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In ziua de 24 octombrie a.c. au început lucrările Plenarei Co- nifetului Central al Partidului Comunist Român. Plenara ar» urmă
toarea ordine de zi:1. Cu privire la unele măsuri organizatorice pentru întărirea 
continuă a unității moral-politice a poporului muncitor, a frăției dintre oamenii muncii români si ci naționalităților conlocuitoare, a 
coeziunii națiunii noastre socialiste.Z Tn legătură cu alegerile de deputați pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile populare județene, municipal», orășenești și 
comunale.3. îmbunătățirea structurii organizațiilor de partid tn întreprinderi, instituții și comun» și desfășurarea adunărilor și conferin
țelor de partid pentru dări de seamă și alegeri.

4. Informare despre îndeplinirea hotăririi Plenarei CC ol P.C.R., din aprilie 1968 cu privire la reabilitarea unor activiști de partid și de stat.5. Perfecționarea organizării sănătății și îmbunătățirea asistenței medicale a populației din Republica Socii-*1—- “——La lucrările plenarei iau parte, ca invitați,___Comitetului Central cl P.C.R., membri oi Colegiului ________ ___partid, primi-secretari ai comitetelor județene de partid, membri ai Consiliului de Stat, miniștri și alți conducători ai instituțiilor centrale de stat, primi-vicepreședinți ai consiliilor populare județene, conducători ai organizațiilor de maso, obștești și ai uniunilor de creație, redactori șefi din presa centrala.Plenara a ascultat expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la unele măsuri organizatorice pentru întărirea continuă a unității moral-politice a poporului muncitor, a frăției dintre^ oamenii muncii români și ai naționalităților conlocuitoare. a coeziunii națiunii noastre socialiste. Tn legătura cu aceasta, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a prezentat propunerile Comitetului Executiv al Comitetului Central ai Partidului Comunist Român cu privire la organizarea și structura Frontului Unității Socialiste, precum și ale consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare.La dezbateri au luat cuvîntul tovarășii Dumitru Popa, Ludovic Takacs, Gheorghe Pană, Vasile Vîlcu, Carol Kiraly, Aurel Duca, Barbu Zaharescu, Mihai Roșianu, Mircea Angelescu, llie Diculescu, Gheorghe Petrescu, Valter Roman, lanos Fazekas, Simion Bughici, Titus Popovici, Richard Winther, Gheorghe Apostol.Plenara a adoptat propunerile privind constituirea Frontului Unității Socialiste, precum și a consiliilor oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare. Plenara a însărcinat Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. să ia măsurile necesare pentru constituirea acestor organisme în cursul lunii noiembrie a.c.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer a prezentat propunerii» Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la alegerile de deputați în Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România și în consiliile populara județene, municipale, orășenești și comunale.Ținînd seama că, potrivit prevederilor Constituției, actuala legislatură a Marii Adunări Naționale, precum și mandatul consiliilor populare provizorii încetează la începutul lunii marți» 1969, Plenara a hofărît să se propună Consiliului de Sfat al Republicii Socialiste România, ca alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile populara să aibă loc la 2 martie 1969. Tn aceste alegeri, așa cum a hofărît Plenara, Partidul Comunist Român se va prezenta, împreună cu toate organizațiile de masă și obștești ale oamenilor muncii, în cadru! Frontului Unității Socialiste — formație care va înmănunchia toate forțele creatoare ale poporului. Frontul Unității Socialiste va prezenta candidați în alegeri, organizînd, sub conducerea Partidului Comunist Român, campania electorală.Tn continuare, Plenara a ascultat informarea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezentată de tovarășul Virgil Trofin, cu privire la îmbunătățirea structurii organizatorice de partid în întreprinderi, instituții și comune și la desfășurarea adunărilor și conferințelor de partid pentru dări de seamă și alegeri.Plenara a aprobat măsurile luate de Comitetul Executiv pentru perfecționarea structurii și întăririi organizațiilor de partid, menite să asigure un cadru mai adecvat desfășurării vieții interne de partid, sporirii influenței politice a organizațiilor de bază în toate unitățile economice și social-culturale, exercitării cît mai eficiente a rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate. De asemenea, Plenara a aprobat măsurile adoptate de Comitetul Executiv pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea, conform prevederilor Statutului Partidului Comunist Român, a adunărilor și conferințelor pentru dări de seamă și alegeri în organizațiile de partid în perioada 15 octombrie — 25 decembrie 1968.Plenara a ascultat informarea prezentată de tovarășul Gheorghe Stoica despre îndeplinirea holărîrii Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din aprilie 1968, cu privire la reabilitarea unor activiști de partid și de sfat și a aprobat măsurile luate în acest sens.Lucrările Plenarei Comitetului Central continuă.
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cu privire la unele măsuri organizatorice pentru
întărirea continuă a unității moral - politice
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oamenii muncii români si ai naționalităților
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conlocuitoare, a coeziunii
națiunii noastre socialiste->

PROFUNDELE SCHIMBĂRI SOCIAL

POLITICE PETRECUTE ÎN STRUCTURA

SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI

în perioada de aproape un sfert de secol care a trecut de la eliberarea țării, societatea noastră a cunoscut transformări radicale atît în structura de clasă, cit ți în viața economică ți în organizarea socială ți de stat Schimbarea fundamentală care a determinat procesul radical de Înnoire a țării, care a generat întreaga metamorfoză a societății românești, a constituit-o răsturnarea de la putere a claselor exploatatoare, exproprierea expropriatorilor, lichidarea proprietății capitaliste ți, prin aceasta, desființarea pentru totdeauna a relațiilor bazate pe exploatarea omuluf de către om. Aceasta este o victorie de însemnătate istorică a proletariatului român, a maselor celor ce muncesc, organizate și conduse în lupta de clasă și în transformarea revoluționară a societății de către partidul comunist. Ea a marcat încununarea unor lupte seculare pentru eliberarea socială, înfăptuirea visurilor ți aspirațiilor celor mal avansate ale întregului popor român.Triumful revoluției socialiste în țara noastră s-a materializat, după cucerirea puterii d_e către proletariat, prin trecerea mijloacelor de producție în proprietate socialistă, prin generalizarea relațiilor socialiste de producție atît la orașe cît și la sate, prin crearea economiei socialiste unitare. Noua proprietate a creat relații de tip nou ducători, care sînt timp ți proprietari celor de producție,integrali al rodului muncii lor — relații de colaborare ți întrajutorare reciprocă. Proprietatea socialistă a dat naștere comunității de interese economice a tuturor claselor și păturilor sociale care își cîști-

între pro- în același ai mijloa- beneficiari

gă existenta prin munci. unității de năzumțe * întregului popor.Crearea unei asemenea unități de interese ți aspira-; nu este posibilă dedt în sinul societății socialiste, pentru că numai aici există o oază eco- nomico-oocială obiectivă. întruchipată in proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție. 6 asemenea unitate a poporului este de necocceput în orinduirea capitalistă, împărțită In clase antagoniste, sfișiată de contradicții ireductibile intre exploatatori ți exploatați. Existenta proprietății privat-capitaliste asupra mijloacelor de producție Împarte în mod inevitabil societatea in tabere opuse, generează interese contradictorii între membrii societății, provoacă zguduiri ți convulsii sociale. Numai revoluția socialistă creează premise pentru realizarea unei societăți omogene. Desigur, menținerea intr-un sector sau altul al economiei a proprietății private asupra mijloacelor de producție, a unor relații nesocialiste, frineeză procesul de omogenizare a societății socialiste, împiedică crearea unității de interese a Întregului popor. Generalizarea relațiilor de producție socialiste. atît la orașe cît ți la sate, este o necesitate obiectivă a desăvirșirii socialismului, a mersului înainte al noii orînduiri, a trăiniciei puterii de stat socialiste.Proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție asigură înfăptuirea năzuințelor fiecărei clase și pături Sociale, ale fiecărui individ, permite realizarea concordanței Intre interesele generale ale societății ți interesele individuale ale cetățenilor. Dezvoltarea și înflorirea proprietății socialiste reprezintă Izvorul bunăstării' și fericirii maselor populare, chezășia valorificării

ceplir.e a capacității. energie, îi talentelor lor. a împliniri: personalități: umane. Socialismul a devenit cauza scumpă a Întregului popor, telul comun suprem al tuturor celor ce muncesc ce ia orașe și de la sate, cu brațele și cu mintea. Ia aceasta constă baza de nezdruncinat a ireversibilități: orânduirii socialiste In Republica Socialistă România. Cunoscând, după secole de exploatare si asuprire, adevărata libertate socială și demnitate umană, muncitorii, țăranii, intelectualii, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, s-au legat trup ți suflet de societatea socialistă, de modul de producție socialist, de proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producție. Poporul român nu mai concepe astăzi revenirea la condițiile social- politice din trecut, la vremurile cind oamenii muncii trăiau Ia bunul plac al capitaliștilor și moșierilor, cînd bogățiile țării și roadele muncii locuitorilor ei foloseau pentru huzurul minorității exploatatoare din țară ți al cercurilor imperialiste străine. El consideră drept sacre, inviolabile și definitive marile cuceriri revoluționare pe care le-a dobindit prin luptă în anii de după eliberare, noua orînduire făurită prin muncă intensă, prin jertfe șl sacrificii, strălucitele realizări ale României contemporane.Unitatea politică a poporului român, constructor al socialismului, este deci rezultatul unui proces istoric obiectiv, efectul firesc al marilor transformări revoluționare care au schimbat din temelii structura și înfățișarea societății : ea are o bază trainică, de nezdruncinat, în însăși baza economică-socială a noii orîn- duiri. „Locul vechii societăți burgheze — spunea Marx — cu clasele și antagonismele ei de clasă, îl ia o asociație în
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Calificindu-se
pentru finală

ION MONEA

ȘI-A ASIGURAT

MEDALIA

DE ARGINTcadrul căreia dezvoltarea liberă a fiecăruia este condiția pentru dezvoltarea liberă a tu- turora". (Marx-Engels, Opere V voi. 4. pag. 488).In anii construcției socialis- A mului, societatea noastră a cu- născut succese uriașe și în a dezvoltarea forțelor de pro- “ ducție. progrese remarcabile în toate ramurile economiei £ naționale. Insuș:ndu-și pe deplin și tmdnand în viață cu A devotament programul ce con- ” strucție economică, socială și — culturală elaborat de partidul V comunist, oamenii muncii au făcut să crească an de an bo- A găția patriei. au ridicat pe noi culmi potențialul material și — spiritual al societății noastre. V Succesele obținute în crearea și dezvoltarea bazei tehnico- » materiale a socialism ului, pro- V greșul științei, al culturii, al tuturor compartimentelor so- cietiții. au generat schimbări W adină în condițiile de viață și de munci ale tuturor cla- selcr și piturilor sociale. “ Clasa muncitoare, clasa conducătoare a societăți: - noastre, A a cunoscut un intens proces" de evoluție socială, politică și cultuaală. Sînt cunoscute erois- mul și spiritul de abnegație “ cu care proletariatul român și-a îndeplinit misiunea sa is- A tonei în lupta împotriva cla- se’.or exploatatoare, pentru răsturnarea de la putere e ț capitaliștilor și moșierilor, pentru eliberarea socială a tu- turor celor ce muncesc și ț transformarea revoluționară a societății. Pentru marile sale merite, clasa muncitoare din 9 România s-a acoperit de glorie nepieritoare, dovedindu-se cea mai avansată, ționară clasă a lor mal națiunii noastre. In anii orin- £ duirii socialiste, în vasta operă de industrializare a țării A tombrie, este departe de a fi sa- organizată și condusă de tisfăcătoare: în cooperativele a- partid, clasa muncitoare Producție cartofii au
J ’ J: J J O tost stnn?1 de Pe ° suprafață dedezvoltat din punct de vedere numai 4 760 hectare? adică 37,1numeric, și-a ridicat neîntre- la sută din totalul de 12 819 hec-rupt nivelul științific, tehnic $ tare* Sînt unele cooperative agri- și cultural, competența și capacitatea creatoare. Se mani- ț festă cu putere receptivitatea sa față de știința și tehnica a modernă, priceperea de a stă- ” pîni și folosi cu succes cele mai avansate mijloace de pro- a abia au fost recoltate suprafețe ducție și unelte de muncă, de rn ».•—a dezvolta noi și noi ramuri ale economiei naționale. O ® dată cu dezvoltarea bazei teh- nico-materiale a socialismului ® se manifestă tot mai pregnant

In limitele categoriei semi-grea, pugilistul ro
man Ion Monea a obținut victoria Ia puncte în fața redutabilului boxer polonez Stanislaw Dragan în cadrul semifinalelor. In urma acestei victorii, Ion Monea s-a calificat pentru finală unde îl va în- tîlni pe sovieticul Poz- niak.

de Ion Grecea

Am văzut • cîndva un grup de 
copii privind celebrul tablou al 
nu mai puțin celebrului N. Gri- 
gorescu, „Atac la Smîrdan“. Stă
teau cuprinși de uimire, cu ochii 
mari, tăcuți în fața imensei ptnze, 
fascinați de amploarea cruntei 
bătălii ce se desfășura în fața lor. 
Și-n liniștea aceea sub cupola ma
relui muzeu, parcă se auzea ve
nind de peste vreme zgomotul 
tulburat al luptei, răpăitul puști
lor, explozia ghiulelelor, loviturile 
paturilor de armă, se deslușea va
ierul celor răpuși de gloanțe, se 
simțea adine în aerul rece al a- 
murgului 
înțepător 
că... In 
citea pe 
rație... O 
mirație pentru vitejia ostașului ro
mân ce s-a jertfit în nesfârșite și 
glorioase bătălii pentru apărarea 
ființei neamului nostru, a pămîn
tului nostru strămoșesc... Se pu
tea citi în ochii lor mîndria că ei, 
generația de azi, pot fi oricînd ur
mașii dorobanților și căciularilor 
de odinioară, că pot oricînd da 
dovadă de eroism și bărbăție la 
marea chemare a patriei. Se pu
tea citi în ochii lor asigurarea că 
nădejdea țării are stîlpi siguri în 
ei, apărătorii de mîine...

Gîndindu-se la ostașii armatei 
noastre de azi pe care i-au văzut 
trecînd în pas cadențat pe marile 
bulevarde lă paradă, conducînd 
blindate sau autoamfibii, mărșă
luind în cîntece tinerești sub fal
durile drapelului tricolor, fiecare 
din cei mici se închipuia poate 
un tanchist, un artilerist, aviator 
sau marinar...

Ostașii de azi au fost cîndva 
copii.... Copiii de azi vor fi cînd
va ostași... Au privit și privesc ta
bloul lui Grigorescu, au privit și 
privesc alțe tablouri, au înțeles 
și înțeleg că fiecare colț de pă- 
mînt românesc este o filă 
de istorie, fiecare fir de iarbă a 
fost udat de sîngele înaintașilor 
noștri, au înțeles șl înțeleg că 
fiecare ram sau undă a apelor au 
fost martore unor mari bătălii 
pentru apărarea dreptului nostru 
milenar la existență, pentru inde
pendență și libertate socială, au 
înțeles și înțeleg că fiecare pisc 
de munte ai bătrînilor Carpați a 
privit jertfirea celor care de la un 
capăt la altul al patriei, au murit 
cu mina pe armă întru apăra
rea ei...

Ostașii de azi au fost cîndva 
copii... Au înțeles marea răspun
dere a luptătorilor de ieri, gîndin
du-se la vremea cînd ei înșiși vor 
îmbrăca uniforma militară. Ei, 
ostașii, trăiesc acum zilele aspre 
dar frumoase ale bărbăției și cu
rajului, ale eroismului și dăruirii 
de sine ce se învață în marea 
școală a poporului care este Ar
mata... Peste pămîntul ștropit de 
sîngele strămoșilor ei trec azi în 
zborul tineresc al vîrstei avîntîn- 
du-se tot mai sus spre culmile mă
iestriei militare, învățînd cu sîrg 
meșteșugul modernei tehnici de 
luptă cu care este înzestrată ar
mata. Fiecare ostaș, fie el infan
terist, tanchist sau marinar, pon- 
tonier sau rachetist, vrea să încre
dințeze poporul, partidul care 
l-a educat și crescut că pentru li
niștea țării, pentru apărarea 
viitorului comunist al patriei, 
este un demn urmaș al eroilor din 
celebrul tablou grigorescian. 
Pilda marilor înaintași cp s-au

(Continuare în pag. a IVa)

înfrigurat mirosul 
al prafului de puș- 
privirea copiilor se 
lingă uimire, admi- 
mare și sinceră ad-

ș! mai societății, înaintate
La Direcția agricolă a județu- lui Harghita campania este urmat revalu • nutrită Perman™t pe baza rama! revoiu poartelor primite din unitățile consecventa agricole. Zi de zi atenția este în- stegarul ce- 0 treptată spre „aurul pămîntului*. idealuri ale cum este numit cartoful — cultura cea mai răspîndită pe aceste meleaguri. Dar, situația recoltatului, oglindită în cifre Ia 21 oc-

cole în care recoltatul cartofilor se află în stadiul inițial. Astfel la C.A.P. Săcel nici nu s-a început încă deși au doar 40 de hectare cultivate cu cartofi. La altele cum ar fi C.A.P. Atia, Chilieni, Nicolești, Ocna de Jos, Ocna de Sus, Păuleni-Odorhei, Praid

(Continuare în pag. a ll-a)

între 5 și 10 hectare. între timp la Feliceni s-au scos cartofii de pe 32 hectare din totalul de 65, la Zetea de pe 68 hectare din totalul de 135, la Lupeni de pe 30 din totalul de 100 hectare. De două zile, în timpul nopții, temperatura a scăzut sub zero grade în județul Harghita, fiind înre-

t gistrate înghețuri. Din această cauză cantitățile <le cartofi aflate în cîmp și netransportate sînt supuse deprecierii dacă nu se vor folosi toate mijloacele existente, acoperămînt de paie, rogojini etc, pentru a le proteja. Relativ mai bine stau cele trei unități ale sectorului agricol de stat din județ — I.A.S. Miercurea Ciuc, I.A.S. Odorheiul Secuiesc, I.A.S. Lăza- rea — unde s-au recoltat peste 70 la sută din suprafață.Diferențele considerabile dintre unități vădesc existența unor a- nomalii în organizarea campaniei, lipsa previziunilor și adoptarea din timp a măsurilor hotărîte. In această parte a țării, cu condiții pedoclimatice specifice, unele lucrări din campania de vară sînt mult întârziate. între cele trei I.A.S. amintite, situația este mai critică la Lăzarea, unde mai sînt de cules cartofi de pe mari suprafețe, muncă ce trebuie să decurgă paralel cu recoltatul orzoaicei.Indiferent de starea vremii, lucrările sînt în foarte mare mă-CORNEL POGĂCEANU
(Continuare în pag. a V-a)
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(Urmata din pag. I)tendința de dispariție treptată a deosebirilor esențiale, dintre munca fizică și munca intelectuală în producția de bunuri materiale. Desfășurarea acestui proces constituie un factor de prim ordin în -lichidarea diferențierilor -fundamentale din sfera muncii, în omogenizarea societății, în crearea premiselor pentru făurirea u- nicei familii muncitoare a societății comuniste.Schimbări adinei s-au petrecut în viața țărănimii muncitoare din țara noastră. A- liată de nădejde a clasei muncitoare în lupta pentru cucerirea puterii politice în România, țărănimea a trecut în anii socialismului, sub conducerea partidului, printr-un profund proces revoluționar, care a schimbat întregul său mod de existență și de muncă ; ea a făcut saltul de la mica producție agricolă ia proprietatea socialist-coopera- tistă, la unirea pămînturilor, a uneltelor de muncă și a e- forturilor pentru lichidarea stării de înapoiere a agriculturii, pentru sporirea producției agricole, pentru o viață liberă și îmbelșugată. Politica partidului și statului de dezvoltare a bazei tehnico-mate- riale a agriculturii, de modernizare a producției, de creare a unei agriculturi intensive de înaltă productivitate, măsurile luate pentru ridicarea

CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

ÎN ÎNTREAGA ACTIVITA TE DE EDIFICARE

A SOCIALISMULUI
Factorul hotărîtor oare che- zășuiește forța, trăinicia si unitatea orînduirii socialiste este conducerea politică a întregii societăți de către Partidul Comunist Român — detașamentul de avangardă al clasei muncitoare, al maselor celor ce muncesc— în rindu- rile căruia sin.t înregimentați peste 1 800 000 dintre cei mai buni fii ai națiunii, elementele cele mai înaintate din sinul clasei muncitoare, al țărănimii și intelectualității. Rolul de forță conducătoare a societății — înscris în Constituția tării — pe care Partidul Comunist Român îl îndeplinește cu cinste și devotament, este rezultatul unei îndelungate evoluții istorice și al condițiilor social-politice obiective create în România după cucerirea puterii de către proletariat.Viața a demonstrat că una din condițiile succesului în construcția socialismului este crearea unității politice, ideologice și organizatorice a clasei muncitoare. Fără realizarea acestui obiectiv sint imposibile închegarea coeziunii celorlalte forțe progresiste ale societății, unitatea de voință și acțiune a poporului. In condițiile făuririi unității clasei muncitoare, existența unui singur partid, ca partid de a- vangardă al clasei sale, ca partid conducător al societății socialiste, a apărut în țara noastră ca o necesitate obiectivă.Conducerea victorioasă a poporului român pe drumul socialismului, al progresului material si spiritual, al democrației socialiste, nu ar fi fost posibilă dacă în ■ fruntea națiunii nu ar fi existat Partidul Comunist Român, unic și glorios partid marxist-le- ninist al clasei muncitoare, care și-a asumat înalta misiune istorică de a face să triumfe pe pămîntul României visul de aur al omenirii — societatea comunistă. Partidul Comunist Român a dobîn- dit recunoașterea unanimă a rolului de conducător al societății noastre datorită fidelității, devotamentului și spiritului de jertfă cu care a slujit neîncetat, încă de la înființarea sa, interesele supreme ale clasei muncitoare, ale celor ce muncesc, ale întregului popor. Politica sa, inspirată din nevoile arzătoare ale dezvoltării societății românești, din interesele vitale ale întregului popor, întemeiată pe principiile marxism-leninismului, a devenit drapelul sub care s-au unit, în rînduri strinse. muncitorimea, țărănimea, intelectualitatea, întreaga națiune.Pe măsura dezvoltării construcției socialiste, rolul conducător al partidului în societate a crescut și s-a perfecționat, exercitindu-se in forme noi, superioare. Congresul al IX-lea și Conferința Națională au dezvoltat create ridicînd pe o treaptă și mai înaltă, misiunea socială a partidului nostru comunist, au perfecționat activitatea sa de factor conducător în toate domeniile construcției socialiste. Partidul Comunist Român des

nivelului de civilizație al vieții satelor, pentru dezvoltarea .rețelei școlare și sanitare din mediuL rural, pentru ridicarea nivelului de cultură al maselor țărănești, creează premise pentru lichidarea treptată a deosebirilor esențiale-dintre sat și oraș, pentru apropierea nivelului de viață al satelor de cel al orașelor. Aceasta este, de asemenea, o problemă esențială de care depinde lichidarea diferențelor fundamentale în modul de viață al populației țării, crearea condițiilor pentru înfăptuirea principiului e- galității tuturor membrilor societăți b- pentru folosirea. în a- ceeași măsură, de către toți, a cuceririlor civilizației modeme. Schimbările economice, sociale, politice și culturale care au Ioc la sate au făcut din țărănimea din România o clasă nouă ce joacă un rol tot mai important în viața societății socialiste, care aduce o contribuție tot mai mare la creșterea bogățiilor națiunii, și al cărei destin s-a identificat pentru totdeauna cu destinul socialismului.Un loc de seamă în viața socială a României noi revine intelectualității, oamenilor de știință și cultură: Socialismul este orînduirea celei mai înaintate culturi umaniste; el se bazează pe cea mai înaintată știință despre natură și societate, materialismul dialectic și istoric, se inspiră din tot ceea 

fășoară o vastă muncă de elaborare științifică a măsurilor și soluțiilor necesare mersului înainte al societății, de organizare și mobilizare a forțelor poporului in înfăptuirea programului de desăvirșire a construcției socialiste, de concentrare a eforturilor întregii națiuni spre o direcție unică — înflorirea patriei. E caracteristic in etapa actuală faptul că rolul conducător al partidului se manifestă cu putere crescîndă în absolut toate sferele vieții sociale — in producția de bunuri materiaîe. în activitatea ideologică și politică, în perfecționarea relațiilor de producție, a raportorilor socialiste dintre oameni, în știință, artă și cultură, în activitatea de formare a conștiinței socialiste a maselor.Rolul de forță politică conducătoare se exprimă în activitatea intensă, multilaterală desfășurată de partidul nostru pentru promovarea spiritului novator în întreaga viață socială, pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei, pentru punerea de a- cord a formelor organizatorice și â metodelor de muncă cu nevoile actuale ale societății, pentru asigurarea triumfului în țara noastră al echității socialiste, al principiilor egalității între oameni. Partidul întreprinde tot ceea ce e necesar pentru a da curs liber de manifestare și afirmare noului în vastul proces de transformare socialistă a patriei, militează cu fermitate împotriva tuturor tendințelor de închistare, de rutină, a oricăror manifestări ale vechiului care frînează mersul nostru înainte. Dovedindu-și din plin rolul de avangardă a societății, Partidul Comunist Român deschide drum larg in patria noastră aplicării celor mai înaintate cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contemporane, acționează pentru încorporarea in viața societății noastre a celor mai de seamă victorii ale cunoașterii umane — singurul mod de a ridica tot mai sus civilizația socialistă și comunistă pe pămîntul României.îndatoririle ce-i revin partidului, în calitate de conducător politic al națiunii noastre. se1 materializează în activitatea desfășurată de fiecare organizație de partid, în modul în care aceasta reușește să fie în fapt forța dinamică a colectivului respectiv. îndeplinirea programului de înflorire multilaterală a țării depinde de modul în care fiecare organizație de partid din economie, știință, cultură, reușește să se situeze în fruntea oamenilor muncii, să înflăcăreze masele pentru obiectivele politicii partidului, să facă din politica Partidului Comunist Român în fiecare întreprindere, cooperativă a- gricolă sau instituție, o uriașă forță transformatoare. Realizarea acestui deziderat depinde, pină la urmă, de modul în care fiecare comunist își înțelege o- bligațiile ce-i revin în calitate 

ce a creat mai măreț gindi- rea omenirii de-a lungul timpurilor, precum și din marile realizări ale cunoașterii eDO- cii noastre. In anii socialismului, numărul și ponderea In societate a oamenilor de știință și cultură au crescut nemăsurat, în rî nd urile intelectualității au pătruns și pătrund, ca o infuzie puternică din plasma poporului, mii și mii de tineri dotați din rin- durile clasei muncitoare, ale țărănimii, ale tuturor păturilor societății- Intelectualitatea este astăzi produsul înălțării spre cultură, spre știință, spre cunoaștere, a fiilor oamenilor muncii de la orașe și sate. Legată prin mii de Bre de masele largi populare, ea este parte integrantă a întregului popor, devotată fără margini cauzei socialismului 51 comunismului.Acest tablou al dinamicii claselor și păturilor sociale care alcâtu.esc societatea noastră dovedește că întregul popor este indestructibil sudat prin aceleași interese și năzuințe, că victoria revoluției socialiste și transformarea revoluționară a sodetătii au dus la închegarea unității tuturor oamenilor munții, fără deosebire de na;;onalita- te, că pe fundament-.:' trainic al alianței dintre clasa muncitoare și șârăr..mea muncitoare se întărește neîncetat coeziunea întregii noastre națiuni sodalite.

de militant activ pentru reuse socialismului- pentru femccrre poporului, pentru progres':, patriei. Fiecare membru al partidului nostru contribuie prin activitatea sa de zi cu zi. prin convingerea și bocărirea cu care luptă pentru realizarea politicii saarx.5'-'.emtiste a partidului, prin abnegația și devetamenru. re > doredes- te fată oe uAdui ideal căru-a șj-a rocsacra: in mod liber energia. capamiăgie. viața însăși, la exercitarea tot mai eficientă a măreței misiuni a Partidului Comunist Român In construirea socialismului și comunismului in România.Partidul nostru :ș: realizează cu succes rolul conducător in societate datorită faptului că este legat prin mii și mii de fire de masele cele mai largi ale poporuiui. că se identifică cu aspirațiile și interesele supreme ale națiunii, că e trup din trupul clasei muncitoare, al țărănimii, al intelectualității, că prin membrii săi. prin comuniștii români și cei a- parținînd naționalităților conlocuitoare. el păstrează un contact intim cu toate clasele și păturile sociale muncitoare din România. Pentru fiecare om al muncii partidul reprezintă astăzi autoritatea supremă în viața națiunii socialiste. forța politică și socială cea mai înaintată pe care se sprijină cu încredere tot ceea ce e mai valoros în sinul societății noastre, la care găsesc receptivitate. încurajare și a- jutor concret, ideile și propunerile cele mai prețioase, ex- primînd înțelepciunea colectivă a poporului, sugestiile cele mai îndrăznețe menite să contribuie la accelerarea progresului material și spiritual al României. Prin nedezmințitul său spirit de dreptate socială, prin eforturile neobosite îndreptate spre instaurarea egalității între oameni, prin consecvența cu care militează pentru înfăptuirea umanismului socialist, partidul comunist exercită -o uriașă putere de a- tracție asupra ’ tuturor conștiințelor. reprezintă portdrapelul celor mai înălțătoare idealuri contemporane aie poporului român. Exercitarea de către Partidul Comunist Român a rolului conducător în societate este considerată de oamenii muncii ca o necesitate o- biecti-.â. imperioasa a progresului României, a înfăptuirii aspirațiilor spre mai bine ale iniregu.u. popor. Unul din factorii esențiali care au asigurat și asigură îndeplinirea cu succes de către partidul nostru a misiunii sale istorice în societatea socialistă este unitatea de nezdruncinat a ri ridurilor sale, coeziunea lui strinsă în jurul Comitetului Central. Putem spune că niciodată partidul nostru nu a avut o asemenea claritate a țelului, o asemenea unitate, nu și-a îndeplinit la un asemenea 

nivel ca în prezent misiunea de forță conducătoare a societății.Sînt caracteristice activității partidului nostru creșterea continuă a înrîuririi politice și ideologice în întreaga viață socială, acționarea riu prin măsuri administrative, ci pe calea convingerii, a dezvoltării conștiinței maselor, a consultării largi a poporului, a atragerii active a tuturor păturilor societății la elaborarea și înfăptuirea politicii de construcție socialistă, la conducerea treburilor statului și ale vieții obștești. Desigur, în cadrul societății noastre pot exista persoane ostile socialismului, elemente pe care obsesia privilegiilor pierdute le-a împiedicat să înțeleagă mersul dezvoltări: sociale. De asemenea, în conștiința unor oameni mai dă inuie reziduuri ale mentalităților burgheze, ale unor teorii ș: principii idealiste, retrograde. moștenite de la vechea societate. Continuă să pătrundă totodată. Intr-o formă sau alta, influențe ideologice din afară, din lumea capitalistă. Ceea re caracter!zeazâ însă societatea noastră este adeziunea deplină a milioanelor de oameni al muncii de Ia crașa ți sate, a uriașei majorități a populației, la cauza construcție: socialiste. Ia politica mar- xist-lemnistâ a partidului comunist, nivelul înalt de conștiință al muncitorilor, țăranilor și intelectualilor care-fl consacră toate eforturile înfloriră patriei aocialiste. Orînduirea toarsă este puternică, de neclintit, ea se barează pe voința de fer a poporului căruia nimeni nu-i mai poate sm ulge mărețele cuceriri rwvo- lupooare. care-și făurește azi destinul liber și nestfrnat.
DEZVOLTAREA DEMOCRAȚIEI SOCIA

LISTE SI PARTICIPAREA TOT MAI 
INTENSĂ A ORGANIZAȚIILOR OBȘTEȘTI 

ÎN VIATA SOCIALĂ
Telul suprem înscris pe drapelul partidului txAn. obiectivul căruia comuniștii E sc- bordonează întreaga '.or activitate :1 ccnsrituie făurirea buriă- stării materiale și <p.—.male a oamenilor ntraarii. re alinarea societăți. In stare să asigure manifestarea plenară a personalității umane. înflorirea capacitâțij și aptitudinilor fiecămn cetățean. Eliberarea omului de toate tarele trecutului. crearea condițiilor ca el să se poată bucura nestfaje- nit de toate cuceririle cunoașterii științifice și culturale, de toate bunurile produse de societate — iată idealul pentru real izarea căruia lupt* consecvent Partidul Comunist Român.Parale! cu preocuparea pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producte, a economiei. științei și culturii. pentru perfecționarea relațiilor de producție ș. ridicarea nivelului de tra; materia: și spiritual al maselor, partidul acordă o atenție din ce fa re mai mare dezvoltării. lărgirii și perfect onăr continue a democrației socialiste. Socialismul trebuie să fie nu numai o societate fa stare să asigure o viață materială îmbelșugată membrilor săi, d și o societate capabilă sâ realizeze rele mai înalte aspirații de libertate și fericire a omului pe pă- mînt „Socialismul — scria VI. Lenin — nu este posibil fără democrație sub două aspecte:1) proletariatul nu poate sâ- vîrșî revoluția socialistă dacă nu se pregătește :n vederea ei luptind pentru democrație:2) socialism-ii victorios nu-și -poate consolida victoria și nupoa’e duce omenirea spre dispariția treptată a statului fără a înfăptui o democrație deplină. De aceea a spune că autodeterminarea este de prisos in socialism înseamnă a debita a- celeați inepții, a face confuzie ireparabilă ca și * atunci cînd ai sp.toe că democrația este de prisos in socialism". (Lenin, Opere complete, voi. 30. oag. 130—131).Unele din marile aspirații de totdeauna ale umanității au fost cucerirea libertății și e- galității sociale și naționale, crearea societății în care oamenii să se poată manifesta fără îngrădiri in toate domeniile creației materiale și spirituale. în care personalitatea individului să se poată împlini și valorifica multilateral. Democrația socialistă este superioară tuturor orinduirilor care 

Trăinicia indestructibil* a o- rinduirii noastre își găsește izvorul în baza de clasă a societății, în fundamentul ei economic socialist, în vasta activitate ideologică și politică de educare a maselor pe care o desfășoară partidul comunist Procesul amplu de ridicare a nivelului de cultură al maselor, de lărgire a orizontului științific, de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, de perfecționare și a- dfneire a democrației socialiste, duce la victoria deplină a marxism-leninismului în cadrul societății noastre. Față de cei care ar îndrăzni să ridice mina împotriva socialismului, poporul, orînduirea noastră dispun de toate mijloacele necesare pentru a-i face inofensivi. Iată de ce aceste elemente nu reprezintă nici un pericol pentru societatea noastră socialistă. Partidul și statul nostru desfășoară o intensă activitate politică și ideologică de educație socialistă, patriotică și cetățenească a tuturor membrilor societății. Pe această cale se asigură ridicarea continuă a conștiinței maselor, însușirea profundă de către fiecare cetățean a principiilor politicii partidului nostru. Acestea fac de neînvins orînduirea noastră socialistă, asigur* victoria deplină a socialismului și comunismului fa România.Istoria demonstrează că nici a ideologie nu poate fi impusă prin decrete sau prin forță, că orice concepție, orice idee poc triumfa, pot pătrundă fa. conștiința meselor numai șl 
' ~b pe calea activității politie. • convingerii. Marxism-le- ninisatul s-a dezvoltat, a cîști- gat teren șl s-a afirmat în 

au precedat-o prin aceea câ ea asigură oamenilor muncii despovărați de exploatare, con- diții și posibilități egale de a- firmare in societate. Democrația economică, creată pe fundamentul proprietății socialiste. instaurează pentru prima dată un criteriu judicios de repartiție între membrii societății. proclaimed drept unică u- nitate de măsură a veniturilor cantitatea și calitatea muncii prestate în folosul societății. Totodată socialismul se va înscrie în istorie ca orinduirea în stare să garanteze exercitarea celor mai largi drepturi și libertăți cetățenești.Unitatea claselor ș: păturilor sociale din România s-a întărit și cimentat continuu In anii socialismului in procesul conducerii treburilor statului de către poporul însuși, liber și stăpin pe destinele sale, suveran in propria sa țară. Caracteristica fundamentală a o- rinduirii noastre socialiste este faptul că puterea se află in miinile clasei muncitoare aliată cu țărănimea, realizarea in fapt a principiului guvernării statului de către popor. In a- ceasta își găsește reflectarea esența însăși a democrației socialiste. cea mai largă și mai autentică democrație cunoscută de-a lungul civilizației umane.Sensul major al democrației socialiste se exprimă in spiritul de responsabilitate socială de care trebuie să fie animat fiecare cetățean, în îndatorirea lui de a acționa în virtutea imperativelor supreme ale societății, ale națiunii. Pentru a asigura manifestarea deplină a acestei răspunderi sociale, democrația noastră socialistă oferă tuturor oamenilor muncii posibilitatea să-și spună liber și nestingherit cuvîntul in problemele fundamentale ale politicii interne și externe a statului, să-și exprime opinia asupra modului în care se gospodăresc treburile țării, să poată critica, fără rețineri, neajunsurile ce apar în procesul edificării socialiste, să participe cu toate forțele, cu toată energia și priceperea la înlăturarea acestor neajunsuri, la asigurarea progresului neîntrerupt al societății.Promovarea largă a criticii și autocriticii în viața socială nu dovedește slăbiciune, ci, dimpotrivă, exprimă forța o- rînduirii noastre socialiste, forța partidului nostru comunist. Socialismul este creația istorică conștientă a maselor și el progresează cu atlt mai rapid 

lupta împotriva ideologiei burgheze, a filozofiilor idealiste, a teoriilor retrograde, reacționare. El a triumfat prin aceea că s-a dovedit cea mai științifică, cea mai rațională concepție despre viață și lume, prin aceea că oferă popoarelor o perspectivă clară, însuflețitoare de dezvoltare a societății, de înfăptuire a aspirațiilor de progres ale maselor. Așa cum am mai arătat și cu altă ocazie, dacă ideile nobile ale marxism-leninismului, ale materialismului dialectic și istoric au învins și și-au impus superioritatea In condițiile orînduirii burgheze, ale rezistenței acerbe opuse de ideologia claselor dominante, în condițiile cînd clasa muncitoare, aliată cu țărănimea muncitoare se află la putere, cînd rolul conducător fa societate îl are partidul comunist, forța acestor idei a crescut nemăsurat, ele au devenit cu a- devărat invincibile. Nimic și nimeni nu mai poate smulge din mîna poporului nostru drapelul atotbiruitor al învățăturii marxist-leniniste despre lume și viață.Ideologia marxist-leninistă a devenit în societatea noastră, ca și în alte țări, o uriașă forță materială pentru că a cucerit mințile și inimile oamenilor, pentru că a pătruns adînc în conștiința maselor. Avem ferma convingere că marxism-leninismul va repurta noi și noi succese în lume, în lupta clasei muncitoare, a maselor muncitoare împotriva Ideologiei adverse, demon- •trlndu-și zuperioritatea față de aceasta, înfățlșîndu-se în fața omenirii drept cel mai puternic instrument de transformare revoluționară a lumii.

cu cît reușește s^ pună în cunoștință de cauză masele cu privire la adevărata stare de lucruri în construcția economică și culturală, cu cît reușește să stimuleze inițiativa și spiritul de răspundere ale fiecărui cetățean in înlăturarea lipsurilor și greșelilor, să valorifice înțelepciunea colectivă a celor ce muncesc. își păstrează deplina valabilitate a- precierea dată de Lenin, la timpul său, că un partid comunist își dovedește cu adevărat seriozitatea și spiritul de responsabilitate în fața poporului pe care îl reprezintă, dacă nu se dă in lături să-și recunoască sincer și deschis lipsurile, dacă știe să-și facă autocritica public asupra greșelilor săvîrșite și să țină seama de critica constructivă a opiniei publice.Partidul nostru a luat atitudine intransigentă față de greșelile, ilegalitățile și abuzurile comise în trecut; acționează cu fermitate pentru înlăturarea cauzelor care au făcut posibile asemenea manifestări, pentru evitarea cu de- săvîrșire a repetării lor In cadrul orînduirii noastre socialiste.S-au întărit legalitatea socialistă. respectul față de legile țării ■elaborate de reprezentanții poporului, față de principiul egalității depline a tuturor cetățenilor în fața legii, s-au luat măsuri pentru aplicarea normelor echității socialiste în întreaga viață socială. Criticarea neajunsurilor și greșelilor săvîrșite în trecut nu înseamnă negarea marilor succese obținute de partidul și poporul nostru în opera de construcție a socialismului, în dezvoltarea economică și culturală a României. Putem spune că relevarea laturilor negative ale activității ne ajută să evidențiem și mai bine succesele obținute, să dezvoltăm și mai mult a- ceste succese, să mergem și mai rapid înainte pe calea progresului. Este necesar ca în activitatea noastră să creăm condiții pentru dezvoltarea, a- tît în rindurile partidului, cît și în sinul întregii societăți a criticii și autocriticii construc- tiv£ — lege a dezvoltării societății noastre care asigură perfecționarea continuă și mersul înainte al construcției socialiste.

Sînt cunoscute măsurile luate în ultimii ani de conducerea partidului și statului nostru și aplicate cu consecvență în viață pentru lărgirea democrației socialiste, pentru crearea condițiilor ca toți oamenii muncii să-și poată spune deschis părerea a- supra treburilor statului, să poată contribui la bunul mers al vieții sociale. In întreaga activitate a partidului, a organelor și organizațiilor sale, s-a încetățenit ca o metodă cifrentă practica de a se sfătui cu cei ce muncesc, cu poporul, în toate problemele fundamentale ale politicii de construcție socialistă și ale activității internaționale.Aceasta a întărit și întărește tot mai mult legăturile partidului cu masele, a închegat și încheagă tot mai puternic unitatea de nezdruncinat a poporului în jurul partidului, în jurul Comitetului Central, al guvernului, a sporit și mai mult elanul cu care cetățenii muncesc pentru înfăptuirea programului de înflorire a patriei elaborat de partid. Numeroasele întîlniri ale membrilor conducerii de partid și de stat cu locuitorii țării — prilejuri de analiză și dezbatere a mersului îndeplinirii planului cincinal, a realizării hotărfrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale — se transformă de fiecare dată în puternice manifestări ale încrederii maselor în politica partidului și guvernului, ale hotărîrii oamenilor muncii de a susține și înfăptui această politică ; de a-și consacra întreaga energie desăvîrșirii construcției socialiste în România.Cred că sînt în asentimentul tuturor membrilor Comitetului Central exprimînd, de la această înaltă tribună, cele mai vii mulțumiri cetățenilor patriei noastre pentru încrederea lor neprecupețită în politica partidului nostru, pentru caldele manifestări de atașament față de partid și guvern, pentru munca eroică ce o desfășoară în vederea înfăptuirii programului de înflorire a patriei elaborat de CongresjJl al IX-lea. în toate acestea noi vedem hotărîrea maselor de a înfăptui neabătut politica partidului, politica poporului însuși. încrederea și devotamentul maselor ne întăresc și mai mult convingerea în justețea politicii marxist-leniniste a partidului, ne sporesc energia și hotărîrea de a acționa cu toate forțele pentru a ne face datoria în fața partidului, în fața poporului.O deosebită importanță și eficiență au cadrul concret, formele organizatorice create de partid și de stat pentru a- plicarea principiilor democratismului socialist în sfera vieții economice, în creația de bunuri materiale. înființarea uniunilor cooperatiste, organizații proprii ale țărănimii, oferă posibilitatea practică maselor de cooperatori din țara noastră să participe nemijlocit la conducerea treburilor agriculturii, să-și valorifice cît mai bine energia și mijloacele de care dispun, a- tît în interesul propriei lor bunăstări, cît și al propășirii societății, să participe la întreaga activitate politică și socială a statului. Pe baza ho- tărîrilor Conferinței Naționale, anul acesta au luat ființă în întreprinderile industriale comitetele de direcție și s-a instituit adunarea generală a salariaților — ca forme colective de conducere economică, de gospodărire a avuției poporului, care ridică pe o treaptă superioară rolul clasei muncitoare, al specialiștilor, al cadrelor economice de conducere în înfăptuirea politicii partidului de industrializare socialistă a țării.In cadrul măsurilor de perfecționare a învățămîntului superior s-au stabilit, de asemenea, forme organizatorice noi, menite să asigure dezvoltarea democrației universitare, participarea activă la conducerea institutelor și facultăților, la perfecționarea procesului de învățămînt, a celor mai valoroși exponenți ai corpului profesoral, cît și a reprezentanților studențimii.în procesul dezvoltării demo

crației socialiste, Partidul Comunist Român acordă o importanță deosebită creșterii continue a rolului în viața socială a organizațiilor de masă și obștești, sindicale, de tineret, de femei, al organizațiilor cooperatiste, al uniunilor de creație și al asociațiilor oamenilor de știință.în actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialiste, atribuțiile acestor organisme se materializează în asigurarea .. participării tot mai active a celor mai diferite categorii din . structura societății noastre la viața politică a țării. Lor le revin îndatoriri de seamă în organizarea dezbaterii în sînul oamenilor muncii a problemelor construcției socialiste, în mobilizarea acestora la realizarea obiectivelor menite să accelereze progresul țării, în educația patriotică și socialistă a cetățenilor.Partidul nostru pornește de la principiul că desăvîrșirea construcției socialiste și crearea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism impun în mod imperios, ca o cerință ~ legică a dezvoltării sociale, I perfecționarea continuă a relațiilor de producție, a organizării societății, dezvoltarea șl lărgirea neîntreruptă, în forme adecvate, a diferitelor etape prin care trecem, a democrației socialiste.Viața, practica socială demonstrează că în orînduirea noastră dezvoltarea democrației socialiste nu numai că nu slăbește cu nimic puterea politică a clasei muncitoare, ci, dimpotrivă, cimentează baza de granit a societății, alianța muncitorească-țărănească, întărește unitatea dintre muncitori, țărani și intelectuali, dintre toți , oamenii muncii fără deosebire de naționalitate, asigură creșterea coeziunii întregii națiuni socialiste. Aceasta face ca puterea oamenilor muncii, orînduirea noastră socialistă să fie tot mai tari, de neînvins. înfăptuirea consecventă a principiilor democrației socialiste stimulează energia creatoare a maselor, dezvoltă atașamentul cetățenilor față de cauza socialismului, întărește sentimentul poporului de stăpîn al țării, al propriului său destin, sporește și mai mult rolul conducător al partidului în societate.Partidul și guvernul se preocupă neîncetat de găsirea formelor organizatorice, corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare a țării, menite să adîncească democrația socialistă în economie, în știință și cultură, în viața politică și socială, să intensifice participarea maselor la conducerea statului. Sînt în prezent în curs de aplicare noi măsuri de perfecționare a conducerii și planificării economiei, a sistemului financiar, a organizării industriei.Pornind de la schimbările profunde petrecute în structura societății noastre, se impun perfecționarea formelor de organizare a democrației socialiste, adoptarea unor noi măsuri organizatorice care să ducă la întărirea continuă a unității moral-politice a poporului, a frăției dintre oamenii muncii români și ai naționalităților conlocuitoare, a coeziunii națiunii noastre socialiste. Frorv tul Democrației Populare, cart) reunea în campaniile electorale organizațiile de masă și ob* ștești din țara noastră, sub conducerea partidului comunist, avea un rol limitat în via- • ța social-politică, nu putea îndeplini în mod satisfăcător a- tribuții importante în societate. în perioadele dintre alegerile de deputați nu exista un organism permanent care să . asigure cadrul adecvat conlucrării sistematice, pe plan național, sub conducerea partidului, a tuturor organizațiilor obștești, care să prilejuiască un ■ schimb de păreri multilateral între reprezentanții acestor or- . ganizații și să faciliteze atragerea largă a maselor la dezbaterea problemelor dezvoltării țării. De aceea, în concordan- ■<- ță cu cerințele de perfecționare a relațiilor sociale și a for- mei or de participare a membrilor societății la activitatea economică, politică și de stat, 1 cu indicațiile Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale privind îmbunătățirea metodelor de organizare și conducere a vieții sociale, Comitetul Executiv propune constituirea unui organism politic permanent, din care să facă parte Partidul Comunist Ro-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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* EXPUNEREA TOVARĂȘULUI
Distincțiile

pionierești

I (Urmare din pag. a Il-a)mân, forța politică conducătoare a societății noastre socialiste, și principalele organizații de masă și obștești.Ținînd seama de stadiul de dezvoltare a societății noastre, stadiul desăvîrșirii construcției socialiste, propunem ca acest

NICOLAE CEA UȘESCU
organism să se numească Frontul Unității Socialiste. Frontul Unității Socialiste va înmănunchea, într-un organism larg democratic, cu caracter permanent, toata forțele poporului român și ale naționalităților conlocuitoare, exponen- ții tuturor organizațiilor de

masă și obștești, ai tuturor cla-' selor și păturilor sociale care alcătuiesc structura orînduirii noastre noi, va concentra întreaga energie a națiunii socialiste, sub conducerea partidului, pentru progresul și înflorirea continuă a României socialiste.
REZOL VAREA MARXIST-LENINISTĂ

A PROBLEMEI NAȚIONALE ÎN ȚARA
NOASTRĂ, ÎNTĂRIREA FRĂȚIEI ÎNTRE

POPORUL ROMÂN Șl NAȚIONALI-

TĂȚILE CONLOCUITOARE
Un rol deosebit de important a avut și au în făurirea socialismului, în întărirea u- nității poporului, în dezvoltarea democrației socialiste, rezolvarea în spirit marxist-le- ninist, a problemei naționale, asigurarea egalității în drepturi a naționalităților conlocuitoare cu poporul român, dezvoltarea frăției în muncă și luptă a tuturor celor ce trăiesc pe meleagurile României, în procesul desăvîrșirii construcției socialiste, o dată cu înflorirea vieții materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare, se accentuează unitatea și frăția lor, se afirmă tot mai intens comunitatea indestructibilă de țeluri a marii familii a României socialiste.Lichidarea exploatării omului de către om, triumful definitiv al socialismului reprezintă nu numai baza libertă- • ților și drepturilor sociale de care se bucură azi oamenii muncii din țara noastră, fără ^Reosebire de naționalitate, ci și baza coeziunii întregului ■nostru popor. Desființînd nedreptățile de ordin social, discriminarea de rasă, de sex, de ^naționalitate, socialismul a ga- ran40t tuturor oamenilor muncii drepturi egale în cadrul societății, accesul neîngrădit la viața economică, socială și politică, la învățămînt și cultură. Rezolvarea marxist-leni- nistă a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate, constituie una din cele mai importante transformări revoluționare realizate în epoca construcției socialiste în țara noastră.Unitatea și frăția oamenilor muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități din patria noastră își află rădăcinile în lupta seculară dusă împreună pentru eliberarea socială, pentru înlăturarea jugului dominației străine. Așa cum este cunoscut, împrejurările istorice au făcut ca pe teritoriul patriei noastre să se statornicească din timpuri străvechi, alături de poporul român, și populații de alte naționalități.Trăind și muncind cot la cot, mereu alături, și la bine și la rău, între români și oamenii muncii de alte naționalități s-au dezvoltat relații de frăție în muncă, de solidaritate în mișcările sociale pentru progres, în luptele împotriva asupritorilor comuni, a cotropitorilor țării, pentru neatîrnarea meleagurilor pe care și-au durat împreună căminul și viața. Această conviețuire și luptă comună, participarea unită la marile evenimente ale patriei, Ha întreaga creație materială și spirituală, formează o carac-' teristică a dezvoltării tuturor ^regiunilor în care locuiesc, a- Jături de români, și oameni ai muncii de alte naționalități.Sentimentele de solidaritate și frăție ale celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, s-au dezvoltat în pofida politicii șovine, antipopulare, de învrăjbire națională, promovată de clasele exploatatoare în scopul dezbinării oamenilor muncii. Istoria demonstrează că promotorii politicii de învrăjbire, de dezbinare națională au făcut jocul intereselor claselor dominante și al puterilor imperialiste asupritoare, dove- dindu-se dușmani ai intereselor propriei națiuni, ai intereselor și aspirațiilor vitale ale maselor muncitoare, ale întregului popor. în procesul asprelor lupte de clasă, oamenii muncii au învățat că numai* strîngîn- \du-și rîndurile și unindu-și forțele pot obține victoria împotriva exploatatorilor și asupritorilor comuni. împotriva politicii promovate de clasele exploatatoare s-au ridicat în decursul vremurilor cele mai ilustre, mai proeminente personalități ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare ; ideile lor înain-

tate, progresiste, cu privire Ia necesitatea unității de acțiune și a luptei comune pentru o viață mai bună, pentru drepturi și libertăți au îmbogățit tradițiile de unitate și frăție din țara noastră, alcătuiesc un valoros patrimoniu spiritual al întregului popor.Preluînd și ridicînd pe o treaptă superioară aceste tradiții, călăuzit de învățătura marxist-leninistă, animat de nobilele principii ale internaționalismului proletar, Partidul Comunist Român a înscris încă de la început pe steagul său unirea strînsă a tuturor celor ce muncesc în lupta pentru cauza comună a eliberării de exploatare și a- suprire. Ridicîndu-se atît împotriva exploatării burghezo- moșierești, cit și împotriva a- supririi naționale, partidul nostru a combătut hotărit naționalismul și șovinismul, politica discriminărilor naționale ori rasiale în viața social-po- litică, a militat neobosit încă în timpuj ilegalității pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor patriei, împotriva imperialiștilor și moșierilor, pentru eliberarea țării de sub jugul fascist, pentru zdrobirea Germaniei naziste, pentru înfrângerea împotrivirii claselor exploatatoare și instaurarea regimului de democrație populară au luptat înfrățiți, sub conducerea partidului comunist, oamenii muncii de toate naționalitățile.Edificarea socialismului în țara noastră este rezultatul e- forturilor comune ale poporului român și ale naționalităților conlocuitoare care transpun în viață, cu un puternic elan patriotic politica Partidului Comunist Român. In toate domeniile — în viața politică și socială, în industrie, ia agricultură, în administrația de stat, in cercetarea științifică, în creația artistica — își a:' contribuția activă, alături de români și. fiii naționalităților conlocuitoare. Aceasta este expresia concretă cea mai elocventă a egalității în drepturi instaurată în viața socială din patria noastră in anii socialismului, a unității și coeziunii poporului nostru, a deplinei identități de țeluri și aspirații a tuturor oamenilor muncii.Societatea noastră socialistă, în care s-a înfăptuit pentru prima oară comunitatea de interese economice și politice a tuturor claselor și categoriilor sociale, oferă fiecărui cetățean— român, maghiar, german și de alte naționalități — posibilități nelimitate de afirmare și promovare în toate domeniile și pe toată ierarhia vieții sociale. Constituția Republicii Socialiste România — carta libertăților socialiste ale întregului popor — creează cadrul politic și instituțional pentru exercitarea în fapt și garantarea egalității depline în drepturi a cetățenilor fără deosebire de naționalitate, pedepsind prin lege orice propagandă naționalist-șovină, orice ațîțare a urii de rasă sau naționale.Drepturile și libertățile cetățenești consacrate de orîn- duirea noastră socialistă își găsesc o ilustrare vie în reprezentarea naționalităților conlocuitoare în organele centrale și locale ale partidului, ale statului și ale organizațiilor de masă și obștești. In forumul suprem al puterii de stat — Marea Adunare Națională — activează 67 de depu- tați din rîndul naționalităților conlocuitoare, iar în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale aproape 16 000 de deputaț'i. Partidul Comunist Român — forța conducătoare a societății — întruchipând, atît prin ideologia sa cît și prin compoziția sa principiile internaționalismului— cuprinde în rîndurile sale

pe cei mal buni fii al poporului, atîț români cît și de alte naționalități. Din totalul membrilor de partid, 88,43 la sută sînt români și 11,57 la sută sînt maghiari, germani și de alte naționalități, reflectînd însăși structura națională a populației Republicii. Socialiste România. In Comitetul Central, în comitetele județene, municipale, orășenești și comunale, în conducerile organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții, școli și de la sate, un important număr de activiști provine din rîndul naționalităților conlocuitoare. Oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare sint membri, cu drepturi depline, ai organizațiilor de masă și obștești, ai organizațiilor cooperatiste și uniunilor de creatori, participă în mod organizat, alături de români, la întreaga viață politică și socială. Criteriul suprem de a- preciere a fiecărui membru al societății, de promovare și recompensare a sa, este devotamentul față de cauza socialismului, față de patrie, capacitatea de muncă și pregătirea sa. contribuția adusă la întărirea orinduirii noastre, la înflorirea patriei comune.Baza economică a egalității sociale a tuturor oamenilor muncii, a prieteniei dintre poporul român și național:- tățile conlocuitoare o constituie proprietatea socialist*, care asigură poz.ția absolut egală a tuturor cetățenilor față de mijloacele de producție. realizarea pentru toți a dreptului la muncă și a retribuției după cantitatea ți calitatea muncii depuse. In rezolvarea problemei națicna- le și garantarea exercitării In fapt a drepturilor ți libertăților social-pclitioe ale tuturor cetățenilor are o Importanță hotărâtoare dezvoltarea forțelor de producție pe întreg teritoriu, țârii. înflorirea economic* a tnmror Județelor și »ocaliti;_cr. Dderute zone ale țârii, altădată menținute în înapoiere eccnomiz*. printre care și cele în care, alături de populația retain*, locuiesc numeroși came-: ai de alte cațicnalități.cunosc un ritm «ocentuat de industrializare. întreaga politie* a pertcduluî urmărește ca dezvoltarea continuă a potențialului economic sâ creeze condiții ca toți cetățenii României, fie c* sini români, maghiari, germani sau de alte naționalități, sâ se poatâ bucura din plin de tot ceea ce oferă civilizația socialistă.Viața ‘ - - - -județele turi de mâni și ționalitate, asigurarea progresului multilateral al vieții sociale depinde în mare măsură de colaborarea activă a tuturor celor ce muncesc, indiferent de naționalitate, în întreaga activitate economică, politică și culturală, în edificarea socialismului. Oamenii muncii români, maghiari, germani, și de altă naționalitate sînt strîns legați prin- tr-un destin comun, ei nu-și pot concepe viața și munca, viitorul, decît în frăție și u- nitate indisolubilă.O dată cu dezvoltarea bazei materiale înfloresc în întreaga țară știința, arta și cultura ; societatea socialistă asigură manifestarea liberă a tuturor forțelor poporului în sfera creației spirituale, per- mițînd tuturor valorilor intelectuale, indiferent de naționalitate, să-și pună talentul și fantezia în slujba ridicării culturale a maselor, a progresului țării. Creațiile oamenilor de știință, artă și cultură maghiari, germani, sîrbi, păstrîndu-și amprenta specificului național, contribuie,

alături de cele ale intelectualilor români, la îmbogățirea tezaurului spiritual al României socialiste. In țara noastră funcționează 12 instituții artistice ale naționalită'ților conlocuitoare, apar 41 ziare și reviste in limbile maghiară, germană, sîrbă, ucraineană, armeană, într-un tiraj de circa 675 000 de exemplare la o apariție ; sînt editate anual cărți și broșuri într-un tiraj de peste 3 490 000 de exemplare. Niciodată viața artistică și literară, creația științifică nu au avut o asemenea amploare în rîndul naționalităților conlocuitoare ca astăzi. întîlnirile recente avute de conducerea de partid și de stat cu intelectualii de naționalitate maghiară și germană din țara noastră au evidențiat cu putere adeziunea deplină a oamenilor de cultură din rîndul naționalităților conlocuitoare la politica mar- xist-leninistă a partidului nostru, vșința lor de a-și pune talentul, cunoștințele. puterea de muncă — alături de intelectualitatea română — în slujba înfloririi vieții spirituale a patriei noastre.Spiritul deplinei egalități In drepturi, condițiile asigurate pentru dezvoltarea spirituală a naționalităților conlocuitoare își găsesc o importantă expresie în faptul că porțile învă- țămîntului de toate gradele le sînt larg d hise. Un important sprijin .a această direcție îl constituie asigurarea învățămîntului în limba maternă, de la treptele elementare pînă la învățămîntul superior, și care s-a lărgit o dată cu dezvoltarea generală a învățământului din patria noastră. In a- nul școlar 1967'1968 rețeaua școlilor cu predarea In limbile naționalităților conlocuitoare cuprindea un număr de 1944 școli și secții, din care 624 școli generale cu clasele I—IV. 1095 școli generale cu clasele I—VII și 170 licee și secta de cmtură țezerală. dintre care 1430 școli și secții cu !—ba de predare maghiară, 386 eu ' - de predare gettacă și restul cu limba de predare sirbă, slovacă, ucraineană cehă. In rețeaua acestor școli sic: co

prinși 242.000 de elevi. A- proape 14 500 educatoare." învățători și profesori funcționează în rețeaua școlară în care se predă în limba naționalităților conlocuitoare, aducin- du-și contribuția la dezvoltarea generală a învățămîntului și culturii în patria noastră.Ioiînd măsuri pentru extinderea și perfecționarea Invăță- mîntului în limba proprie, statul înlesnește tinerilor de a’.te naționalități însușirea limbii române, aceasta fiind o necesitate cu caracter obiectiv pentru înfăptuirea deplină și e- fectivă a principiului egalității în drepturi, pentru crearea condițiilor ca tinerii din rîndul naționalităților conlocuitoare să se poa:ă manifesta nestînjenit în toate sferele vieții sociale, să poată ocupa funcții corespunzătoare capacității lor în orice unitare economică, administrativă, științifică sau culturală, în orice localitate, să-și "poată perfecționa neîncetat calificarea profesională, științifică. Asigurarea accesului larg al tuturor cetățenilor patriei, indiferent de naționalitate, la eoceririle științei moderne, posibilitatea de a se instrui în limba pe care o cunosc mai bine și de a folosi toate instituțiile culturale existente în societatea noastră în mod liber, constituie o înaltă expresie a democratismului orinduirii noastre socialiste, a libertâtuor și drepturilor de care se becuri întregul popor.Profunde consorințe pozitive asupra afumâr.: multilaterale în viața social* a earner Hoe muncii român:, ma^iari, germani și de alte netimaHt*;i ra măsurile tn:pate în nirt-n-i a-j de către perfid pentru perfecționarea cvganizâriî și conducerii soc rtâfi Dezvsetarea oe- «notrațiel socialisto, sufiul novator insșrimat întregii socotiți de Hoeărtrile Congresu-

florirea patriei, egalitatea condițiilor economice și social- culturale de viață, identitatea țelurilor și intereselor, conștiința faptului că de progresul prezent și viitor al României socialiste este legat indisolubil destinul fiecărui cetățean, indiferent de naționalitate, stimulează și întăresc tot mai mult frăția și unitatea dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare. In acest amplu și multilateral proces social sînt combătute și înlăturate reziduurile mentalităților naționaliste. șovine, orice manifestare de izolare și închistare națională. Dezvoltarea construcției socialiste, crearea condițiilor pentru trecerea treptată spre comunism, realizarea unei societăți de superioară civilizație materială și spirituală vor desăvârși unitatea poporului român și a naționalităților cociocul toane. închegarea indisolubilă a marii familii a patriei comune.Cerințele actuale ale dezvoltând democratismului socialist, ale valorificării și maj —tense a energiilor creatoare ale na- penalitătficr conlocuitoare In cadrul efortului Întregului popor pentru prcpăș.rea continuă a patriei, pur. în evidență necesitatea constituirii unor organisme cu caracter reprezentativ ale naționalităților conlocuitoare. care să aduc* o contribuție activă la înfăptuirea politicii partidului, la elaborarea fi traducerea ta viață a programului ce dezvoltare a societăți: socialiste. Comitetul Esecctrv propune, ta arest sens, crearea Corsarului oamenilor munca de naționalitate maghiară din Republica Socialist* România și a Consi- linlui oamenilor muncii de na- -. ina .tate germană din Republica Socialistă România. In județele In care, alături de popa -at:e română, trăiesc și oameni ai muncii de alte na- tăaaaBMtl. aa var crea consilii Juâețece ale naționalității respective. Aceste organisme vor asigura o participare mai intensă a naționalităților conlocuitoare. alături de poporul român, sub conducerea partidului. la întreaga viață economică. politică și culturală a patriei, vor contribui la întărirea unității întregului popor in lupta pentru socialism.

voltarea democrației socialiste, în lărgirea cadrului de manifestare a drepturilor și libertăților politice și cetățenești, va prilejui o nouă și puternică afirmare a unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare.Stimați tovarăși. I

m’j

demonstrează că în în care trăiește ală- oamenii muncii ro- populație de altă na-

lor co:-.4 Icni

CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA

Șl ATRIBUȚIILE FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE Șl ALE CONSILIILOR

OAMENILOR MUNCH DE NAȚIONA
LITATE MAGHIARĂ Șl GERMANĂ

Frontul Urtttăț- Socialiste este chemat să asigure inten- ș-ficarea parucipăru întregului popor la activitatea economică. socială, politic* și culturală, Ia conducerea treburilor țirfi. ia asigurarea mersului înainte al societăți: socialiste. Viața arată câ dezvoltarea continuă a societății depinde de fructificarea integrală a experienței și înțelepciunii colecttve a maselor celor mai largi, de exercitarea tot mai activ* a drepturilor democratice, de participarea directă a cetățenilor la dezbaterea și adoptarea deciziilor asupra problemelor de interes general, la rezolvarea treburilor obștești, de promovarea consecventă a fermelor colective de conducere și stimularea conștiinței șl răspunderii politice și civice a tuturor membrilor societății. A- ceastâ este o legitate a dezvoltării societății noastre socialiste, oondiție a întăririi sale continue, a manifestării plenare a capacităților creatoare, constructive ale tuturor oamenilor muncii, a participării lor la desăvîrșirea noii societăți, la progresul și prosperitatea patriei.Frontul Unității Socialiste va fi expresia și pe plan organizatoric a alianței clasei muncitoare cu țărănimea, a unității socialiste a tuturor claselor și categoriilor sociale din țara noastră, care, în frunte cu clasa muncitoare și sub conducerea partidului comunist, desâvîrșesc construcția socialismului.Frontul Unității Socialiste va fi un organism politic permanent, cu caracter reprezentativ, din care vor face parte Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a societății noastre socialiste — și principalele organizații de masă, obștești și profesionale. EI va avea un Consiliu Central și consilii județene, mu-

nnpsde, orășenești și cocru- nale. a căror activitate va a- vea un caracter permanent. Acfiv:rețea Frontului Unității 
Șoca iste va determina intensificarea participării orga
nizațiilor de masă și obștești Ia conducerea vieții politice Șt de stat, va permite consultarea amplă a acestora, a maselor populare In vederea a- dcptărti celor mai eficiente soluții și fundamentarea multilaterală a hotărfrilor privind dezvoltarea patriei noastre, participarea tot mai vie a tuturor categoriilor de cetățeni la opera de construcție socialistă, la înfăptuirea neabătut* a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român. Frontul Unității Socialiste va coordona, sub conducerea partidului, activitatea organizațiilor de masă și obștești, eforturile lor consacrate operei de desăvîr- șire a construcției socialiste.Din cadrul Frontului Unității Socialiste vor face parte consiliile oamenilor muncii ale naționalităților conlocuitoare. Aceste consilii — organisme cu caracter larg reprezentativ — vor participa nemijlocit la întreaga viață politică a țării, vor asigura participarea tot mai largă, în mod organizat și în cele mai diferite domenii, a oamenilor muncii din rîndul acestor naționalități la înfăptuirea mărețului program de edificare a socialismului, de înflorire materială și spirituală a patriei. Unul din rolurile importante ce vor reveni consiliilor naționalităților, atît centrale cit și județene, este sprijinirea organelor de partid, de stat și obștești în examinarea problemelor specifice ale populațiilor respective, cu scopul de a găsi cele mai bune soluții, In concordanță cu interesele generale ale societății noastre socialiste și ale cetățenilor din rîndurile aces-

tor naț^mahtăfi. împreună cu organizațiile ce masă și obștești. cu organele de stat, sub conducerea organizațiilor de partid, ele vor milita pentru aplicarea politicii partidului de întărire a prieteniei, frăției și unității dintre poporal român și naționalitățile conlocuitoare, pentru dezvoltarea muncii unite închinate realizării țelurilor și năzuințelor comune de prosperitate și propășire a patriei noastre socialiste.O îndatorire principală a acestor consilii va fi contribuția la activitatea polltico- educativă desfășurată de partid șl organizațiile obștești pentru cultivarea patriotismului socialist, a Internaționalismului socialist, a devotamentului pentru noastră nouă, pentru comună, înaltelor muniste, concepții trograde, ridicarea _ _ ______ ¥____ței socialiste a maselor.' Ele vor contribui la stimularea creației științifice, artistice, literare a naționalităților conlocuitoare în limba maternă, în strînsă unitate cu dezvoltarea creației poporului român, cu progresul spiritual socialist al întregii țări, la valorificarea moștenirii progresiste a trecutului In domeniul culturii și artei, la cultivarea respectului față. de valorile spirituale create de înaintașii poporului român și ai naționalităților conlocuitoare. Consiliile ce se vor crea vor asigura participarea tot mai activă a oamenilor muncii maghiari, germani și de alte naționalități, alături de întregul popor, la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului.Constituirea consiliilor naționalităților conlocuitoare va marca un pas înainte In dez-

orîndulrea patria pentru dezvoltarea trăsături etice co- împotriva oricăror și manifestări re- naționaliste, pentru continuă a conștiin-

Pionierii, detașamentele și uni
tățile de pionieri care se remarcă 
printr-o activitate deosebită vor 
primi noi distincții pionierești in
dividuale și colective, instituite 
de Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor. Tresele și titlul 
de „Pionier de frunte* vor putea 
fi obținute de pionierii care se 
remarcă prin respectarea legă
mântului și îndatoririlor pionie
rești, în învățămînt și fac parte 
dintr-o formație cultural-artistică, 
sportivă sau dintr-un cerc de e- 
levi. Titlul de „Cutezătorul" va 
fi acordat purtătorilor cravetelor 
roșii care săvîrșesc fapte deose
bite, contribuie la apărarea bunu
rilor obștești, ca prevenirea incen
diilor și indundațiilor, descoperi
rea unor răufăcători etc., previn 
accidente de circulație, ajută la 
salvarea unor vieți omenești. Dis
tincțiile „Detașament fruntaș" și 
„Unitate fruntașă* vor fi atribuite 
celor mai bune detașamente și 
unități de pionieri pe școală.

Diferite insigne vor fi acordate 
pionierilor care se afirmă în lu
crările practice de laborator și 
pe terenurile experimentale, par
ticipă la excursii științifice și o- 
limpiade, întocmesc colecții de 
geografie și științe naturale, cola
borează la reviste școlare, fac 
parte din formații artistice, 
cercuri literare, sportive, turistice, 
cunosc și respectă regulile de cir
culație pe drumurile publice etc.

Rolul Frontului Unității Socialiste va fi acela de a asigura participarea tot mai activă a organizațiilor care îl compun, a maselor largi populare, la viața politică și de stat, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne a Partidului Comunist Român de industrializare socialistă a țării, de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii. de înflorire a științei, învățămîntului și culturii, de ridicare a nivelului de trai al populației, de perfecționare continuă a vieții economice și sociale.Prin activitatea sa, Frontul Unității Socialiste va contribui' ia întărirea coezitșnii clasei muncitoare, țărănimii, inte- I4i.‘iaalității, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de. naționalitate, în jurul Partidului Gomunist Român, la a- •U Luarea mai activă a organizațiilor de masă și obștești în '.•a’a Politică și socială, la întărirea și adîncirea prieteniei și unității dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, la promovarea intereselor comune politice, economice^ sociale ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, Ia mobilizarea acestora pentru realizarea programului de desâvîrșire a societății socialiste.Frontul se va prezenta în alegerile de deputați în orga- ne.e reprezentative ale puterii de stat ca o formațiune care înmănunchează toate forțele politice Și sociale ale națiunii noastre socialiste. In numele | Frontului Unității Socialiste I vor fi depuse candidaturile la I alegerile de deputați în Ma- t • . . ,, ,-------- ----------- •rea Adunare Națională și în B Prirjtre altele, aportul lui D. Că- consiliile populare, întreaga | mgareanu în cercetările pri- campanie electorală organi- “ ' 'zindu-se de către Front, sub conducerea organizațiilor de partid.Frontul Unității Socialiste își va aduce contribuția activă la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a partidului și statului, al cărui principiu de bază este dezvol- taîea P^eteniei și alianței frățești, a colaborării economice, politice, culturale și științifice cu toate țările socialiste, întărirea unității sistemului socialist mondial. El va contribui totodată la extinderea relațiilor de cooperare cu toate țările, fără deosebire de ofinduire socială, la promovarea în viața internațională a principiilor suve- I ranității și independenței na- ționale, egalității în drepturi, I neamestecului în treburile in- I teme și avantajului reciproc, la I lupta pentru pace și securitate I In întreaga lume. Frontul Uni- L _
Congresului naționalr_sme similare din țările so- " cialiste și din alto țări, cu organizațiile democratice și progresiste din Europa și de pe alte continente, cu mișcă- I Joi dimineață, în sala mică nle de eliberare națională, cu I a Palatului Republicii, au toate forțele antiimperialiste I început lucrările celui de-al care se pronunță pentru co- I II-lea Congres național de i- iaborare între popoare, pentru I gienă, organizat de Uniunea triumful cauzei păcii și pro- I Societăților de Științe Medi- gresului social. I cale. Participă academicieni,Constituirea Frontului Uni- I Profesori universitari, cadre tății Socialiste și a consilii- I specialitate din țară, pre- lor naționalităților conlocui- I cura ?i oaspeți din Bulgaria, toare va reprezenta un eveni- I Cehoslovacia, R. D. Germană, ment important în viața po- I Iugoslavia, Mexic, S.U.A. și litică a țării noastre. Aceasta I Ungaria.va contribui la întărirea I Cuvîntul de deschidere a continuă a unității poporului, I ^ost rostit de prof. dr. docent a tuturor oamenilor muncii, I Gheorghe Cadariu, președin- indiferent de naționalitate, la I tele comitetului de organi- cimentarea coeziunii națiunii I zare. Participanții au fost socialiste — condiție funda- I salutați de prof. dr. Marin mentală a trăiniciei și forței I Voiculescu, adjunct al minis- orînduirii noastre socialiste, I trului sănătății și de prof. dr. uriașă forță motrice a progre- I Nicolae Nestorescu, președinte- sului material și spiritual al I Ie U.S.S.M.României noi. Poporul român, I Timp de trei zile, vor fi unit In rîrtduri strînse sub I dezbătute probleme actuale conducerea partidului comu- I de igienă și sănătate publică, nist, reprezintă o pavăză i- I ridicate de procesul de indus- nexpugnabilă a marilor cu- I trializare și de tendințele ac- ceriri revoluționare ale socie- I tuale ale fenomenelor demo-i tății noastre, a strălucitelor I grafice, victorii, dobîndito pe drumul înfloririi socialiste a patriei. Sîntem convinși că adoptarea măsurilor propuse de Comitetul Executiv va contribui la accelerarea progresului societății noastre socialiste. A- ceasta va spori tot mai mult rolul conducător al partidului în întreagă operă de desăvîr- șire a construcției socialiste, va duce la afirmarea mai puternică a roiului clasei muncitoare ca forță socială conducătoare a societății, va întări tot mai mult alianța dintre clasa muncitoare și țărănime, frăția dintre poporul român șl locuitoare,Iui popor Partidului

naționalitățile con- unltatea întregu- muncitor în Jurul Comunist Român.

(Agerpret)

Omagiu adus 
SMtllIuî

hitrie Călugăreanu

Cu prilejul împlinirii a 100 do ani de la nașterea eminentului om de știință român, Dimitrio Călugăreanu, Academia Republicii Socialiste România și Ministerul Învățămîntului au organizat joi, 5n aula Academiei, o ședință comemorativă.Personalitatea savantului a fost evocată de academicienii Emil Pop, președintele secției de științe biologice a Academiei, $i Eugen Pora, de omul de știință emerit Constantin Mo. taș, și de prof. univ. Nestor Șanta. Vorbitorii au subliniat,
vind chimia fiziologică și sutu- rarea țesuturilor, precum și în formarea actualei generații de biologi și naturaliști.Cu același prilej a fost organizată și o sesiune științifică în cadrul căreia sînt prezentate a- proximativ 50 de comunicări din domeniul fiziologiei animale, elaborate de profesori universitari, și cercetători din București, Cluj, Iași, Timișoara și Craiova.De - asemenea, în incinta A- cademiei a fost amenajată o expoziție care cuprinde imagini, documente, tratate și cursuri o- glindind viața și munca științifică a fiziologului Dimitrie Călugăreanu.

(Agerpres)

Deschiderea

de igienă

(Agerpres)

EXPOZIȚIE GRAFICĂ
LA SATU MARE

Sălile Muzeului de istorie din 
Satu Mare, găzduiesc expoziția 
de artă grafică a tînărului artist 
clujean Cseh Gusztâv. Cunoscut 
publicului sătmărean prin prezen
tarea a numeroase reproduceri în 
paginile publicațiilor de speciali
tate, artistul clujean înfățișează 
26 din lucrările sale de grafică și 
desen în tuș.

V. MOINEAGU
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SCUT DE NĂDEJDE PATRIEI SOCIALISTE SI GLIEI STRĂMOȘEȘTI!! ORIZONTUL CULTURAL 

AL TÎNĂRULUI SCRIITOR

ADUNAREA 
FESTIVĂ 

DIN CAPITALĂ
Joi la amiază a avut loc în sala Operei Române adunarea festivă consacrată Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România.La adunare au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, jDumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., Vasile Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, Cornel Onescu, ministrul afacerilor interne, Ion Stănes- cu, președintele Consiliului securității statului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri, activi și în rezervă, veterani din războiul antifascist, oameni de știință și cultură, oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei. Au luat parte, de asemenea, atașați militari ai misiunilor diplomatice acreditați la București.A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Despre semnificația Zilei Forțelor Armate a vorbit generalcolonel Ion Gheorghe, prim-ad- junct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major.Ziua Forțelor Armate, 25 octombrie — a spus vorbitorul — reprezintă un simbol al recunoștinței poporului nostru față de spiritul de vitejie și de sacrificiu dovedit de ostașii români în războiul antihitlerist, o expresie grăitoare a dragostei și prețuirii sale pentru armata noastră populară. Lupta de eliberare a poporului nostru, izvorîtă din realitățile economice, sociale și politice ale țării, a fost în mod Obiectiv favorizată de strălucitele victorii repurtate asupra Germaniei hitleriste de către Uniunea Sovietică, forța hotă- rîtoare a coaliției antihitleriste, care a purtat pe umerii ei greul războiului împotriva dușmanului de moarte al omenirii — fascismul german. Loviturile nimicitoare date forțelor hitleriste de către glorioasa armată sovietică, succesele celorlalte trupe aliate, acțiunile curajoase ale patrioților din numeroase țări, în frunte eu comuniștii, au sporit avîntul luptei antifasciste și încrederea în victorie a poporului român, a tuturor popoarelor aflate sub dominația imperialismului militarist german.Prin acțiunile conjugate ale unităților militare și ale formațiunilor de luptă patriotice, cu sprijinul maselor largi populare, au fost zdrobite trupele hitleriste din Capitală, din regiunile centrale, de sud-est, sud și sud-vest ale României, dîn- du-se o puternică lovitură Germaniei fasciste, cu importante consecințe în evoluția ulterioară a războiului. Umăr la umăr cu armata sovietică, armata română a purtat lupte grele pentru eliberarea părții de nord- vest a țării și mai departe pe teritoriul Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la victoria finală asupra celui de-al treilea Reich.în timpul războiului antihitlerist s-au afirmat cu putere influența și autoritatea partidului nostru comunist, capacitatea sa de conducător politic, marea sa forță organizatoare și mobilizatoare.în lupta pe viață și pe moarte cu hitlerismul, prin sîngele vărsat în comun de ostașii români și sovietici s-a cimentat pentru totdeauna frăția de arme româno-sovietică, s-a pus temelia trainică a alianței și prieteniei dintre poporul român și popoarele Uniunii Sovietice.Insurecția din august 1944 și •liberarea de sub jugul fascist, a spus în continuare vorbitorul, au deschis o nouă etapă în dezvoltarea României Sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, poporul nostru a făcut să triumfe ideile marxism-leninismului pe pămin- tul României. întregul popor este strîns unit în jurul Partidului Comunist Român, a cărui politică clarvăzătoare marxist- leninistă o urmează cu încredere de nezdruncinat, conaide- rînd-o drept propria sa politică.Politicii interne a partidului fi guvernului nostru de desă- vîrșire a construcției socialiste îi corespunde o politică externă de pace și prietenie între popoare. Așa cum s-a reafirmat 

în Declarația Marii Adunări Naționale din 22 august» Ramâ- nia militează pentru dezvoltarea ‘colaborării intre popoare, pentru asigurarea securității » păcii în Europa și in lume, pentru preintîmpinarea și înlăturarea pericolului unui aou război mondial.Subliniind că în centrul politicii noastre externe stau prietenia și colaborarea eu U- niunea Sovietică șl cu celelalte țări socialiste — vorbitorul a spus : Pornind de la faptul că unitatea țărilor socialiste reprezintă chezășia succesului luptei împotriva imperialismului, pentru progree social si a- părarea păcii, partidul »; guvernul nostru militează pentru așezarea consecventă a relațiilor dintre țările socialiste pe baza principiilor marxinn-leat- nismului. ale internaționalismului proletar. Tara r.cartrl promovează. în același timp, cclaborarea cu toate statele, indiferent de orfnduirea lor socială. împreună cu eelela-te țări socialiste, cu întreaga omenire progresistă. România îsc manifestă eolidarimtea cu toata popoarele care luptă peetru •- liberarea lor naționala șt socială. Poporul nostru condamnă eu hotărlre răzbelul imperialist dus de S.U-A. ia Vietnam, și sprijină ferm lupta e- roică a bravurui popor v.rxa- mez, acordindu-i rpriimul sâu politic, moral și material ptsl la victoria finală împotrrra a- gresorilor.Arătînd că evc'.utta evenimentelor pe arena în ternar. >- nală confirmă că atfta timp cfx există imperialismul se ment-re și pericolul agresiunilor s. al războaielor, vorbitorul a niat că România manifestă preocuparea cuvenită pentru întărirea capacității sale de apărare, Ui îndeplinește întocmai obligațiile pe care si le-a •»»- mat ea membră a Organizată Tratatului de la Varșovia, este ferm hotărîtă să respecte și să întărească alianțele sale poh- tice și militare cu țările socialiste frățești, văzind în aceasta garanția întăririi forței de a- părare a fiecărui stat socialist în parte și a Întregului sistem mondial socialist.Vorbitorul a arătat în continuare că România socialistă are astăzi o armată puternică, bine instruită, profund devotată patriei și poporului. Militarii de toate gradele muncesc cu dăruire pentru perfecționarea continuă a pregătirii lor de luptă, politice și de specialitate, pentru • fi permanent la înălțimea încrederii de care se bucură din partea partidului, a întregii noastre națiuni socialiste.De Ziua Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, întregul personal al armatei își reafirmă hotărîrea de a face totul pentru îndeplinirea neabătută a jurămîntului sfînt dat patriei. Poporul nostru poate fi sigur că armata sa este în măsură și gata oricînd să-și îndeplinească nobila misiune cu care a fost investită — apărarea cuceririlor revoluționare, independenței șl suveranității României socialiste. Militarii armatei române, înfrățiți cu militarii forțelor armate ale celorlalte , țări socialiste stau ferm de strajă cauzei socialismului și păcii.în cadrul adunării festiva au rostit cuvîntări de salut tovarășii Iosif Walter, secretar al C.C. al U.T.C., general-locote- nent în rezervă loan Dumitriu, veteran din războiul antihitlerist, fi Ion Burciu, muncitor la Uzina „Electromagnetica". Vorbitorii au evocat tradițiile de vitejie fi eroism ale armatei române în luptele purtate pentru neatîmarea țării, pentru libertatea națională și socială, curajul și dîrzenia ostașilor români care nu-și precupețesc e- f orturile pentru a apăra cuceririle poporului, independecța și suveranitatea de stat a României. Ei au subliniat, totodată. dragostea fi respectul pe care poporul nostru le poartă armatei sale socialiste, profund devotată patriei, poporuhd șt partidului și a urat tuturor ostașilor țării noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru apărarea patriei noastre socialiste, pentru îmbogățirea tezaurului tradițiilor militar» românești.In încheierea adunării festive, a fost prezentat un bogat program artistic, susținut de Ansamblul de cîntece și dansuri al forțelor armate ale Republicii Socialiste România. (Agerpres)

,^.cum trei ani, cînd îmi săr
bătoream ziua de naștere, soția a 
plecat în oraș ca să-mi cumpere 
un cadou, și tot umblind așa pe 
stradă i-a venit sorocul de au 
dus-o imediat la spital să nască. 
Am coborit din munte, și-am vă
zut că-mi făcuse o fetiță de toată 
frumusețea. Cind am ajuns la 
spital îmi zice: ^Niade, «d md 
scuzi, că astăzi e ziua ta de naș
tere și n-am mai apucat să-ți fee

tsc eu. ce mai imi trebuse cadou, 
ciad mi-ai adus astăzi cel mas 
frumos cadou! O si scrbiiortm 
de ecm încolo două amemiri ! 
Ce potriceaiă, dcmnole ' Nu așa 
ei e frumos

Ce 2-o fs găsst oe 
si-mi pocarteeacd 
arta U 
Si ci 
hd «•=
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cabluri deasupra unei prăpăstii 
amețitoare, la 100 de metri. îmi 
povestește aceste lucruri de par
că am fi pe stradă. Nu intențio
nez să fac pe „reporterul frene
tic" ca să aveți emoții dar inchi- 
puiți-că că s-or face un podeț, 
ca cele ce se mai văd peste nul 
morilor de apă din Arcani sau

tuia lui Lenin. Atît de sus stă
team noi de vorbă cu locotenent 
colonelul Cucu Aristotel, iar jos, 
sub picioarele noastre se căsca 
acea prăpastie grozavă.

Venisem în unitatea vînători- 
lor de munte ca să scriu „pozi
tiv", cu ocazia aniversării. Am 
văzut atîtea lucruri de mare mi

VUL TURII
ÎNĂLȚIMILOR

rare, dar nu am acum la înde- 
mină otita spațiu, însă, într-un 
reportaj viitor am să povestesc 
tot ce-am văzut iar acum voi re
lata, așa cum le-am auzit, cîteba 
secvențe de la comandantul uni
tății— locotenent colonelul Cucu 
Aristotel, din viața sa de oștean, 
de vinător de munte.

„Alpinismul e sportul fără 
spectatori, fără aplauze, fără 
încurajări. E mai solitud, chiar 
decît „singurătatea alergătoru
lui de cursă lungă". Alpinismul 
ți schiatul sînt condiții sine qua- 
non ale armei noastre. Și să mai 
adăugați curajul care e o proble
mă de educație și voință. La noi, cum spunea I^abiș „numai frun
zele amețitoarei neputinți sînt 
veștede", ca să fim puțin poetici; 
ce să fim preciși voi relata dte- ce cazuri.

• Fixez într-o primăvară o temă 
de luptă. Un marș lung, prin 
munțL Mi-oduc aminte, că în 
tdma așezare din munte am lă- 
est cireșii înfloriți, am escaladat 
xfte creste pînă la vremea prîn- 
xuiui și ne-am lăsat în rapel în- 
tr-e dmrt-tm fund de

te. Jumătate dintre noi încă 
coboriseră cînd s-o stîr- 
• furtună cumplită, cu ne- 
și ninsoare. Au dispărut te- 

perele, • dispărut poteca. Am 
ct-^nandanțu și ne-am 
busolele. Nouă busole, 

arătau nouă direcții nord. Cul
mea ! Anomalie magnetică! Înco
tro s-o luăm. Hrană asigurată nu 
aveam, echipament de noapte la

corelată cu a altora, din ^•iulian neacșu • dumitru țepeneagșii;, care cine știe cum se descur
cau. Cineva avea un mic tranzis- 
tor, care în fund de prăpastie se 
mai auzea ca o părere și numai 
cînd îl mișca pe o anume direc- 
ție, corespunzător postului de e- 
misie. Ne-arn orientat după apa
ratul de tadio.

• O dată mi s-at rătăcit o în
treagă patrulă de cercetare. A- 
veau de cercetat o creastă situa
tă la numai 200 de metri. I-a 
prins furtuna de nu se vedeau 
nici semnalele luminoase. Au mers în continuu o zi, toată noaptea, 
toată ziua, pînă au ajuns la coliba 
unui pădurar, seara, frînți de o- 
boseaU p mfometați. că nu-j< W .« „f„s
luaseră hrană pentru o misiune e- 
fectuată la 200 de metri. Ați vă- 
zut că în munte 200 de metri, 
nu e o distanță semnificativă, în- a 

seamnă cîteodată ore, toate in
dicativele sînt marcate .în timp.

• Un fruntaș cu un nu- 
me foarte pitoresc pe care a- 
cum îl scap, trebuia să preia șta- £ 
feta pe o distanță de 5 000 de 
metri. Iar furtună, iar rătăcire. 
De la ora 10 ziua pînă a doua zi 
la 7 a mers tot timpul cu zăpada 
pînă la brîu. A mers necontenit, 9 
dacă se oprea, murea. M-a uimii 
otita tenacitate și mi-a plăcut. 
Băiatul era de prin Vatra Dornei...~ 
Ofițerul a rămas puțin pe gîn- a 

duri, apoi reluă: „poate vei 
zice că ne ținem numai de ră
tăciri, de marșuri forțate, pe ne- 
mîncate. Sînt cazuri care s-au terea lor ae presiune iac ca o 
tntîmplat și se vor mai intim- 9 sintagmă să nu aibă decît foar- 
pla, ostașii sînt pregătiți, gata să 
facă față la orice situație. A 
Nu batem pas de front prin ca- 
zarrnă, cred și eu, că așa nu 
ne-am rătăci de fel. Ne place 
mai mult pe crestele munților, 
precum șoimii".

eisd susaust r. al internaționalismului proletar.T ier-............................ = liste România rlnt gara in orice moment să apere cu dîr-- - e : I.-..: r. a re ale poporului, in-cepeodezța r. suveranitatea patriei și, alături ce armatele statelor participante la Tratatul de la Varse-.ua, ale tuturor țârilor socialiste, să eoc.tr.c_e la apărarea cauzei socialismului și păsL. : • irăr. soldau •- gradați, subofițeri, maiștri a ur. «Olari și generali !Cz prr>._ ZLei Portelor Armate ale Repu- bLru Saeaunce Rotnânia. vă felicit și vă urez r: r-.-rese r cesăvirsirea pregătirii militare ■(jpaOBea. 1b iBtto* acttvitau ostășească !fr-g Forțelor Armate aie Repu-

CINEMATOGRAFE
tott l remr nsla Ttspvri Noi (orei, »; 1«J»; 111»; 14; 15.4S; HJi: ins: a>-PBCTfOASELK TACANȚB- Ia IxTrĂUrea lorel,1SJS: 17.451-TARZAN OMUL-MAIMCT* r^leazâ Ia BuxesTi (orele 15.50; 18; 20.30); Viitorul (orele 13J0; 1».WlNNETOr (»eria » m-«). rulează la Dacia (orele 8—14,30 In continuare, 18,45—21).

TRADUCERILE
Iulian Neacșu : Ai tradus Rob- be-Grillet, Labirintul și Gumele. La ce lucrezi astăzi ?
Dumitru Țepeneag : Am terminat Beguin, Sufletul romantic 

și visul și lucrez la o antologia de literatură fantastică.
I. N.: ^Spune-mi dacă apreciezi traducerea ca fiind „operă de creație".' Te întreb asta pentru că ești scriitor înainte de a fi traducător și, astfel, cred că poți ști, ori îți poți închipui mai bine, ce este și ce nu este creația propriu- zisă.gk D. Ț: Desigur, traducerea nu poate fi considerată, stricto sensu o operă de creație. Și to- activitatea lui îi oferă satisfacții mai mari decît să zicem, dezlegarea unei probleme de șah sau chiar de matematică. Cîteodată, această satisfacție o egalează pe aceea a creației propriu-zise. Iar asta nu numai pentru că datorită eforturilor tale o operă de artă, realizată într-o altă limbă, pur și simplu se naște în limba în care o traduci; traducătorul nu-i doar o moașă literară, deși e și asta. Și nici comparația cu fotograful care developează clișeele clienților nu este suficientă. Ar fi o judecată superficială, utilitară și făcută din afară.
I. N.: Al vorbit de „satisfao- ția traducerii care o egalează pe cea a creației propriu-zise", cîteodată. Cînd și de ce depinde a- cest „cîteodată" ?.
D. Ț. : Satisfacția asta ține de un fapt lingvistic de necontestat, qi anume, de necesitatea siste- 

Wf mului unei limbi. Să dezvolt. Legile interne ale unei limbi și pu- terea lor de presiune fac ca ote rar, echivalență perfectă în- tr-o altă limbă. Expresiile, așa- numitele idiotisme, constituie cazurile limită ale acestei situații. Dar chiar sintagme izolate, și dintre cele mai uzuale și mai concrete, sînt deseori difjcil de trans-A pus. Ca să nu mai spun că inter- vin și probleme de topică stilistică, mai complicate. Așa că tradu- n cătorului i se cere nu numai să aibă „în sînge" acest tainic și inefabil sistem al limbii — în de- finitiv oricine îl are — dar și să cunoscă foarte bine acea fiziono- __ mie unică a limbii, mai ales a W celei în care traduce.
I. N. : Ce ți se pare a fi fnal • greu de făcut în traducere : traducerea literară, ceea ce trebuie stilizat pe umț^ ori stilizarea, pro- priu-zisă, pe care eu aș defini-o mai lesne și mai complet ca fiind traducere literară ?
D. T.: De fapt, toată greutatea stă în alegere: dicționarul are pentru fiecare cuvînt cel puțin două-trei sensuri uzuale care se interferează deseori cu cele ale altui cuvînt. Căci a$a cum în cadrul unei acelgiași liiribi nu există sinonimie perfectă, tot așa între două limbi, oricît de înrudite, nu există o relație de echivalență perfectă între cuvinte. S-a încercat folosirea roboților cibernetici ; nu s-a reușit decît în traducerea lucrărilor științifice, și chiar și astea mai trebuiau stilizate. E foarte simplu : din pricina acestui fenomen de interferare 

ce nu poate fi pus într-o formulă matematică, e cu neputință o fișare exactă a robotului, care fără A criterii precis stabilite e neputin- dos ; „simțul limbii" nu poate fi codificat. Traducerea, deci, jiu e operă de creație dar e o operă de re-creație care nu poate fi făcută W chiar de orice cunoscător al unei Bmbi străine. Spuneam că toată dificultatea constă în alegere. Oul W ’ui Cohnnb ! Există însă o știință a acestei alegeri care se do- • clădește prin experiență, dar ține«i de anumite însușiri. Hai să-i zicem talentA I. N.: Despre talent se poate vorbi oncum și în orice împrejurare, pentru că toată lumea își închipuie că știe ce e dar nimeni nu-1 poate arăta cum e, nici chiar bânuiții „de talent-.• D. Ț.: în primul rînd, un bun traducător, trebuie să fie înzes- • trat cu o mare disponibilitate stilistică sau, dacă nu, cu o rafinată inteligență artistică : să aibă • talentul actorului sau luciditateași inteligența regizorului. De pildă, Tașcu Gheorghiu, unul dintre A cei mai buni traducători ai noș- tri. In tinerețe a făcut parte din mișcarea suprarealistă și era un £ fervent (și mai este) admiFerentari (orele 10—15,30—18). Volga (orele 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 18 : 18,15 ; 20.30).MARYSIA ȘI NAPOLEON rulează la Bucegi (orele 9 ;13.30 în continuare. 15,45—18,15 20 45).ȘAPTE OAMENI DE AUR rulează la Unirea (orele 15,30;• 18).NEÎNȚELESUL rulează la Lira (orele 15,30 ; 18 ; 20.30) ; Cotroceni (orele

18JQ: 1« : 2OJ0).SA NU NE DESPĂRȚIM rulează la Drumul Sării (orei* 15 : 17 J8 : 20).TESTAMENTUL UNUI rulează la Giulești 15J0 ; 18 ; 20.30).CĂDEREA IMPERIULUI MANrulează la Floreasca9.30 : 13.15 : 16,30 : 20).OPERAȚIUNEA san NARO-rulează la Aurora (orele 9 ; 

PAȘA(oreleRO-(oreleGEN-

rator al lui Matei • Caragia- le. Ca traducător se poate adapta aproape la orice autor : l-a tradus minunat pe Lam- peduza, și tot așa de bine pe simboliști sau pe suprarealiști. Se poate foarte bine întîmpla ca un scriitor remarcabil să fie slab traducător, mai ales cînd în lipsa disponibilității stilistice de care spuneam, nici nu știe să-și aleagă autorul. Eugen Barbu l-a tradus pe Thomas Mann, Marin Preda pe Camus. Mie mi se pare că nu au nimic comun unii cu alții. Cînd Eugen Barbu l-a tradus pe Panait Istrati a ieșit o traducere bună, după părerea mea : se potriveau. Doctor Faustus însă, după mine, e un eșec.
I. N. ; E o carte și foarte dificilă.
D. Ț. • Ce-i drept, cartea e foarte pretențioasă : sînt acolo trei registre stilistice care se întrepătrund într-o polifonie extraordinară ; în românește, romanul nu mai are aceeași strălucire stilistică. Și totuși, cred că s-ar fi putut. La fel de dificilă era și traducerea romanului Vremea tăce

rii de Luis Martin Santos, un scriitor spaniol mai puțin faimos ca Thomas Mann, dar extrem de talentat, care, dacă n-ar fi murit prematur, s-ar fi impus în romanul contemporan. Și aici sînt tot trei straturi stilistice care se interferează printr-o tehnică a contrapunctului exemplară. Traducătorul, Sorin Mărculescu, deși poet, a știut din inteligență și luciditate estetică să se supună a- utorului scoțînd în evidență toate cele trei straturi. în ce privește traducerile lui Eugen Barbu din Faulkner, unde colaboratorul sâu a făcut tot ce a putut, acestea par să fie mai bune; totuș^pre- fer traducerea Iui Radu Lupan. Traducerile în colaborare nu dau întotdeauna rezultate bune. E, deci, ca la tenis : totul /depinde de cine stă lîngă fileu.
I. N. : Și, totuși, majoritatea traducerilor se fac la noi în colaborare. Și de multe ori, tocmai pentru că numărul traducătorilor compleți, care să cunoască nu numai limba străină, ci și pe cea românească foarte bine, e mic, este bine să dublăm semnăturile. Și în cinematografe ar fi bine să fie regizorul — autor de film, dar nu se poate. Dacă însă ne conformăm regulilor de dublu în tenis să știi însă că amîndoi jucătorii sînt la fel de importanți pentru că trec pe rînd la fileu.
D. Ț.: Vorbind cît se poate de serios, cred că unui bun scriitor îi lipsește uneori, pentru a fi un bun traducător, acea disciplină liber consimțită, care poa*e părea o adevărată sclavie față de autorul pe care-1 traduci. Trebui ie să știi să renunți la deprinderi stilistice, la o anumită topică cu care te-ai obișnuit Nu-i ușor. Munca do traducătoi e o rafinată umilință, producătoare de plăceri discrete și lipsită de triumfuri. Poate de aceea în occident un scriitor care se respectă nu prea face traduceri. Dar se poate și altfel. Să nu te supui tu, traducător, viziunii și stilului autorului pe care-1 traduci și să-1 conduci pe acesta la viziunea și la stilul tău. Dar asta e ceea ce se cheamă tălmăcire, adică o traducere liberă. Așa l-a tradus Arghezi pe La Fontaine, și ce-a ieșit de sub pana maestrului nu mai era La Fontaine, era La Fontaine văzut de Atghezi, era de fapt Arghezi pe un pretext de La Fontaine. Ca să nu mai vorbim de Richard al III-lea tălmăcit de Ion Barbu, care nu știu dacă nu e mai frumos decît originalul. Asta poate să însemne să nu poți ieși din pielea ta, ajunsă armură- Și totuși, Arghezi i-a tradus în adevăratul înțeles al cuvîntului pe Molidre, pe Brecht.
I. N. : Cum crezi că stăm, în general, cu traducerile ? Ori : cum am stat, cum stăm și cum vom putea (sau ar trebui) să stăm ?
D. Ț. : S-a tradus foarte mult în ultimul timp la noi. Asta e minunat. Mai puțin minunat e că, nu știu cum s-a făcut, dar marii autori moderni n-au avut parte de sclavi sau măcar de scutieri ideali.
I. N.: îți mulțumesc. Să știi însă că mi-e greu și așa să fiu sclavul meu, dar al altuia ? Deocamdată prefer să traduc în românește ceea ce gîndesc și nu ceea ce citesc...i na nu na m na 11,15 : 13,30 ; 15,45 : 18 : 20,30). TREI COPII „MINUNE" rulează la Moșilor (orele 15,30; 18).PENTRU C1ȚIVA DOLARI ÎN PLUSUN DOLAR GĂURIT rulează la Munca (orele 16— 19).DUELUL LUNGrulează la Cosmos (orele 15,30; 18 : 20,15).SURPRIZELE DRAGOSTEI rulează la Flacăra (orele 15,SO; 19).JURNALUL UNEI FEMEI ÎN ALBrulează la Arta (orele 9—15.45) Rahova (orele 15,30) ; SFÎN- TUL LA PÎNDĂ (orele 18; 20,30).SPARTACUS (ambele serii) rulează la Vitan (orele 19).FRATELE DOCTORULUIMER rulează la Progresul15.30 ; 18).LUSTRAGIULrulează la Flamura (orele 9 ; 16 în continuare ; 18,15 ; 20,30);EA VA RÎDErulează la Popular>4orel« 15,30; 18 ; 20,30).
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artiștilor foto-la Ambasada

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI DE 
FOTOGRAFII ARTISTICE DIN U.R.S.SCu prilejul Zilelor culturii sovietice, joi la amiază, la Galeriile de artă fotografică din str. Brezoianu, s-a deschis Expoziția de fotografii artistice din U.R.S.S., organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Asociația artiștilor fotografi din Republica Socialistă România.Expoziția cuprinde circa 150 de lucrări alb-negru și color, variate ca gen și executate în maniere și tehnici diferite, oglindind aspecte semnificative din viața ’și munca

poporului sovietic, peisaje și chipuri umane caracteristice.La vernisaj au participat Petre Constantinescu-Iași, vicepreședinte al A.R.L.U.S., funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și C.S.C.A., precum și membri ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București.La vernisaj au luat cuvîntul Ion Hananel, vicepreședinte al Asociației grafi, și I. K. Tomșin, consilier cultural U.R.S.S.
Sosirea unei delegații a Comitetului 

sovietic pentru apărarea păcii

Ambasadorul R. P. Mongole la București, Damdinneren- ghiin Bataa a oferit joi un dejun, cu prilejul vizitei în țara noastră a vicepreședintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole, Dandîn Gombojav.Au luat parte Emil Drăgă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, Radu Cons- tantinescu, vicepreședinte al Comisiei Guvernamentale de Colaborare și Cooperare Economică și Tehnică, Mauriciu Novac, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, junct țului junct lor și
Valentin Steriopol, ad- al ministrului comer- exterior, Ion Craiu, ad- al ministrului finanțe- alte persoane oficiale.La invitația Comitetului Național pentru apărarea păcii, joi Ia amiază a sosit în Capitală o delegație a Comitetului sovietic pentru apărarea păcii, alcătuită din V. V. Kovanov, vicepreședinte al A- cademiei de științe medicale, membru al Prezidiului Comitetului sovietic pentru apărarea păcii și Petre Krusceniuc, scriitor, secretar responsabil al Comitetului pentru apărarea

păcii din R. S. S. Moldovenească.La sosire, pe aeroportul Băneasa. delegația a fost întâmpinată de Sanda Rangheț, secretar al Comitetului Național pentru apărarea păcii, acad. Theodor Burghele și Ioanichie Olteanu, membri ai Biroului C N.A.P.Au fost prezenți A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

Asociația pentru Națiunile U- nite și Asociația de dref)t internațional și reîsții internaționale din Republica Socialistă România, au organizat joi seara la Casa de cultură a studenților din Capitală o adunare festivă consacrată sărbătoririi zilei de 24 octombrie, Ziua Națiunilor Unite.
Protocol privind schimbul de mărfuri 
și plăfilc între România și CehoslovaciaTn urma tratativelor care au avut loc recent, într-o atmosferă prietenească și de deplină înțelegere, între Gheor- ghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Soațfcliste România, și Vaclav Vales, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace, la 24 octombrie a fost București, schimbul țile între anul 1968.In baza . protocol, volumul schimburilor de mărfuri între cele două țări va crește în anul 1969 cu 16 la sută în comparație cu anul acesta.Conform documentului, România va livra, printre altele, vagoane de marfă, mașini- unelte, autocamioane, autobuze, autoturisme de teren, remorci-bascnlante, matoare, armături, rulmenți, mașini produse petrolifere și chi« mice,

semnat la Protocolul privind de mărfuri și plă- cele două țări peprevederilor noului

transfer, 
cîntare. 

agricole,materiale de cons

trucții, produse ale industriei *lemnului și agroalimentare, Ibunuri de consum. ;La rîndul ei. Cehoslovacia (va livra, printre altele, utilaje energetice, mașini-unelte, mașini de construcții, insta- lății de telecomunicație, rulmenți, scule, aparate de mă- sură și control, autocamioane W grele, autoturisme, autobuze, armături, cărbuni cocsifica- a bili și cocs metalurgic, lami-" nate și țevi din oțel, diverse produse chimice, materiale re- A fractare, malț, diferite bunuri " de consum.Protocolul a fost semnal din partea română de Dumitru Bejan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior, A iar din partea cehoslovacă de Emil Misovsky, adjunct al ministrului comerțului exte- £ rior.Au fost prezenți Gheorghe Cioară, Karel Kurka, ambasa- ft dorul R. S. Cehoslovace la București, precum și membrii celor două delegații care au V dus tratative.

Congresul internațional de astronautics, ce s-a desfășurat recent la New York, a ales ca președinte al Federației internaționale de astronautică pe acad. Elie Carafoli, președintele secției de științe tehnice a Academiei Republicii Socialiste România.

Omul nu poate trăi de azi pe mîine. El trebuie să se gindească la viitor, să prevadă, să calculeze ; el trebuie să economisească.Economisirea aduce față în față prezentul și viitorul. A economisi înseamnă a pune în mod deliberat un interval de timp relativ mai lung între momentul încasării unui venit și momentul utilizării lui.Economisirea înțeleasă ca o ca un sacrificiu, buie să însemne la satisfacerea buințe esențiale prezente 5 aceasta ar fi contrar atît intereselor personale ale fiecărui membru al societății, cît și intereselor generale ale întregii societăți. Economisirea trebuie să rezulte în mod firesc dintr-o mai chibzuită gospodărire a bugetului personal sau familial al fiecăruia.Pe calea economisirii, numeroși cetățeni au izbutit să strîngă sume importante cu care își construiesc locuințe proprietate personală cu sprijinul statului, își procură tot felul de bunuri de valoare mare și de folosință îndelungată care fac viața mai comodă, mai plăcută, sau își creează o rezervă bănească.Mii și mii de tineri, depunători consecvenți la C.E.C., și-au îndeplinit, cu ajutorul economiilor a- dunate, treptat, dorința de a-șî construi locuință, de a-și cumpăra mobilă, de a realiza o excursie în țară sau străinătate, de a-și petrece plăcut concediul. Nu țini sînt tinerii care nomisesc în vederea jghebării unui cămin.în țara noastră, numărul celor ce economisesc a crescut an de an. în prezent există 5,5 milioane depunători, revenind un depunător Ia mai puțin de 4

nu trebuie privațiune, Ea nu tre- renunțarea unor tre-

mai pu- eco- în-

jA
Societatea cultural-artistică

a elevilor vîlceniRecent, într-o consfătuire de lucru s-a semnat actul de naștere al societății cul- tural-artistice a elevilor vîlceni. patronată de inspectoratul școlar județean și Comitetul județean al U.T.C. Vîlcea. Cu acest prilej s-a adoptat un statut și s-a ales un colegiu de conducere provizoriu, care să coordoneze _ activitatea de înce- . cești, put. Societatea cultural-artistică a elevilor vîlceni, care va purta numele lui Anton Pann, își desfășoară activitatea cadrul secțiilor folclor și creație literară, de istorie, de teorie și critică lite-

rară, de teatru, muzică, artă plastică și una de fotografii artistice, cu intenția de a deveni, ulterior, cineclub. Conduse de colective de elevi, aceste secții vor lucra după un program întocmit pe o perioadă de un an de zile. Societatea va avea patru filiale — la Rm. Vîlcea. Dră- gășani, Brezoi și Băl-
în de

Propunîndu-și să descopere și să valorifice talentele existente în rîndul elevilor din licee, școli profesionale șl tehnice, noua societate cultural-artistică a âlevilor, reînnoadă firul unei merituoase

tradiții pe care școa- ft Ia vîlceană o dezvoltă de mai bine de 50 de ani. Cu aceeași ft dăruire, rniprtîv^ie de elevi_______________orașului Rm. Vîlcea ft („Nicolae Bălcescu**, " și „Vasile Roaită-), de la liceele teoreti- a ce din Drăgășani, W Brezoi și Horezu, a- jutate de profesdri, duc mal departe a- ft ceastă nobilă activitate a înaintașilor.Fie ca această Ini- ft țiativă a școlilor si a organizațiilor U.T.C. din liceele vîlcene ft să-și găsească realizarea cuvenită. Noi le dorim succes. ft

colectivele de la liceele

V. RĂVESCU

Mai multă atenție

Doar două zile ne mai despart de actul lăsării cortinei peste cea mai mare competiție sportivă a anului *68 : Jocurile Olimpice. Fiecare zi, fiecare ceas de întreceri au oferit zecilor de mii de spectatori din tribune ca și milioanelor de telespectatori, surprize extraordinare, spectacole magnifice. Fără îndoială dintre cei care candidau la consacrarea supremă, la nimbul nemuririi veșnice, au cîștigat cei mai buni, exceptând poate boxul unde, așa cum relatează corespondenții și agențiile de presă, oficialii promovează arbitrariul și inechitatea, în acest sens este concludentă măsura adoptată de forul suprem internațional de a exclude din rîndurile arbitrilor judecători un număr de cinci persoane. Justiția, în careul magic, se pare însă că nici acum nu tronează. în vreme ce boxerul Kulej, adoratul și grațiatul arbitrilor, primește o victorie lipsită de glorie, tânărul nostru reprezentant Calistrat Cuțov este sancționat de arbitrul de ring cu două avertismente, pentru motive facile, imaginare. Dar Cuțov, printrfe pregătire și rezistență extraordinare, reușește să-și învingă adversarul de o manieră categorică nelăsînd nici o speranță celor care-1 voiau, poate, un învins.
Marcel Roșea s-a 
intrecut pe sineCei aflați, miercuri seara, la poligonul „ Campo militar nr. 1“. au fost martorii unui nou succes al culorilor sportive românești. In manșa a doua a dificilei probe de pistol viteză, reprezentantul tării noastre. Marcel Rosea a obținut cel mai bur. rezultat al zilei — 296 puncte, ceea ce a dus la o răsturnare spectaculoasă a clasamentului. După cum se știe, la încheierea primei manșe. Roșea ocupa locul șase cu 295 puncte. De data aceasta însă el s-a întrecut pe sine reușind să-i depășească pe

recoltării cartofilor!
OLIMPIADA

DE
(Urmare din pag. I)sură condiționate de modul cum sînt mobilizate forțele proprii ale fiecărei unități. Suprafețele cultivate cu cartofi în cooperativele agricole de producție din bazinul Odorheiului sînt în general mai mici decît ale unităților din zona Ciucului și Gheorghienilor. Cu toate acestea, rezultatele obținute la zi nu le favorizează prea mult. La C.A.P. Feliceni cartofii au fost recoltați doar de pe o suprafață de circa 50 la sută. Este foarte puțin deoarece cooperatorii de aici nu au însămînțat nici un bob de grîu pe cele 330 hectare planificate.Cu totul alta C.A.P. Zetea,

bul de pe loturile personale. Oare nu se știe că știuleții nu au de suferit, pe cînd cartofii se pu- £ trezesc în cuiburi din cauza umidității ? SAH

locuitori. Soldul general al depunerilor populației a crescut an de an, iar la 1 octombrie a.c. el a fost cu 7,1 Ia sută mai mare decît la sfîrșitul anului trecut?Statul sprijină pe cei care economisesc și care încredințează economiile lor spre păstrare Casei de Economii și Consemnațiuni. Depunătorii la C.E.G. beneficiază de dobînzi și cîștiguri. Statul garantează depunerile populației și secretul asupra numelui depunătorilor și a operațiunilor efectuate de aceștia.

depun economiile pe libretele de economii pentru construirea de locuințe, la care se atribuie cîștiguri în bani. De curînd, a fost introdus libretul de economii cu cîștiguri în materiale de construcție. Destinat populației din mediul rural și din orașele în care nu se construiesc locuințe proprietate personală cu sprijinul statului, acest nou instrument de economisire dă depunătorilor posibilitatea să obțină, la tragerile la sorți ce se efectuează trimestrial, cîștiguri în materiale de construcție.

le mai importante în legătură cu imaginea prezentată. Cecurile de economii școlare se emit în seturi de cîte 10 bucăți, fiecare set ilustrînd o temă din domeniile arătate. Fiecare C.E.C. este în valoare de 5 lei, valoarea unui set complet fiind de 50 de lei. Se vor pentru pentru cecuri.instrument de economisire special destinat elevilor se vor putea face prin unitățile C.E.C., P.T.T.R., șiprin școli.

putea face depuneri un set complet sau unul sau mai multe Depunerile pe noul

deosebită mecanizării lucrărilor privind evidența contabilă, în special la unitățile cu volum mare de operațiuni.Pentru realizarea rapidă și corectă a comunicărilor între unitățile C.E.G/ din țară, în special în legătură cu operațiunile de restituiri din depunerile pe libretele instalat 39 mari țară.Casa
de economii, s-au aparate telex unități C.E.G. la dinde Economii

SĂPTĂMÎNA
ECONOMIEI"

Depunerile, dobînzile și cîștigurile sînt scutite de orice fel de impozite sau taxe.Casa de Economii și Consemnațiuni pune la dispoziția depunătorilor instrumente și forme de economisire variate, corespunzătoare preferințelor acestora ! librete de economii, obligațiuni C.E.C. și conturi curente personale. U- nele instrumente de economisire asigură depunătorilor dobîndă, altele asigură cîștiguri, iar altele și dobîndă și cîștiguri. Unele cîștiguri se atribuie în bani, altele în obiecte. De o mare popularitate se bucură libretul de economii cu dobîndă și cîștiguri in autoturisme. Cetățenii își

N. CAMBREA
Vicepreședinte

al Consiliului de conducere 
al Casei de Economii 

și ConsemnațiuniCasa de Economii Consemnațiuni acordă Și . odeosebită atenție educării tineretului școlar în spiritul economiei. Este în curs de introducere un nou instrument de economisire destinat elevilor „cecurile de economii școlare*. Acestea au format plăcut: pe față au tipărite în pe carton celofanat, de personalități din din viața culturală sau diferite alte imagini din domeniul științei, tehnicii, artei etc. ; pe verso sînt tipărite pe scurt date-

culori, figuri îstorie, a țării

Asigurarea bunei deserviri a depunătorilor constituie o preocupare centrală a Casei de Economii și Consemnațiuni. Pentru a satisface interesele depunătorilor a fost creată o largă rețea de unități C.E.C., cuprinzînd 1339 filiale și agenții proprii, la care se adaugă 3718 oficii și agenții poștale ce efectuează pentru C.E.G. operațiuni în legătură cu primirea și restituirea depunerilor populației.Ținînd seama de numărul considerabil de operațiuni de depuneri și restituiri, care se ridică la peste 25 milioane anual. Casa de Economii și Consemna- țiuni a acordat o atenție

Consemnațiuni desfășoară o intensă activitate pentru ridicarea nivelului pregătirii profesionale a lucrătorilor săi, pentru educarea acestora în spiritul unei comportări exemplare față de depunători. Buna deservire a depunătorilor, popularizarea largă a avantajelor economisirii la C.E.C., informarea publicului asupra caracteristicilor diferitelor instrumente și forme de economisire constituie metodele principale pe care le folosește Casa de Economii și Consemnațiuni pentru îndeplinirea sarcinilor sale privind răspîndirea ideii economiei și dezvoltarea acțiunii de economisire.în legătură cu aceasta, o atenție deosebită se acordă și organizării în fiecare an a „Săptămînii economiei*. „Săptămîna economiei", care se desfășoară anul a- cesta în perioada 25—31 octombrie, va prilejui largi acțiuni pe linia popularizării ideii de economie și a formelor și instrumentelor de economisire existente, ceea ce va aduce mai multi cetățeni vîrstnici și tineri în rîndjurile depunătorilor la C.E.C., în rîndu- rile celor ce își gospodăresc cu mai multă chibzuință veniturile, în propriul lor interes, în interesul întregii societăți.

ÎNAINTEA LĂSĂRII
CORTINEIunii dintre favoriții probei și să cucerească o binemeritată medalie de argint, în urma disputării unui baraj la care au mai participat Suleimanov (U.R.S.S.) și Durring (R. D. Germană). Victoria lui Marcel Roșea a făcut ca numărul medaliilor olimpice cucerite de reprezentanții țării noastre să fie pînă în prezent de șase (trei de aur și trei de argint). Cel de-al doilea trăgător român participant la a- ceastă probă, Virgil Atanasiu, s-a clasat pe locul 21 cu 582 puncte.

Luptătorii români
se afirmăTurneul de lupte greco-romane, care a început în incinta patinoarului „Insurgentes**, a prilejuit, încă din primul tur, a- firmarea unora dintre luptătorii români. în reuniunea de dimineață, care a programat nîe- ciuri Ia patru categorii de greutate, s-a remarcat în mod deosebit reprezentantul nostra la categoria 57 kg Ion Baciu. A- cesta l-a întrecut de o manieră categorică la puncte pe americanul HazewinkeL care în două ocazii a fost la un pas de tuș. O victorie la puncte acordată în unanimitate de arbitrii a obținut și Simion Popescu (categ. 63 kg) în fața mexicanului Contreras, Ca o surpriză este considerat aici insuccesul relativ al

campionului olimpic la categoria 70 kg. Kazim . Ay vaz (Turcia), care, pus în dificultate de românul Ion Enache, a reușit cu greu să smulgă o decizie de egalitate.în reuniunea programată după-amiază, alți patru luptători români au evoluat pe saltea. La categoria 97 kg. Nicolae Martinescu a tranșat în favoarea sa după numai trei minute disputa cu vest-germanul Heinz Kiehel, pe care l-a învins prin tuș. In cadrul categoriei 78 kg, Ion Țăranu l-a învins prin descalificare pe canadianul Brian Heffel. în schimb, Nicolae Negul (categ. 87 kg) a fost întrecut la puncte de iugoslavul Branislav Simici, iar Constantin Bușoiu a pierdut prin tuș (minutul 5) în fața campionului olimpic de la Tokio, maghiarul Istvan Kozma.
9 boxeri — deocam-
dată 2 medalii de 

bronzSferturile de finală ale turneului olimpic de box, programate pe ringul de la ^Arena

Mexico", ne-au prilejuit satisfacții dar și decepții. După victoria obținută la bulgarul Pili- cev, Calistrat Cuțov — a cărui evoluție spectaculoasă am vă- zut-o pe micul ecran — s-a calificat pentru semifinale, unde va întîlni pe americanul Ronnie Harries. Alături de Ion Mo- nea, care va boxa în semifinale cu polonezul Stanislaw Dragan, el își are asigurată încă de pe acum o medalie de bronz.în reuniunea desfășurată seara târziu, Ion Covaci (categ. mijlocie mică) a fost întrecut la puncte de pugilistul sovietic Boris Lagutin, care încearcă să reediteze succesul de la Tokio, unde a cîștigat medalia de aur. In fața boxerului sovietic, mult mai experimentat. Covaci s-a dovedit extrem de curajos, fiind continuu în atac. Lagutin și-a confirmat însă renumele de maesțru al eschivelor, nepermi- țînd lui Covaci să puncteze. Deși rănit în repriza a doua la arcada stingă, românul a continuat lupta în forță dar a fost deseori contrat cu lovituri la figură^ și la corp.Boxînd în limitele categoriei semimijlocie. Victor Zilberman s-a resimțit datorită eforturilor depuse în urmă cu 24 de ore, cînd se calificase pentru sfertu-

rile de finală. De data aceasta el l-a întîlnit pe camerunezul Joseph Bessala, un pugilist dotat cu lovituri extrem de puternice. După primele două run- duri, Bessala avea un ușor a- vantaj. în ultima repriză, Zil- berman a recepționat un upercut la figură fiind trimis la podea. El s-a ridicat în timp ce era numărat, dar arbitrul a a- preciat că nu mai are capacitatea de a continua lupta și a oprit meciul. Victoria a revenit în felul acesta lui Bessala prin ko tehnic.
Din nou supremafie 

americană la piscina 
„Alberca"

ULTIMELE
REZU LTATE n«

este situația la , unde treerișul a fost terminat la 6 august, iar pînă în preztent otava a fost strîn- să de pe 500 de hectare. Acum, majoritatea forței de muncă este concentrată la recoltatul cartofilor (realizat 58 din 135 hectare) șî însămînțarea griului (au fost însămînțate 29 hectare din 260 hectare planificate). Deoarece recoltarea cartofilor de pe parcelele personale este aproape încheiată (circa 95 la sută) se speră că în curînd brațele de muncă vor spori și se consideră că astfel culesul cartofilor în cooperativă va fi încheiat la 27—28 octombrie. Data maximă prevăzută poate fi însă mult mai redusă dacă s-ar atrage și cei peste o sută de oameni care și-au cules cartofii și string acum porum-

tunat recent a 500

dității ? înaintea ultimei runde a pre-Din cauza îmbîbării cu apă, o ft liminariilor olimpiadei masculi- atenție deosebită trebuie să se acorde depozitării și însilozării cartofilor. Și în acest sens, la C.A.P. Lupeni s-a procedat astfel ca recolta să nu se deprecieze, cum s-a întâmplat la Dănești, Fe- liceni și în alte părți. Este foarte importantă selecționarea riguroasă a tuberculelor, apoi însilozarea provizorie numai sub acoperămînt de paie care permite evaporarea apei.Cantitatea medie de cartofi la hectar în acest an este ridicată, în județul Harghita multe unități au înregistrat pe suprafețe mari peste 40000 kg la'hectar. întârzierile prea mari pot duce, în eventualitatea unui îngheț, la a- bandonarea a zeci și sute de tone de cartofi în cîmp și reduc veniturile fiecărei cooperative, a fiecărui membru al ei. Nicăieri nu trebuie să se aștepte îmbunătățirea vremii pentru a putea lucra numai cu mașinile. Acolo unde este posibil, mașinile pot acționa pe porțiunile mai zvîntate. De aceea se impune cercetarea zilnică a stării solului de pe toate parcelele. în majoritatea u- nitățîlor agricole trebuie să se folosească brațele de muncă existente la scoaterea manuală a cartofilor.

ne de șah — pe echipe, care se desfășoară în prezent la Luga- A no, în clasamentul grupei a 5-a conduce R. F. a Germaniei cu 18 puncte, urmată de România • 17,5 puncte. Brazilia 15 puncte,Elveția 14,5 puncte etc.în penultima rundă echipa gfe României a întrecut cu 3—1 for- mația Elveției. în ultima rundă, echipa României va întîlni ft selecționata Porto Rico.

Echipa noastră fe- 
de floretă a 
medalia de

minină 
cucerit 
bronz. formația Franței

ROMANII

întîlnindpentru locurile 3—4, echipa României a terminat la egalitate : 8—8, victoria revenind la tusa- veraj scrimerelor noastre.Finala probei feminine de flo-

ret* — pe echipe «e v> disput* Intre formațiile UJLS.S. »i Unea rieL ION BACIU —IN ASCENSIUNEîn limitele categoriei 57 kg., din cadrul turului II al turneului de lupte greco-romane, sportivul român Ion Baciu a obținut o frumoasă victorie la puncte în fața bulgarului Hris- to Traikov.
LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

IN TOATE CELE 7
LA CAI AC-CANOEDesfășurate Ia Xoehimilco, semifinalele probelor de caiac-canoe au confirmat valoarea sportivilor români, care au obținut calificarea în finale la toate cele trei probe în care au luat startul. După cum se știe, în celelalte patru probe echipajele României sînt deja calificate pentru finale.în proba de caiac 2 — 1000 m., echipajul Afanasie Sciotnic — Aurel Vernescu s-a calificat în finală, cîștigînd seria întâia cu timpul de 3*43” 94/100.Sportivul român Andrei Conțolenco a obținut fi el calificarea în finală, ocupînd locul trei în

PISTOL VITEZA1* JOSEF^ ZAPEDZKI (Polonia) — 593 punete — campion ) — 591 puncte. 3. Reinartolimpic. 2. Marcel Roțca (România) Suleimonov (U.IULS.) — 591 puncte.NATAȚIE
700 m BRAS FEMEI1. SHARON WICHMAN (S.U.A.I - olimpică. Djurica Bjedov (Iugoslavia) Prozumențcikova (U.R.S.S.) — 2’47’’. 2’44”4/10 campioana- 2’46”410. 3. Galina
100 m SPATE FEMEI1. KAYE HALL (S.U.A.) l’06”2/10 — campioana olimpică.2. Elaine Tanner (Canada) — 1’06’7/10. 3. Janne Swaqerty (S.U.A.) — l’08”l/10.

400 m LIBER BARBAȚI

FINALE

de caiac 1—1 000 m. cuseria a 3-a a probei 4’06” 78/100.Echipajul României (Anton Calenic, Dimitrie Ivanov, Mihai Turcaș) s-a în seria întîia cu 3’19” 88/100. obținînd, de asemenea calificarea pentru finală. De remarcat că echipajul U.R.S.S., campion olimpic la J.O. de la Tokio, a fost eliminat.în urma acestei frumoase comportări, reprezentanții României vor fi prezenți vineri dimineață în toate cele șapte finale ale concursului de caiac-canoe.

de caiac 4 — 1 000 m. Ivanov, Haralambie clasat pe primul loc

1. MICHAEL BURTON (S.U.A.) — 4’09” — campion olimpic.2. Ralph Hutton (Canada) — 4’11’7/10. 3. Alain Mosconi(Franjo) — 4’13”3/10.
400 m MIXT BARBATI1. CHARLES HICKCOX (S. U. A.) — 4’48”4/10 — campion olimpic. 2. Gary Hall (S.U.A.) 4’48’7/10. 3. Michael Holthauss (R.F.G.) — 4’51"4/10. GIMNASTICA

INDIVIDUAL COMPUS FEMEI1. VERA CEASLAVSKA (Cehoslovacia) — 78,25 puncte — campioana olimpica. 2 Zinaida Voronina (U.R.S.S.) — 76,85 puncte. 3. Natalia Kucinskaia (U.R.S.S.) — 76,75 puncte.

Sportivii americani s-au dovedit din nou superiori în cele patru finale ale probelor de na- tație desfășurate miercuri în piscina „Alberca". Se poate însă aprecia că în cele două probe feminine, înotătoarele americane au creat surprize, obținînd victorii în probe unde nu erau cotate ca principale favorite. Astfel, Sharon Wichman a devenit prima americană care cucerește un titlu olimpic la stilul bras. Ea a ocupat primul loc în cursa de 200 m, stabilind un nou record olimpic cu 2’44”4/10. Campioana olimpică de la Tokio, sovietica Galina Prozu- menșcicova, nu a putut face față ritmului învingătoarei, cla- sîndu-se în final pe locul trei.La capătul unei curse duse într-un ritm extrem de rapid, înotătoarea americană Kaye Hall a reușit să întreacă recordul mondial și olimpic al probei de 100 m spate. Timpul ei: l’06”2/10 este superior cu 2/10 vechiului record al lumii deținut pînă acum de sud-africana Karen Muir.Cucerind medalia de aur în finala probei de 400 m mixt Charles Hickcox a confirmat că este înotătorul cel mai complet în momentul de față. El cîștigă în acest fel cea de-a treia medalie la actuala olimpiadă, după „aurul** de la 200 m mixt si „argintul** de la 100 m. spate.Proba feminină de sărituri de la platformă a revenit sportivei cehoslovace Milena Dușkova, în vîrstă de 16 ani.
Ceaslavska
imbatabilăCampioana mondială și olimpică de la Tokio, Vera Ceas- lavska (Cehoslovacia) și-a reeditat succesul din urmă cu patru ani cucerind medalia de aur la individual compus. în cursul evoluției sale, campioana olimpică a atins aproape perfecțiunea, în special la paralele, unde turiul i-a acordat 9,90 puncte, notă rar întîlnită în competițiile olimpice. Principalele sale adversare, gimnastele sovietice, și-au împărțit locurile 2—4.Pe echipe, gimnastele sovietice, care au cîștigat laurii olimpici la fiecare ediție a J. O. în- cepînd din anul 1952, au terminat din nou pe primul loc, de- monstrînd o mare omogenitate.



Agenția ghaneză de informații relatează că între itu- denții Universității din La- hono (Ghana) și poliție au avut loc violente incidente. Au fost arestați peste 50 de studenți, iar alți patru răniți. Studenții universită. ții au boicotat cursurile și au organizat o serie de demonstrații în semn de protest împotriva exmatriculării temporare din facultate a patru studenți. Ei au cerut conducerii universității să anuleze această măsură.Comitetul de conducere al Universității din Lahone a făcut cunoscut că nu va e- xamina nici un fel de cereri ale studenților atît timp cit aceștia nu își vor îndeplini toate obligațiile ce decurg din regulamentul de funcționare al universității.
aMai multe sute de studenți din Colchester (Anglia) au participat miercuri’ după-a- miază la o demonstrație de protest împotriva războiului din Vietnam. Poliția, care a intervenit împotriva demonstranților, a arestat 40 de studenți.După cum se știe, o demonstrație avînd același scop și la care se așteaptă să participe aproximativ 200 000 de persoane, urmează să se desfășoare duminică la Londra.

CU PRILEJUL ZILEI 
FORJELOR ARMATEMOSCOVA 24 (Agerpres). — La Muzeul Central al Forțelor Armate Sovietice din Moscova s-a deschis joi o expoziție consacrată forțelor armate ale Re- publici! Socialiste România., Numeroase documente și fotografii oglindesc aspecte ale prieteniei ostașilor români și sovietici, ale luptei lor comune împotriva cotropitorilor fasciști.PEKIN 24. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Cu prilejul Zilei Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România, joi după-amiază a a- vut loc la Pekin o adunare festivă organizată de Ministerul Apărării Naționale al R.P. Chineze. Au fost prezenți Uan Sin Pin, adjunct al șefului marelui stat major, Bian Sin-iu, locțiitor al șefului serviciilor armatei chineze, precum și alte persoane oficiale.PR AGA 24 (Agerpres). —Cu prilejul celei de-a 24-a a- niversări a Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România, atașatul militar și aero al României la Praga, It. col. Petre Constantin, a oferit în saloanele ambasadei o gală de filme, urmată detun cocteil. Au participat: general It. Karel Rusov, prim adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major al armatei cehoslovace, general It. Jaromir Machac, general lt. Ol- drich Stângei și general maior Jan Luks, locțiitori ai ministrului, generai Frantișek Be- drich, șeful Direcției generale politice a armatei, generali și ofițeri superiori ai armatei cehoslovace, reprezentanți al culturii șl ai presei cehoilovace.BELGRAD 24. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite: Cu prilejul Zilei forțelor armate ale Republicii Socialiste România,. joi după- amiază în capitala R.S.F. Iugoslavia a avut loc o gală de filme românești. Apoi însărcinatul cu afaceri a.i. al Republicii Socialiste România la Belgrad, Ion Roșianu, -a oferit un cocteil. Au participat: Grai. lt. Djuro Lon- cearevici, adjunct al secretarului de stat pentru apărarea națională, Grai. col. Milo Kilibar- da, adjunct al șefului statului major, generali și ofițeri superiori ai armatei populare iugoslave.SOFIA 24 (Agerpres). — în seara zilei de 24 octombrie, colonelul Constantin Dlrmon, atașat militar, aero și naval al •României la Sofia, a oferit un cocteil urmat de prezentarea unor filme documentare cu ocazia Zilei forțelor Armate ale Republicii Socialiste România. A fost prezent general-colonel, Zahari Zahariev, adjunct al ministrului apărării populare al R.P. Bulgaria.Cu^ același prilej, ministrul apărării populare al R.P. Bulgaria a organizat o seară festivă la care au participat ofițeri și ostași din armata bulgară, percum și numeroși oameni ai muncii.Generalul maior Boris Todorov a vorbit cu acest prilej despre drumul glorios stăbătut de forțele armate române și contribuția lor valoroasă la obținerea victoriei asupra Germa- P’fVfL80?1* E1 a subliniat totodată hotarirea forțelor armate române de a apăra cauza socialismului alături de armatele celorlalte țări socialiste.

O.N.U.: Dineu oferit de 
șeful delegației române

NEV YORK 24 — Trimisul special Agerpres, Nicolae Io- nescu, transmite : Șeful delegației române, Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, a oferit miercuri seara, la sediul misiunii permanente a României la O.N.U. un dineu în onoarea șefilor unor delegații la cea de-a 23-a sesiune a Adunării Generale și a unor înalți funcționari O.N.U.La dineu au participat Aii Omar Shego, ministrul afacerilor externe al Somaliei, Inche Rahim Ishak, ministru de stat pentru relații externe al statului Singapore, Alteța Sa regală Norodom Ran-ari da h al Cambodgiei, Garcia Robles, adjunct al ministrului afacerilor externe al Mexicului, șeful delegației mexicane, Iakov Malik, adjunct al ministrului efaeerilor externe al U.ILS.S., reprezentant permanent la O.N.U., șeful delegației Uniunii Sovietice, Abduirahim Farah, reprezentant permanent al Somaliei, președintele Comitetului politie special al Adunării Generale, Hamilton Amerasin- ghe, ambasador, șeful delegației Ceylonului, președintele Comitetului special pentru folosirea pașnică a teritoriilor submarine situate în afara limitelor jurisdicției naționale, Heinrich Haymerle, ambasador, șeful delegației Austriei, președintele Comitetului pentru folosirea pașnică a spațiului extraatmosferic, TewSk Bouattoura, ambasador, șeful delegației Algeriei, Huot Sam- bath, ambasador, șeful delegației Cambodgiei, Karol y Csadorday, ambasador, șeful delegației Ungariei. Cornelius Cremin, ambasador, reprezentantul permanent al Irlandei, Mamadcu Kante, ambasador, 
T-rrcInd. latr<« dimiaeau twarU. *rta Wmrtal Urg e» lexci Nevi Becxrad — re««nxit<i cirue: beigrW-xa laîngemĂa&rea Duniril ea Sar* — ea strărecMal BeJcraM. privirea mj-> fast atrasă de a eatoasă hid da dvr» seci de metri formată din tineri și tinere, in salapete. ea tnainxa ia ritmul unui marș. CinteeaJ apunea: „Vom căra i- locurile prin care am pășit odinioară—*. Cariatele aasteeaa de o epocă romantică, din urmă ea dană decceii. de prunele brigăzi, de primele 1 evitări de tirnăeop de pe șantierele aflase în Novi Beograd, care în răstimpul celor 2» de ani a deveni: un oraș ultra modern. Se mai povestea ia eintec despre fantele tineretului care, cu miinile sale harnice, a trasat bulevarde moderne, a construit zeci de mii de lyim—rat*. âM hectare de parcuri.La numai cîteva sute de metr! aveam să !r.i:n.= pe p»- vîrnișul Savei, forfota unei mulțimi de tineret. Pe c —-<o machetă uriașă indica prin stegulete eontarcnle emșalz: La capătul planului de dezvoltare de cinei ani. Și na indseatn înscris cu litere mari: la sfîrșitul anulai IM*, eind i iln torji socotesc că orașul va fi definitiv fănrit. Nari Beațrad va număra 70 000 de apartamente și aproximativ aa sfert de milion de locuitori.Pe acest șantier l-am cunoscut pe Katajdiăd. directorul Direcției orășenești pentru eenstrsetfi. care ae-a vorbit despre aportul tineretului la dezvoltarea orasainL De al:fel o primă remarcă ne-a introdu în subiect: C7J In sută dia locuitorii orașului sînt oameni pisă tn virata de 35 d- nai In urmă cu o lună, șantierul a trăit un eveniment insesnat împlinirea a două decenii de la înființarea prinselsr brigăzi de muncă patriotică ale tineretului iugoslav. A fast • întilairv plină de emoții între ..veterani*, oameni rare prin strădanie și eforturi personale au ajuns directori de urine inginer: spe-
din țările 
socialiste
Tinerețea orașuluicialiști, maiștri cu • înaltă calificare șl urmașii lor de arti^ băieți și ie te de 18—19 ani, caro au preluat vechile drapele de brigadă ce au fost păstrate cu multă venerație la sedid Consiliului popular orășeneso din Beograd. Bojidar Kala jderi. el însuși este unul dintre cel 200 000 de „brigadieri veterani* ec au construit după război 300 kilometri de cale ferată, autostrada modernă ce unește Nord-Vestul cu extremitatea sudică a țării, uzinele „Jvo Lola Ribar“ din apropierea Belgradului, una din cele mai mari uzine de utilaje, precum și numeroase alte obiective industriale de mai mică importanță. Generația tînără de azi își are reprezentanții săi printre constructorii unor noi edificii însemnate ale economiei naționale iugoslave. Unul dintre tinerii pe care i-am cunoscut pe șantier este Miklo Ko- vacevic, un tînăr student electronist. După ee ne-a înfățișat bucuria cu care tinerii vin pe șantier, și-a exprimat părerea de rău că printre brigadieri sînt puțini colegi de-ai săi, care ar fi dorit să vină în brigadă. Am rămas mirat. Cum se poate, pe șantier nu poate veni orice tînăr dorește ? Deși politicos, a trebuit totuși să ne contrazică : pe vremuri, la activitățile dc muncă patriotică puteau participa toți tinerii. Astăzi acționează o seamă de considerente selective, dintre care cel mal însemnat este acela de a fi fruntaș în muncă și învățătură. M-a asigurat că nu este vorba de o simplă formulă uzuală, ci de un fapt extrem de concret. Numai cei mai buni tineri din uzine, școli și facultăți, de pe ogoare se bucură de dreptul de a trăi și munci o perioadă pe marile șantiere. In acest an, de pildă, aproape 100 000 de tineri au cerut să plece pe șan fierul de la Novi Beograd. Dar n-au fost acceptați decît 5 000 dintre aceștia, pentru a realiza programai încredințat brigadierilor. Mai multe zeci de mii de tineri au mers să lucreze pe șantiere locale, care se organizează de mai mulți ani în fiecare republică.In viitorii cinci ani, 30 000 de tineri brigadieri vor executa la No vi Beograd o seamă de lucrări, fără de care nu poate avea loc dezvoltarea armonioasă a orașului : ei vor deplasa linia de cale ferată ce traversează în prezent centrul orașului, vor construi calea de acces la marea autostradă „Fraternitate — Libertate", care-și va derula benzile de beton din extremitatea nordică în spre cea sudică a țării...Părăsind șantierul de pe coasta Savei, nu-ți rămîne decît să admiri inspirația cuvintelor cinteculul de brigadă al celor tineri: „viitorul orașului, viitorul nostru".I CAROL ROMAN

reprezentantul permanent al Republicii Mall, T.T.B. Koh, ambasador, reprezentant permanent al statului Singapore, Ralph Bunche, subsecretar al O.N.U. pentru probleme politice speciale, Leonid Kutakov, subsecretar general al O.N.U., șeful departamentului pentru problemele politice și ale Consiliului de Securitate.
Conferința generală 

U.N.E.S.C.O.
Activitatea delegației românePARIS 24 — Corespondentul Agerpres. AL Gheorghiu transmite: Conferința generală U.N.E.S.C.O. își continuă lucrările. In ședința plenară din 23 octombrie, conferința a adoptat bugetul organizației pe 1969-1970 pe baza propunerilor făcute de directorul general Rene Maheu și a recomandărilor Consiliului Executiv.Au continuat lucrările și în cele două subcomisii : pentru educație, și pentru cultură ale comisiei programului. In subcomisia pentru problemele culturii. delegatul român, Alex. Bălăci, a scos în evidență necesitatea ca UJi-KSiCJO- să intensifice parti—pares scriitorilor, artiștilor și oamenilor de cultură la activitatea acestui departament.Referir.du-se la activitatea Comisiei naționale române pentru U^.X^.C.0-, cit și la cea a Asociației ir.temapor-t- le de studii suc-est europene Ajex. Balan a relevat importanța cooperării regionale sud-est europene și a informat subcomisia despre rezultatele reoer.tulu. colocviu in

• LUCRĂRILE simpozionului Internațional „Toamna anului 1918“, la care participă 150 de istorici din 14 țări și în cadrul căruia sînt abordate evenimentele din toamna anului 1918 din Imperiul habsburgio șl urmările acestora, Tși continuă lucrările. Prof. univ. Miron Con- st an tiu eseu, șeful delegației române, a prezentat referatul intitulat „Legitimitatea formării statelor naționale succesorale", iar dr. Augustin Deac referatul „Caracterul plebiscitar al Adunării Naționale de la Alba Iu- Iia“. Referatele au fost ascultate cu viu interes.Joi la amiază, cancelarul federal al Austriei, Josef Klaus, a primit în clădirea Cancelariei federale. pe membrii delegațiilor participante la simpozionul internațional de la Viena.

ternațional de Ia Mamaia pe tema : „Izvoarele arheologice ale civilizației europene”.Vorbitorul a sprijinit proiectele cuprinse în ProgramulU.N.E.S.C.O. cu privire la politica culturală și a făcut cunoscut asentimentul delegației române pentru organizarea în 1970 de către U.N.E.S.C.O. a primei conferințe mondiale a miniștrilor culturii. El a sprijinit de asemenea, proiectul de organizare ce către U.NH-S.C.O. a unui colocviu internațional consacrat personalității și operei lui Gandhi.Subcomisia de cultură a examinat și aprobat Proiectul privind organizarea de către U.N.ES.C-O. în 1969-1970 a unui colocviu internațional consacrat lui Lenin ți contribuției sale la problemele educației, științei ți culturii, ce va fi organizat cu prilejul centenarului nașterii lui Ler.;r_ Proiectel de rezoluție a fost prezentat în acest scop de delegația sovietică împreună ca alte delegați:, printre care ți cea a României.Tn intervenția sa. repreaet- tar.tul țârii r. castra hasa-dorut Valentin Lipatti, a apri- Jirnt că'-mros această imtee- firâ K a subtir a: Spartana
'e-ț-, «râfind câ mta-iLil prepus ar fi oe caturâ să î=> bocâteascâ subor țai aefi- vttatea UJCXS-QO-îa acoperiProiectil -e rezol □țip roedx. a fas: âdxra: de sab-
Comunicat

22 șî 24 oc*je±r.e a avat loc la Moaecrra^lirea eoc^te-telor și =ixir:erelcrștiind ri din UrileCJtXR. Lare cu luat par> reprerer:ar:i din Urile membreCA-ZJLIa comunica: m araU :P»OflpoHtt1 la ccoaUrulre au Ucu: un achlmb da Informații iaopre airaațla r. ’.endințela dezvolUrii ceicr mal imponax- ta dorr.cn*.. ale frilnui «I tebni- cri. txUaurilor ce se realizează pentru creșterea «ririenîei aeti- viUUl aczsnizațhicr științifice r. pentru accelerarea folosirii rezultatelor științei și tehnicii în TtaȚinna'ft despre CX- pseissta ta domeniul prognozei ri pjnlScării dezvoltării țtlin- ței F* tehnicii.La consfătuire a avut loc un schimb de păreri asupra problemelor dezvoltării în continuare și adincirii legăturilor i ftro-tehnice între țările membra C-A.E-R. A fast relevată marea însemnătate a legăturilor științifieo-tehnice direct- care se dezvoltă cu succes în ultimul timp între Ministerele industriale de ramură și Intra organ^-ațiTe de cercetări șt*toți**-c* fi de proiectare din țărTe membre C.A.E.R. Au fost discutate, de asemenea, probleme legate de realizarea împreună a unor lucrări ștlin- țifico-tehnice împortante, de crearea de către țările interesate, pe baze bi sau multilaterale, de colective ștîlnțifico- tehnice comune, precum și alta aspecte ale colaborării ștllnțl- fico-tehnice.Dînd o înaltă apreciere rezultatelor consfătuirii care a avut loc, partlcipanțli a-au pronunțat pentru organizarea în viitor de întîlnlri periodice ale conducătorilor comitetelor și Ministerelor pentru știință și tehnică din țările membre C.A.E.R., în vederea discutării problemelor care vor prezenta interes reciproc.Consfătuirea s-a desfășurat ln- tr-o atmosferă de prietenie și deplină înțelegere reciprocă.

Imagine de la o demonstrație a femeilor britanice pentru pace în Vietnam.
CONFERINȚA»

DE PRESĂ A

PREȘEDINTELUI

S. U. A.WASHINGTON 24 (Ager- preș). — Președintele Johnson a ținut joi după-amiază o conferință de presă în care s-a re. ferit la o serie de probleme privind războiul din Vietnam și la unele aspecte ale politicii interne americane.Agențiile de presă remarcă lipsa oricărui element nou în ce privește poziția Statelor Unite față de războiul din Vietnam. .Astfel, președintele Johnson s-a referit numai la declarația purtătorul de cu’.dnt al Casei Albe din 15 octombrie în care se arăta ci „nu s-a înregistrat nici o •chrinbore a situației".

R. P. UNGARA : Cottrtrvcrii noi la Budapesta.

F> e
• DUPĂ CUM azsnU Agen- țU Telegrafiei Ba!țari B.TJA, după retragerea primelor unități din Banska Binriea, la 23 octombrie, au plecai din Praga ■pre Bulgaria nei unități militare bulgare care au staționa: lingă aeroportul Raxyne din Praga.• AGENȚIA C.T.K.că Alexander Dubcek, prim-se- cretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, l-a primit miercuri seara la sediul Comitetului Central pe reprezentantul Consiliului de Miniștri al U.R.S.S^V. M. Kuznețov, membru al C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem al UJLS^., prim- locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.In cursul convorbirii, A. Dub- cek și V. M. Kuznețov au făcut un schimb de păreri în unele probleme actuale de interes comun pentru cele două părți-• JUAN CARLOS Zapiola. procurorul Republicii Argentina, a cerut miercuri anularea hotăririi prin care, în 1929, i-a fost acordată Iui Aristotel Ona- ssis cetățenia argentiniană. Procurorul și-a fondat cererea sa pe faptul că Onassis nu mai locuiește în Argentina de mai mulți ani. Aristotel Onassis, care ș-a căsătorit duminica trecută cu Jacquelinne Kennedy, a venit în Argentina în 1920 șl a devenit cetățean argentinian In 1929.

Raiduri aeriene americane 
împotriva R. D. Vietname PORTAVIOANELE „America", „Intrepid**, și „Coțal Sea“, staționate în largul coastelor vietnameze, au constituit în ultimele zile punctele de plecare ale celor mai multe raiduri aeriene îndreptate împotriva părții septentrionale a R. D. Vietnam — anunță agenția France Press, reluînd declarația recentă a unui purtător de cuvint militar american. Numeroase obiective din provinciile Dong Hai și Nghe An, mai ales zona orașului Vinh, au fost țintele principale ale unor atacuri repetate. Acțiunile aviației americane au fost susținute și de avioane „Phantom** și „Intruders**, decolate de la bazele lor din Vietnamul de Sud.• DUPĂ CUM anunță •• genția V.N.A-, la 23 octombrie

s c UI r* -t
• LA ÎNTOARCEREA de la R:ma. unde a avut convorbiri cu difer.te firme Italiene, Djer- men Gviriami, vicepreședinte al Cerniterului ce stat al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. pentru știută și tehnică, a declarat reprezentanților presei că, în cursul vizitei au fost prelung, te pe următorii cinci ani acordurile de colaborare tehni- co-ștuntifică cu zece societăți cin Ital.a. în prezent, menționează agenția TASS, 18 firme italiene au relații de colaborare tehnico-științifică directă cu diferite instituții șt întreprinderi sovietice. Gvișiani a apreciat ca fiind pozitive relațiile cu firmele „Fiat-, „Iri-, „Pirelli- și altele.• CHIRURGUL Christian Barnard, autorul primei operații de transplantare a unei inimi la om, internat la spitalul Groote Schuur, a fost supus u- nui examen medical de către medicii spitalului. Un buletin medical dat publicității anunță că prof. Barnard a fost internat în urma unei „ușoare hemoragii gastro-intestinale, datorată, fără îndoială, surmenajului". Potrivit buletinului, starea pacientului este satisfăcătoare. Christian Barnard urmează să fie supus altor examene medicale. 

forțele armate ale R. D. Vietnam au doborît un avion american care a pătruns în spațiu) aerian al provinciei Ha Taz.De asemenea, între 20 și 23 octombrie, deasupra R.D. Vietnam, au mai fost doborite patru avioane alo forțelor aeriene militare ale S.U.A. în acest fel numărul total al avioanelor a- mericane doborite în R. D. Vietnam a ajuns la 3 225.
DECLARAȚIA 

CU PRIVIRE LA 
PLATFORMA 

CONTINENTALĂ 
A MĂRII BALTICEMOSCOVA 24 (Agerpres). — La 23 octombrie, U.R.S.S., R.D.G. și Polonia au semnat la Moscova Declarația cu privire la platforma continentală • Mării Baltice.în declarație se arată că fiecare stat din regiunea , Mării Baltice are dreptul suveran la platforma continentală care îi aparține, în scopul prospectării și exploatării bogățiilor naturale pe fundul mării și în subsolul său. Platforma continentală trebuie folosită de toate statele numai în scopuri pașnice.Drepturile unul stat asupra platformei continentale nu afectează statutul juridic al apelor mării deschise, care acoperă platforma continentală. Folosirea . platformei continentala nu trebuie să creez© obstacole nejustificate navigației, pescuitului și protecției faunei marine.Guvernele celor trei țări au pornit de la faptul că rezolvarea problemelor privind demarcația și folosirea platformei continentale prezintă interes pentru toate statele din regiunea Mării Baltice. Ele consideră că este de dorit ca și alte state din a- ceastă regiune să adere la declarație.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ a- genția China Nouă, o navă militară a S.U.A. a pătruns în apele teritoriale ale R. P. Chineze în dreptul insulei Matsu, în aceeași zi, un avion militar american a pătruns în spațiul aerian al R. P. Chineze deasupra insulei Yonghsing, provincia Kvantung.
Luptele 

din YemenDupă cum a anunțat postul de radio Sanaa, forțele republicane au lansat, joi, parașutiști a- supra localității Jageel Yaseleh (80 km. sud-est de Sanaa), unde detașa- mentele regaliste continuă să dețină poziții.Această operațiune a fost încununată de succes, precizează postul de radio, localitatea fiind recucerită de trupele guvernamentale.Au fost semnalate, de asemenea, lupte de-a lungul magistralei Taiz—Sanaa în tinipul cărora forțele guvernamentale au zdrobit rezistența opusă de detașamentele regaliste, capS turînd o importantă cantitat# de muniții și armament.

Nouă 
minute

Pe străzile Madridului s-a înregistrai, zilele trecute, un protest cu totul ieșit din comun în condițiile actualului regim spaniol : Gonzalo Arias a a- părut pe una din străzile principale cu două „aripioare", pe care scria : „In numele poporului spaniol, cer în mod fes- psetuos să fio organizate I alegeri pentru conducerea statului", iar pe cealaltă : „Campania non- violentă".Ca sâ aibă un efect cit mai larg, Arias nu a venit cu aripioarele îmbrăcate de acasă, ci le-a așezat pe u- meri chiar în timp ce se afla în mulțime. El a trecut prin fafa unei cafenele la care madrilenii ședeau la măsu țo așezate în stradă, a traversat impasibil, sub privirile speriate ale trecătorilor, și etnd mulțimea curioșilor a sporit, și-a făcut apariția un automobil negru, care a frînat brusc și trei indivizi în civil s-au repezit la el și l-au ridicat...Gestul lui Arias a avut ecou. Corespondentul ziarului NEW YORK TIMES consemna reaejia trecătorilor : o parte l-au considerat „nebun1 pentru că a tnfrun- tat cu mîinile goale, de unul singur, polifia atotputernică, dar alții și-au manifestat admirația față de curajul protestului.Interesul față de personalitatea protestatarului manifestat din plin și ziariștii străini au aflat că Gonzalo Arias este fiul u- nui judecător la Curtea Supremă spaniolă, și își întemeiază acțiunea nonviolen- tă ca discipol al lui Mahatma Gandhi și Martin Luther King. El a lucrat ca translator la _ sediul U.N.E.S.C.O. din Paris și s-a înapoiat de puțină vreme tn țară, cu do
rința de a organiza o campanie sistematică nonvio- lentă cu scopul de a determina începerea unui proces de democratizare în Spania. Intr-o carte, publicată la Londra, intitulată „Omul sandvici*, Arias descrie situația dintr-o țară imaginară Trujiberia, unde dictatura este înlăturată în urma manifestațiilor unor oameni purtători de pancarte; demonstrațiile din Trujiberia au început tntr-o duminică, cînd oamenii au urmat xemplul unui singur protestatar... Există, însă, evident, și o omisiune : autorul nu a amintit despre existența poliției și întregului aparat de represiune în Trujiberia, dar în Spania aceste organe funcționează, după cum se știe, din plin.Protestul lui Arias a durat — după calculele ziariștilor care au refăcut traseul — exact nouă minute. Gestul lui era prea neașteptat și, pfobabil, că tocmai de aceea i-a trebuit automobilului negru atît de mult ca să-l depisteze și să-l aresteze. Este demnă de reținut declarația unui student care, din motive lesne de Înțeles, a preferat să-și păstreze anonimatul, despre gestul lui Arias r „El a făcut un lucru folositor, deter- minînd autoritățile să-l a- resteze. Dar nu cred că se poate obține vreo schimbare aici, tn Spania, prin non- violență*.De fapt, acțiunea protestatarului solitar nu trebuie apreciată izolat de alte forme de acțiune. Să amintim, da pildă, că tn aceste zile a avut loc o demonstrație, la chemarea Comitetului sindical al metalurgiștilor, considerat ilegal, chiar tn fdța sediului sindicatului respectiv oficial; un congres al tinerilor juriști a cerut libertatea presei, recunoașterea dreptului la grevă etc.; ziarul „Arriba* a consemnat cu îngrijorare e- laborarea unui plan amănunțit de către comitetele studențești întrunite la Valencia pentru desfășurarea unei largi campanii în întregul an universitar, printre care se prevede și trei zile de demonstrații pentru obținerea unei reforme universitare. Este vorba, deci, de acțiuni care reflectă nemulțumirea, fie că ele se desfășoară coordonat sau spontan.

Z. F.
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