junge 
Welt , prezentarea celor trei piese a demonstrat „deosebita capacitate 
de creație a acestei scene". Același ziar remarcă fantezia, jocul plin 
de ritm cu care a fost interpretată piesa „Coana Chirița". Toți cronicarii 
evidențiază originalitatea punerii in scenă a piesei „Richard al IlI-lea" 
felul cum au înțeles artiștii români să sublinieze sensurile celebrei 
tragedii.
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