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adresat participanțiior la manifestările consacrate 
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Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., analizînd activitatea pentru formarea cadrelor de conducere de partid, de stat și din economie, a constatat că în acest domeniu au fost obținute succese importante, ca urmare a măsurilor adoptate în ultimii ani pentru îmbunătățirea activității Academiei „Ștefan Gheorghiu" și a creării unui sistem organizat de perfecționare a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat. Datorită pregătirii politico-ideologice, înarmării lor cu cunoașterea temeinică a liniei politice a partidului, cu cunoștințe din domeniul științei conducerii și organizării, cadrele de partid, de stat și din economie iși îndeplinesc în bune condiții sarcinile ■ncredii'hite. aducînd o Contribuție ' însemnată la îrifăptuîrdâ programului' de’ dezvoltare economică și social- culturală a patriei.Cu toate realizările dobîndite, în activitatea de pregătire și perfecționare a cadrelor se manifestă o serie de neajunsuri, îndeosebi în ceea ce privește asigurarea cunoașterii de către toate cadrele a științei conducerii vieții economice și sociale, a metodelor moderne de organizare a producției și a muncii în diferitele domenii de activitate. De asemenea, se resimt lipsuri în pregătirea poli- tico-ideologică a unor cadre, o insuficientă legătură a cunoștințelor teoretice cu sarcinile practice ale muncii de partid și de stat, ale activității economice.Stadiul actual de dezvoltare a e- conomiei, științei și culturii, a întregii vieții sociale, problemele tot mai complexe pe care le ridică în fața organelor de partid și de stat procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate impun îmbunătățirea muncii de formare a cadrelor de conducere, creșterea nivelului lor de pregătire corespunzător sarcinilor sporite ce le revin în toate domeniile de activitate. în acest scop, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. hotărăște ca întreaga activitate de pregătire și perfecționare a cadrelor de partid, de stat și din economie să se realizeze într-un sistem unitar, în cadrul unei instituții centrale de partid. — „Academia pentru învățămînt social- politic și perfecționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu" de Pe

Bucureștenii de azi despre 
Bucureștii generațiilor viitoare

Cititorii noștri își mai amintesc, desigur, că asupra proiectului privind schița planului general de sistematizare a Capitalei s-au purtat, în ultimul an, largi dezbateri, declanșate prin organizarea unei expoziții publice care prezenta principalele lui prevederi. în presă, la radio și televiziune, in dezbateri initiate de Uniunea arhitecților, în caietele de sugestii și propuneri ale expoziției, prin sondajele organizate cu acest prilej, opinia publică și specialiștii și-au spus cuvintul, înfăptuind poate cel mai larg consult cetățenesc realizat Ia noi asupra unor probleme de sistematizare. Din dorința de a face cunoscute măcar o parte a învățămintelor amplei acțiuni, publicăm mai jos o sinteză asupra principalelor propuneri și sugestii izvorîte din această dezbatere.în perioada octombrie-decembrie 1970 — timp de peste 2 luni de zile— populația orașului București a a- vut posibilitatea de a lua cunoștință, prin expoziția „Sistematizarea municipiului București", despre principiile, soluțiile și proiectele pentru sistematizarea și dezvoltarea principalului oraș al țării — Capitala Republicii Socialiste România. în fața schițelor, diagramelor, tablourilor sinoptice, graficelor, proiectelor și machetelor s-au perindat peste 120 000 locuitori, în principal din orașul București și din comunele suburbane, precum și numeroși vizitatori și specialiști din țară și străinătate. Amplele discuții, multitudinea de păreri și comentarii, ideile exprimate au dovedit interesul profund manifestat de intreaga populație pentru soluționarea optimă a problemelor majore cu care este confruntată Capitala țării noastre. Pe căi și prin metode diverse, de mare eficacitate— difuzarea de chestionare precodi- fleate, caiete de sugestii și propuneri, 

lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Român".în stabilirea profilului și sarcinilor Academiei „Ștefan Gheorghiu" se pornește de la cerințele sporite pe care dezvoltarea socială le pune în fața partidului ca forță politică conducătoare a societății, de la necesitatea creșterii rolului factorului conștient în dezvoltarea, organizarea și conducerea vieții sociale. Pentru realizarea sarcinilor de mare răspundere care se ridică astăzi în domeniul dezvoltării forțelor de producție, perfecționării relațiilor sociale, a conducerii întregii activități economico-sociale, al formării și dezvoltării conștiinței socialiste a oamenilor, cadrele de partid și de stat trebuie să posede cunoștințe' a'- profundate privind . știința conducerii, să-și însușească în mod temeinic linia politică a partidului, să lupte neobosit pentru traducerea ei în viață, să manifeste în toate împrejurările o atitudine avansată, revoluționară, de militanți comuniști.
I.

OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII 
ACADEMIEIPunînd la baza activității sale studierea documentelor și hotărîrilor Partidului Comunist Român, a problemelor construcției socialiste in țara noastră și a proceselor din lumea contemporană, a concepției ma- terialist-dialectice despre lume și viață, Academia „Ștefan Gheorghiu" trebuie să asigure cursanților un înalt nivel de pregătire politico-ideologică, marxist-leninistă, înfăptuirea obiectivului său central — formarea de cadre de conducere capabile să aplice cu fermitate în viață linia politică a partidului, să contribuie la dezvoltarea și îmbogățirea creatoare a teoriei și practicii revoluției și construcției socialiste.Un obiectiv important al Academiei îl va constitui, de asemenea, înarmarea cadrelor cu știința conducerii, cu temeinice cunoștințe privind planificarea, organizarea și conducerea economiei și a vieții sociale, sistemul informațional economico-so- 

® PESTE 120 000 VIZITATORI LA EXPOZIȚIA „SISTEMATIZAREA MUNICIPIULUI BUCU
REȘTI" • AU FOST FORMULATE 5 080 PROPUNERI, MULTE IDEI ORIGINALE, DE UN 
REAL INTERES, PRIVIND VIITORUL CAPITALEI ® ÎN FINAL, 7 ARHITECȚI PUN 

CÎTE 0 ÎNTREBARE

dezbateri organizate în coloanele presei, la radio și televiziune, expuneri și discuții în colectivele de specialitate, în cadrul unor comisii de de- putați municipale, de sectoare și comunale, precum și în cadrul UnL unii arhitecților — au fost înregis- trate 3 080 de propuneri și idei, con- firmînd sau punînd în discuție teme de ansamblu sau de detaliu din sistematizarea orașului, ceea ce a contribuit la instituirea unui dialog edificator.Desigur, în rîndurile ce urmează 

cial, tehnicile și metodele moderne de analiză și prognoză, de fundamentare a deciziilor.întreaga activitate a Academiei trebuie să‘ se desfășoare în strînsă legătură cu practica, să asigure cunoașterea formelor și metodelor concrete de activitate ale organelor și organizațiilor de partid, de masă, de stat și economice, să contribuie la generalizarea experienței înaintate, să răspundă nevoilor de pregătire a cadrelor pentru munca organelor de partid și de stat, a unităților economice.Totodată, Academia trebuie să-și sporească rolul în viața ideologică a țării, să devină un for puternic de cercetare in domeniul științelor so- ■ ciule, de dezbatere, creatoare. ,a pro- blemeibL'teorefice ale'Construcției sb- ciâliste în România și. gî,e ; vieții. in-, ternaționale contemporane.Academia își va desfășura activitatea în următoarele direcții principale :— pregătirea superioară a activiștilor de partid pentru comitetele județene, municipale și orășenești de partid, pentru aparatul Comitetului Central, pentru organizațiile de masă și obștești (sindicate, U.T.C., U.N.C.A.P.), pentru instituții centrale de partid, de stat și culturale, precum și a cadrelor de. predare a științelor social-politice în învățămîntul superior ;— perfecționarea, pregătirii politice, ideologice și profesionale a redactorilor din presa centrală și locală, de la Agerpres, Radioteleviziu- ne și edituri ; .— pregătirea unor cadre de conducere de înaltă calificare pentru e- conomie și administrația de stat ;— perfecționarea pregătirii cadrelor de partid și ale organizațiilor de masă, a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat ;— perfecționarea pregătirii politico-ideologice a cadrelor’de predare a științelor social-politice din învățămîntul de stat ;— pregătirea de cadre de specialitate în probleme de conducere și organizare ; sprijinirea activității de perfecționare a cadrelor desfășurate de ministere și instituții centrale, precum și a Ministerului învățămîn-
(Continuare în pag. a IV-a)

nu e cu putință să fie cuprinse toate aspectele vizate ; nu ne propunem și nici n-ar fi posibil să apreciem care orientare, care propunere e mai bună, mai justă. înregistrînd, încer- cînd să descifrăm semnificația unora, aducem doar la cunoștința opiniei publice spre ce anume tind cei care și-au spus cuvintul, urmînd ca suma tuturor observațiilor, a numeroaselor sugestii și idei utile să con

stituie o imagine cît mai exactă a ceea ce va trebui să fie Bucureștiul de mîine.în procesul complex al sistematizării și: dezvoltării municipiului București, opțiunile trebuie adoptate din numeroase variante și posibilități. Prelucrarea datelor a permis formularea concluziei că, în concepția colectivă a populației, există numeroase alternative și preferințe, în parte explicabile. Din răspunsurile primite reiese că 36,7 la sută dintre cei chestionați apreciază că

Astăzi se sărbătorește „Ziua recoltei", în cinstea căreia oamenii muncii de la sate — țăranii cooperatori, mecanizatorii, lucrătorii din întreprinderile agricole de stat — și-au intensificat eforturile pentru a grăbi recoltatul și însămînțările de toamnă. Scrisoarea adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu comitetelor județene de partid, organelor și organizațiilor de partid din agricultură, consiliilor populare județene, comunale, direcțiilor generale agricole, uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, tuturor lucrătorilor și specialiștilor din unitățile agricole de stat, țăranilor cooperatori a constituit un puternic imbold în muncă.Ultimele date centralizate la minister consemnează obținerea unor rezultate bune în desfășurarea lucrărilor agricole de toamnă. Pînă la 1 octombrie, in întreprinderile a- gricole de stat porumbul a fost recoltat de pe 32 la' sută din suprafețele cultivate, floarea-soarelui — 86 la sută, cartofii — 43 la sută. în cooperativele agricole au fost recoltate 31 la sută din suprafețele cultivate cu porumb, 86 la sută cu floarea-soarelui, 31 Ia sută cu sfeclă de zahăr și 54 la sută cu cartofi. Avansează rapid și însămînțările de toamnă. Pînă , la. data amintită, aproape 700 000 • hectare au •'-fost. semănate cu grîu, secară, orz de toamnă, culturi furajere și legume verdețuri. în întreprinderile agricole de stat din județul Satu-Mare s-a încheiat semănatul orzului, lucrarea fiind pe terminate și în județele Dolj și Arad. De asemenea, s-a terminat semănatul orzului și în cooperativele agricole din județele Satu-Mare 'și Neamț și este avansată în județele Olt, Mureș și Alba.Sîmbătă dimineața, la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor, analizîndu-se rezultatele obținute pînă în prezent la arat, pregătirea terenului și semănat, s-a ajuns la concluzia că, în unele județe, desfășurarea acestor lucrări este nesatisfăcătoare. Datele oferite de minister constituie o dovadă că mijloacele mecanice din dotarea stațiunilor de mecanizare a agriculturii nu sînt bine folosite. în 
LA POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE

ASTĂZI, IN JURUL OREI 9,30, POSTURILE NOAS
TRE DE RADIO SI TELEVIZIUNE VOR TRANSMITE ÎN 
DIRECT, DE LA HALELE CENTRALE OBOR, DIN CAPI
TALĂ, MITINGUL CE VA AVEA LOC CU PRILEJUL SĂR
BĂTORIRII „ZILEI RECOLTEI —1971".

elementele tradiționale trebuie . să stea în centrul acțiunii de sistematizare, 42,5 la sută sînt de părere că păstrarea elementelor tradiționale trebuie să fie subordonată tendinței de modernizare și 18,6 la sută sînt de părere că trebuie păstrate exclusiv monumentele.în domeniul preferințelor privind amplasarea și tipul unităților de locuit, cercetarea părerilor și preferin

țelor este deosebit de ■ semnificativă. La întrebarea „în ce parte a orașului v-ar conveni să locuiți ?“, s-au primit următoarele răspunsuri :— în centrul orașului 23,1 la sută— într-un alt cartiervechi 38,9 la sută— într-un cartier nou 31,0 la sută— indiferent 7,0 la sutăSe poate remarca faptul că 62 lasută dintre subiecții care au răspuns preferă zona centrală sau cartierele cu tradiție de locuit, în timp ce op

cooperativele agricole din județul Teleorman, de exemplu, au fost a- rate numai 57 la sută din suprafețele destinate a se însămînța cu grîu. Situații asemănătoare există și în județele Brăila, Arad și Prahova. La aceste neajunsuri se adaugă decalajul mare care există, în unele județe, între arături și pregătirea terenului : Constanța, Tulcea, Dolj, Argeș. Din aceste date rezultă cît este de important ca în zilele următoare, toate tractoarele să fie folosite din plin Ia arat și pregătirea terenului pentru a se putea crea front de lucru în vederea însămîn- țării griului. „Cu toate că în județele din nordul țării și în zonele submontane, potrivit recomandărilor făcute la consfătuirea griului, semănatul trebuia să se încheie la 10 octombrie, se constată serioase rămîneri în urmă. în cooperativele agricole din județele Brașov și Caraș-Severin au fost însămînțate numai 4 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu grîu ; Sibiu — 5 la sută ; Argeș— 8 la sută. Și în unele județe în care grîul are o mare pondere — Teleorman, Constanța, Bihor, Timiș, Ilfov, Arad etc. — ritmul de lucru la semănat nu este satisfăcător.Deși timpul este avansat, în unele junețe, organele agricole și conducerile cooperativelor . .agricoje nu s-au ocupat cu suficientă răspundere de schimbarea semințelor. In județul Teleorman a fost schimbată numai 15 la sută din cantitatea de sămînță prevăzută, Argeș — 18 la sută, Mehedinți — 20 la sută, Olt— 25 la sută, Ialomița și Timiș — 30 la sută. Este în interesul fiecărei unități agricole să folosească numai semințe de bună calitate și de aceea se cere grăbirea operației de schimb.Necesitatea urgentării' recoltatului și semănatului, volumul mare de lucrări care trebuie executat în campania agricolă de toamnă impun ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare și direcțiile agricole să sprijine mai eficient eforturile oamenilor muncii din agricultură în organizarea întregii activități, astfel încît toate aceste lucrări să fie încheiate cît mai repede.

țiunile în favoarea noilor cartiere au o pondere de numai 31 la sută. Această situație reprezintă o critică semnificativă adusă manierei actuale de edificare a noilor cartiere ; va fi, desigur, necesară o analiză profundă, în vederea clarificării cauzelor care determină o asemenea opinie de masă. Se poate afirma, totuși, fără a încerca să formulăm sentințe, că nu există motive mai serioase pentru evitarea cartierelor noi, decît dotarea lor nesatisfăcă- toare. ca și legătura greoaie a unora cu centrul orașului.Exigențele populației privind amplasarea și realizarea dotărilor cu caracter comercial, de prestare de servicii și social-culturale s-au exprimat destul de pregnant în cadrul anchetelor și al părerilor exprese. A fost semnalată în mod justificat rămîne- rea în urmă din domeniul realizării construcțiilor destinate comerțului și prestărilor de servicii, solicitîndu-se o corelare intre darea în folosință a clădirilor- de locuit și a celor destinate deservirii complexe a populației.în legătură cu amplasarea construcțiilor comerciale și pentru prestarea de servicii s-a manifestat do-
Dr. Ioan CIOBOTARU 
inginer-șef, sectorul sistematizare 
institutul „Proiect-București"

(Continuare în pag. a V-a)

Onorat auditoriu,Stimați oaspeți de peste hotare,Cu ocazia deschiderii lucrărilor semicentenarului institutului de speologie „Emil Racoviță", îmi revine plăcuta îndatorire să adresez tuturor oamenilor de știință care participă la manifestările legate de aniversarea înființării primului institut de speologie din lume un călduros salut din partea guvernului Republicii Socialiste România.Apreciind însemnătatea acestui eveniment de seamă al vieții științifice, reunind personalități de prestigiu din țară și de peste hotare, avem prilejul unei priviri retrospective asupra activității desfășurate în acest domeniu de marele savant Emil Racoviță.Calitățile remarcabile ale renumitului biolog român, gîndirea sa înaintată și-au găsit o strălucită reflectare în fundamentarea unei discipline noi — biospeologia.Opera lui Emil Racoviță s-a bucurat de un răsunet binemeritat în viața științifică, fiind continuată, dezvoltată și îmbogățită cu valențe noi. înscrisă în această tradiție de gîndire științifică materialistă, în țara noastră s-a cristalizat o școală în domeniul speologiei.Lucrările acestui colocviu, constituind o mărturie convingătoare în acest sens, vor reprezenta prilejul unui amplu schimb de idei, opinii și experiențe. Extinderea contactelor internaționale, a schimbului de experiență și de păreri, a circulației de idei, de noi descoperiri, este

Cum se știe, actualul an școlar a debutat în condiții deosebite, sub auspiciile cerințelor majore ale legării mai strînse a învățămîntului de viață, de producție, ale educării mai temeinice a tineretului în spiritul muncii. al idealurilor socialismului. Definitorii 'pentru debutul actualului an de învățămînt sînt măsurile stabilite recent pentru dezvoltarea deprinderilor practice ale elevilor, a familiarizării lor cu o muncă utilă societății. Acțiunea de înființare a ate- lierelor-școlare, desfășurată corespunzător unei hotărîri a secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, creează un cadru practic, o nouă și eficientă modalitate de a avea o școală . generală și un liceu care educă tineretul nostru în spiritul muncii, îl 
Tovarășului JACQUES DUCLOS

Membru al Biroului Politic al Partidului Comunist FrancezPARISDragă tovarășe Jacques Duclos.în numele comuniștilor și al oamenilor muncii din țara noastră, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adresează calde felicitări frățești cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.Activitatea dumneavoastră îndelungată în mișcarea muncitorească revoluționară din Franța, în rîndurile Partidului Comunist Francez încă de la crearea sa, contribuția pe care ați adus-o la lupta împotriva fascismului și pentru împlinirea aspirațiilor vitale ale clasei muncitoare, ale poporului și națiunii franceze, precum și munca pe care ați desfășurat-o ca militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, v-au adus o binemeri tată prețuire.Vă urăm, dragă tovarășe Duclos, multă sănătate, viață îndelungată și noi succese în activitatea dv. pusă în slujba fericirii poporului francez, pentru triumful cauzei păcii, democrației, independenței naționale și socialismului.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIProfund mișcat de amabilul dv. mesaj transmis cu prilejul zilei independenței Ciprului, adresez Excelenței Voastre și Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cele mai bune urări de fericire personală și de bună stare poporului dv.

o condiție a progresului științific al fiecărei națiuni și a dezvoltării civilizației mondiale. Acesta este mesajul umanist al științei, de dezvoltare a legăturilor științifice și culturale, mesaj pe care țara noastră îl promovează consecvent.Știința contemporană este caracterizată prin creșterea rolului ei în dezvoltarea societății omenești, în cunoașterea și stăpînirea naturii, în organizarea mai rațională a societății omenești, a relațiilor dintre state.Prin descoperirile obținute în ultimele decenii, realizările din domeniul biologiei ocupă un loc important în revoluția științifică și tehnică și deschid orizonturi noi cercetărilor multidisciplinare, menite să contribuie la progresul social și economic.Aș dori să îmi exprim convingerea că dezbaterile prilejuite de semicentenarul Institutului de speologie „Emil Racoviță" vor exercita o influență nu numai în sensul îmbogățirii domeniului de care vă ocupați, dar și în sensul dezvoltării legăturilor între oamenii de știință din diferite țări și, o dată cu aceasta, al promovării celor mai înaintate idei legate de aspirațiile popoarelor spre libertate și echitate socială, spre o viață mai bună, spre pace, prietenie și colaborare.Vă urez cel mai mare succes în activitatea creatoare căreia îi dedicați eforturile dumneavoastră și vă doresc ca această reuniune să constituie prilejul unui plăcut contact cu realizările din țara noastră.

învață să muncească în orice domeniu de activitate.La numai două săptămîni de la începerea anului de învățămînt, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat in mai multe școli din Capitală mediii în care s-a transpus în viață această nouă și importantă măsură menită să asigure legarea organică a procesului instructiv-educativ de practică, de cerințele vieții. Slujitorii școlii au beneficiat și cu acest prilej de noi și prețioase indicații. Recomandarea de a se concentra baza tehnică a școlilor profesionale, liceelor de specialitate și institutelor de învățămînt superior cu profil similar, pentru a se crea adevărate complexe
AL. POPESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Arhiepiscop MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru



PAGINA 2 SClNTEIA - duminică 3 octombrie 1971

în ziua de 30 septembrie a avut loc plenara lărgită cu activul a Comitetului județean de partid Sibiu, consacrată dezbaterii sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid din județ în lumina programului de educație comunistă, adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., la propunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avînd ca punct de plecare concluziile dezbaterilor care au avut loc în prealabil în organizațiile de partid din cele mai diverse sectoare, plenara a făcut o aprofundată analiză a muncii politi— co-ideologice și cultural-educative, sub toate formele pe care le cunoaște, a scos în evidență neajunsurile, 
a conturat cu claritate ce trebuie întreprins în continuare pentru sporirea contribuției ei la educarea revoluționară a comuniștilor, a tuturor celor ce muncesc. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al p.C.R.Dezbaterea a fost prefațată de ampla informare prezentată de tov. Richard Winter, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al comitetului județean de partid.Amplul program de educație comunistă adoptat de partid — a spus vorbitorul — a fost primit cu deplină adeziune și de către comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județ — români, maghiari, germani, tineri și vîrstnici, care au înțeles că realizarea lui constituie o necesitate obiectivă pentru etapa pe care o parcurgem. Analizele care au avut loc în toate organizațiile de partid, de masă și obștești, desfășurate într-un spirit de exigență comunistă, de înaltă combativitate și intransigență partinică, au demonstrat încă o dată maturitatea politică a organizațiilor noastre, spiritul de răspundere și hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a transpune în fapt măsurile preconizate de partid pentru îmbunătățirea întregii activități ideologice, educative.Vorbitorul af evocat în continuare rezultatele remarcabile obținute în județ in domeniile economic, social, cultural, rezultate în care se reflectă conștiința înaintată a oamenilor muncii, voința lor permanentă de autodepășire, sădită și stimulată de munca politico-educativă a organizațiilor de partid. Totodată însă, persistența unor neajunsuri, între care numărul mare al absențelor nemotivate și învoirilor, slaba folosire a unor capacități de producție, volumul ridicat al cheltuielilor ne- economicoase, frecventele încălcări ale disciplinei muncii și tehnologice, neglijențele sau lipsa de grijă in păstrarea și gospodărirea avutului obștesc etc. vorbesc despre serioase lacune în conștiința unora și implicit despre carențele în activitatea educativă. Aprecierea secretarului general al partidului că rezultatele obținute în activitatea educativă „nu sînt la înălțimea cerințelor actuale și mai cu seamă nu sînt la înălțimea realizărilor din alte domenii de acti- vitate“ este îritrutotul valabilă și pentru organizațiile de partid din județul Sibiu. Nu întotdeauna s-a ținut seama de faptul că este necesar să se asigure ridicarea continuă a nivelului conștiinței socialiste a oamenilor muncii, ca factor important al oricăror înfăptuiri.Informarea s-a ocupat în continuare de diversele forme în care se desfășoară activitatea educativă — munca politică de masă, învățământul de partid, propaganda ateist- științifică, munca cultural-artistică — stăruind asupra unor deficiențe mai caracteristice slaba legătură cu- viața, cu realitățile economico-so- ciale, cu preocupările și problemele cu care sînt confruntați oamenii muncii, tendințele de formalism, fes- tivismul și caracterul de campanie, 
o combativitate scăzută față de mentalitățile și atitudinile retrograde, incompatibile cu ideologia și morala socialistă.In toate sferele vieții sociale — a spus vorbitorul —găsim în județul nostru oameni pentru a căror pregătire societatea a făcut eforturi materiale deosebite. Cu toate acestea, contribuția pe care o aduc unii la sporirea valorilor materiale și spirituale nu este pe măsura așteptărilor. Este încă slab spiritul de responsabilitate al unor oameni față de îndatoririle ce decurg din funcțiile încredințate. Unii dintre aceștia au manifestat mai multă preocupare pentru satisfacerea unor interese personale, încâlcind legalitatea socialistă, manifestînd tendințe de căpătuială. Asemenea situații au fost favorizate de influența educativă redusă și atitudinea tolerantă a unor organe și organizații de partid și obștești, precum și de lipsa de fermitate și operativitate manifestată de unele organe de stat și de control obștesc.Informarea prezentată de primul secretar al Comitetului județean de partid a insistat asupra modalităților prin care organizațiile de partid pot și trebuie să acționeze pentru a pune mapăt neajunsurilor semnalate și a ridica întreaga activitate educativă la nivelul cerințelor partidului.Aceeași exigență față de lipsuri, același spirit constructiv, exprimat în propuneri concrete de îmbunătățire a muncii, au caracterizat și cu- vîntul celor mai mulți dintre participant la dezbateri.Comuniștii, oamenii muncii din o- rașul nostru — a spus tov. Constantin Porime, prim-secretar al Comitetului municipal P.C.R. Mediaș, văd în programul adoptat de conducerea partidului o expresie a forței regeneratoare, teoretice și ideologice a partidului, a capacității sale de a sesiza și sintetiza noile necesități pe care le reclamă înaintarea societății noastre pe calea socialismului. Una dintre aceste necesități. este licijjdarea tendințelor de subapreciere a activității politico-educative care s-au manifestat în organizațiile noastre. în ultimul timp, sub impulsul recentelor documente de partid, au fost luate măsuri pentru a asigura participarea nemijlocită a întregului organ de partid la munca politică și cultural-educativă, pentru a realiza conducerea ei unitară, folosirea intensă a multiplelor forme ale muncii .politice în scopul cultivării a- titudinii înaintate față de îndatoririle sociale, — aceste măsuri constituind însă doar un început, care trebuie continuat cu fermitate.Multiplele aspecte implicate de 

creșterea rolului muncii politice, de necesitatea renunțării la metodele administrative în activitatea de partid, au fost analizate în cuvîntul lor și de tov. Aurel Cristea, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Sibiu, Francisc Kesegh, ing. șef al fabricii de piele și încălțăminte „8 Mai“ — Mediaș, Cornel Păcu- raru, locțiitor al secretarului Comitetului comunal de partid Micăsasa, Iulius Martini, președintele C.A.P. Roșia, loan Itu, redactor la „Tribuna Sibiului'1, ing. Eleonora Nilca, director general al Uzinei textile Cisnădie. Spiritul critic și autocritic al vorbitorilor a .vizat mai ales insuficienta preocupare pentru lărgirea sferei de cuprindere și diversificarea muncii politice, în funcție de specificul diferitelor categorii de cetățeni, pentru imprimarea unui caracter concret și mobilizator.în mod deosebit au polarizat a- tenția vorbitorilor problemele educării comuniștilor, ca luptători de avangardă pentru înfăptuirea politicii partidului.In acest sens, tov. Prică loan și Vasile Bărbuleț, secretari ai comitetului județean de partid, Ilie Soca- ciu, secretar al Comitetului de partid al uzinei „Carbosin" __  CopșaMică, au subliniat în cuvîntul lor necesitatea de a folosi mai eficient cadrul creat de adunările de partid pentru a spori responsabilitatea membrilor de partid în îndeplinirea sarcinilor organizației, a îmbunătăți educarea partinică a noilor membri de partid, a asigura ridicarea nivelului politic, ideologic al tuturor co

muniștilor și în mod deosebit al cadrelor. Calitatea de oameni politici obligă cadrele noastre, indiferent de domeniul în care-și desfășoară activitatea, să fie permanent pre- zenți în mijlocul colectivului pe care-1 conduc, sublinia tov. Bărbuleț. Or, trebuie să arătăm că mai avem directori, ingineri șefi și alte cadre care se întilnesc sporadic cu colectivele lor și, mai grav, nu iau parte la viața organizației de partid din care fac parte.Mai mulți vorbitori, printre care Nicolae Găitan, prim-secretar al comitetului județean U.T.C., Ingmar Bransch, profesor la liceul „Ștefan Ludwig Roth" din Mediaș, prof. Nicolae Lupu, decanul Facultății de filologie și istorie Sibiu, Simion Hăuș, secretar al Comitetului comunal de partid Sadu, col. Ionel Albu, secretar al Comitetului de partid al Școlii de ofițeri „Nicolae Bălcescu" — Sibiu, au abordat diferitele aspecte ale muncii educative în rîndurile tineretului, insistind asupra folosirii unor forme și metode apte să influențeze conștiința tinerilor, să le formeze adinei convingeri, asupra forței de înrîurire a exemplului personal ’ al educatorului — fie că este vorba de maistrul sau șeful de echipă din uzină, de profesorul de la catedră, asupra unei mai strînse legături între școală și familie etc.Referindu-se la activitatea culturală de masă, prof. Maria Fanache, președinta comitetului județean pentru cultură și educație socialistă, Cornel Irimie, directorul muzeului Brucken- thal, au arătat că este timpul să se treacă la un sistem unitar de lucru, îneît toate instituțiile și organizațiile care au răspunderi în domeniul educativ să acționeze împreună, cu tot potențialul de care dispun, pentru a da mai multă consistență și finalitate acestei activități. Erwin Kuttler, președintele Uniunii artiștilor plastici, exprimînd adeziunea membrilor filialei la programul de educație comunistă elaborat de partid, a relevat hotărîrea lor de a contribui efectiv la educația cetățenească și estetică a marelui public, prin realizarea unor opere de artă inspirate din viața poporului și năzuințele sale, cu un bogat mesaj ideologic.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, tovarășul PAUL NICU
LESCU-MIZIL a subliniat că satisfacția deosebită cu care au fost primite propunerile de măsuri privind activitatea educativă de către clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, constituie cea mai grăitoare dovadă că aceste măsuri reprezintă o necesitate obiectivă, vitală, pentru dezvoltarea operei de construcție socialistă în patria noastră. Aceasta subliniază, o dată în plus, .meritele pe care le are secretarul general al partidului nos- . tru, Nicolae Ceaușescu, în inițierea și elaborarea principalelor programe de activitate, în vederea edificării socialismului în România, a dezvoltării civilizației materiale și spirituale în patria noastră.Vorbitorul a arătat în continuare că măsurile pentru perfecționarea activității ideologice, și politico-educative au fost stabilite în condițiile în care dezvoltarea țării cunoaște un curs continuu ascendent, întregul popor fiind angajat în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Ținînd seama de faptul că făurirea acestei societăți, trecerea spre comunism, presupun o dezvoltare multilaterală, complexă, a tuturor laturilor societății, partidul se preocupă de dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, de perfecționarea relațiilor socialiste de producție și de repartiție, de înrădăcinarea unor raporturi de echitate socială între membrii societății, de ridicarea nivelului de trai al tuturor oamenilor muncii, de adîncirea democrației socialiste.Toate acestea sînt, însă, insuficiente. Este nevoie de încă un element esențial, hotărîtor — omul nou, un om care să se bucure nu numai de avantajele unei vieți materiale tot mai îndestulate și ale unei vaste culturi și instrucțiuni de specialitate, ci să aibă și o înaltă conștiință revoluționară, să pună totul în slujba poporului din rîndurile căruia s-a născut, a națiunii sale, a idealurilor socialis

mului, cauzei generale a comunismului.Acesta este subiectul fundamental al preocupărilor partidului nostru în domeniul muncii politico-ideologice. De aceea, problema pusă de Comitetul Executiv, de tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe care o dezbatem astăzi cu toții este desfășurarea unei munci politico-educative intense nu pentru o perioadă oarecare, din considerente conjuncturale, ci a unei munci de perspectivă. în definitiv, socialismul, comunismul au fost descrise de către făuritorii teoriei socialismului științific ca o societate în care nu numai că vor dispare deosebirile esențiale între munca fizică și munca intelectuală, între oraș și sat, între clasele sociale, în sensul că nu vor mai fi. clase, ci și ca o societate în care omul va avea o înaltă conștiință, va considera munca drept o necesitate vitală, fără de care nu va putea să-și. desfășoare deplin personalitatea. Partidul nostru, ca partid comunist, este o organizație care transformă societatea, ceea ce presupune ca întreaga sa activitate, și, firește, în mod deosebit, activitatea ideologică să fie pătrunsă de spirit revoluționar, combativ, partinic.Referindu-se la activitatea desfășurată de organizația județeană Sibiu a P.C.R. și la neajunsurile care au fost supuse in plenară unei critici serioase, vorbitorul a subliniat sarcinile , concrete privind îmbunătățirea activității în domeniul propagandei, presei, școlii, culturii de masă, teatrelor, muzeelor și celorlalte mijloace educative. în continuare, el a spus : oricine lucrează într-o instituție educativă trebuie să pună problema în următorii termeni: „Ce putem face noi, colectivul nostru, pentru ca activitatea noastră, în formele ei specifice, să contribuie la educarea omului nou și a conștiinței lui revoluționare". Nu este suficientă o declarație generală de principii și de adeziune, ci trebuie acționat pentru ca această adeziune să se traducă într-o activitate practică de îmbunătățire a muncii’educative.Vorbitorul s-a ocupat apoi de obiectivele principale ale acestei activități, insistind asupra atenției primordiale ce trebuie dată educării comuniștilor. în spiritul de combativitate, militant, al întregii noastre politici, organizațiile de partid, de masă, toate instituțiile de care dispunem, trebuie să ardă cu fierul roșu, să pună sub focul unei critici necruțătoare tot ceea ce reprezintă trăsăturile caracteristice lumii vechi, tot ceea ce exprimă ideea de privilegiu, de avantaj, de venituri fără muncă.Referindu-se la lupta împotriva oricăror manifestări ale ideologiei străine, tovarășul Paul Niculescu- Mizil a arătat că unii comentatori burghezi din străinătate vor să prezinte preocupările noastre în domeniul activității politice, ideologice, drept o „închidere" față de cultura mondială. Nimic mai fals. Noi avem o politică largă, de promovare a relațiilor politice, economice, științifice, culturale cu toate țările. în domeniul spiritual, al ideilor, sintem partizanii unei largi discuții pe plan internațional, dar nu avem o poziție lipsită de discernămînt, ci o poziție care promovează concepția noastră materialistă despre lume, prețuirea a tot ceea ce este valoros în știința și cultura universală, și, în același timp, critică și respinge tot ceea ce este retrograd.'Egalitatea în drepturi între poporul român și naționalitățile conlocuitoare — a, spus vorbitorul in continuare — reprezintă o mare realizare a orînduirii noastre. Este meritul partidului nostru că înfăptuiește o politică ce asigură condiții economice egaie pentru toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate. în afară de aceasta, partidul și statul au creat condiții de manifestare plenară a culturii poporului român, ca și a naționalităților conlocuitoare. Tocmai pe această bază multilaterală s-a făurit unitatea între poporul român și naționalitățile conlocuitoare. Este necesar să îmbunătățim activitatea noastră de educație și, in acest domeniu, să combatem orice fel de manifestare de naționalism, să întărim — acesta este esențialul — tot ceea ce unește, toț ceea ce înfrățește poporul român și naționalitățile conlocuitoare în activitatea comună pentru înflorirea patriei.Vorbitorul a subliniat totodată preocuparea partidului nostru pentru e- ducația internaționalistă a oamenilor muncii. Sarcina noastră este să întărim activitatea de educație, îneîț fiecare cetățean ab patriei noastre să participe — .aș spune, și personal — la înfăptuirea politicii internaționaliste a partidului și statului, în interesul națiunii noastre, al dezvoltării independente și suverane a României socialiste, al progresului ei și, în același timp, în interesul general al luptei împotriva imperialismului, împotriva oricăror forme de asuprire și înrobire, in interesul cauzei socialismului în lume.în încheiere, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a subliniat importanța întăririi rolului conducător al partidului în toate domeniile, inclusiv în domeniul cultural-educativ, necesitatea ca fiecare organizație de partid să realizeze practic acest rol în raza sa de activitate, să asigure participarea la munca politico-ideologică a tuturor cadrelor de partid, indiferent de sectorul în care lucrează. El a exprimat convingerea conducerii partidului nostru că organizația județeană de partid Sibiu va face totul pentru a înlătura neajunsurile existente, a îmbunătăți munca pe tărîmul propagandei, educației, culturii și ideologiei.După adoptarea planului de măsuri supus dezbaterii plenarei, participants au adoptat în unanimitate și într-o atmosferă de puternic entuziasm textul unei telegrame adresate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. în care se spune, printre altele :„încrederea neclintită în partid, stima profundă față de dumneavoastră. stimate tovarășe secretar general, patriotismul înflăcărat și hotărîrea de a trăi și a acționa , ca ade- vărați comuniști și revoluționari, ca oameni înaintați ai erei socialismului și comunismului ne vor călăuzi pașii și acțiunile consacrate îndeplinirii integrale a înaltelor idealuri de pace și progres, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al X-lea“.
Ada GREGORIAN 
Nicolae BRUJAN

Exigență partinică, spirit militant. Iată trăsăturile definitorii ale lucrărilor plenarei lărgite cu activul a Comitetului județean de partid Teleorman, consacrată dezbaterii programului de îmbunătățire a muncii ideologice și de educație comunistă a- doptat de conducerea partidului, pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. La lucrările plenarei a participat tovarășul Gheorghe Rădjn- lescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Climatul de investigare temeinică, responsabilă a succeselor, dar și a neimplinirilor din activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, a fost imprimat încă de la începutul lucrărilor de informarea prezentată de tovarășul Marin Drăgan, prim-secretar al Comitetului județean de partid Teleorman. Relevînd profunda rezonanță a programului de perfecționare a activității politico-ideologice, de educare comunistă, vorbitorul a subliniat că la dezbaterile care au a- vut loc în județ au participat peste 78 000 de membri de partid și alți oameni ai muncii. Pornind de la cerințele actuale ale vieții ideologice și culturale, ale formării omului nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate, informarea a reliefat experiența pozitivă a numeroase organizații de partid stăruind, în același timp, asupra principalelor neajunsuri ce se cer înlăturate pentru a se asigura o mai mare forță de convingere acțiunilor consacrate dezvoltării conștiinței socialiste a maselor. Primul secretar al Comitetului județean de partid Teleorman a relevat necesitatea ca, pretutindeni în colectivele de muncă, comuniștii să stimuleze încetățenirea unei atmosfere propice cultivării atitudinii înaintate față de muncă și avutul obștesc, combaterii concepțiilor retrograde, străine ideologiei noastre.Analizînd unele aspecte ale desfășurării învățămintului de partid, vorbitorul a combătut maniera încă timidă în care se abordează unele probleme teoretice și practice, frecvența slabă constatată la unele cercuri și cursuri, insuficienta pregătire a unor lectori și propagandiști. Informarea a jalonat, apoi căile care să asigure o mai mare eficacitate învățămîn- tului de partid.O parte importantă a informării a fost consacrată preocupărilor organizațiilor de bază pentru dezvoltarea pregătirii ideologice și politice a noilor membri de partid. în această ordine de idei, vorbitorul a insistat asupra sarcinii tuturor organizațiilor de partid de a asigura ca cei care vor să devină membri ai partidului să cunoască temeinic programul său, să știe ce înseamnă a fi comunist și să dovedească, prin întreaga activi - tate și comportare în societate, că merită acest înalt titlu.Reliefind sarcinile mari care revin școlii și organizațiilor U.T.C. în formarea tinerei generații, informarea a subliniat necesitatea de a se asigura îndrumarea constantă a tuturor celor care se ocupă de tineret, de educarea lui prin muncă și pentru muncă.In încheiere, vorbitorul a relevat hotărîrea tuturor comuniștilor din județ de a ridica pe un plan superior întreaga activitate politico-ideologică, de a dezvolta și amplifica primele succese dobindite de organizațiile de partid ca urmare a traducerii în viață a programului partidului nostru de educare comunistă a întregului popor.Subliniind aprobarea unanimă cu care au fost întimpinate recentele documente de partid, tovarășii Constantin Georgescu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Roșiorii de Vede, și Ion Ribu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Alexandria, au arătat că dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid din întreprinderi, instituții și unități agricole au acordat o înaltă apreciere măsurilor profund realiste stabilite de conducerea partidului, în vederea intensificării activității politico-educative, dezvoltării combativității partinice, revoluționare. Izvorâte din documentele Congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului și ca o continuare firească a acestora — arăta ing. Ion Slăvescu, secretarul Comitetului de partid de la I.A.S. Alexandria — sarcinile puse de partid în fața membrilor lui, a tuturor cetățenilor țării, răspund unei cerințe esențiale a etapei actuale a construcției socialiste în țara noastră — formarea omului nou cu o înaltă conștiință . morală și cetățenească, constructorul societății socialiste multilateral dezvoltate.Analizînd în mod critic activitatea organizațiilor pe care le reprezintă, insistind asupra problemelor variate ale muncii politico-ideologice din județ, mai mulți vorbitori, printre care tovarășii Dumitru Tecuceanu, președintele consiliului județean al sindicatelor, ing. Teofil Smerieinschi, directorul Combinatului de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele, Gheorghe Culcea, președintele comitetului județean de cultură și e- ducație socialistă, au subliniat necesitatea ca organizațiile de partid, toți factorii cu sarcini concrete în domeniul activității educative să-și îmbunătățească formele și mijloacele de muncă pentru a-și spori aportul la educarea comunistă a noilor detașamente ale clasei muncitoare din județ. Pentru aceasta — arăta tovarășul Teodor Roman, secretar al comitetului județean de partid — se cere o mai intensă muncă politică de la om la om, cu mijloace și metode diferențiate, o muncă de convingere permanentă, nu de campanie, urmărind cultivarea unui înalt spirit de responsabilitate civică, la baza căreia să stea explicarea realității fundamentale a societății noastre — faptul că .astăzi, la noi, oamenii muncii sînt deopotrivă făuritorii bunurilor materiale și proprietarii acestora.In aceeași ordine de idei, tovarășul Marin Lcoveanu, redactor-șef al ziarului „Teleormanul", a spus : în lumina sarcinilor pe care conducerea partidului le-a pus în fața presei, colectivul nostru redacțional este hotă- rît să aducă o contribuție mai substanțială la promovarea largă a învățăturii marxist-leniniste, a politicii interne și externe a partidului nostru. Aceasta presupune, desigur, o acțiune permanentă pentru îmbunătățirea pregătirii politice și ideologice a întregului colectiv redacțional. Depășind neajunsurile care dăinuie în munca noastră, va trebui să sporim anort.ul ziarului la combaterea tuturor formelor de manifestare a mo

ralei burgheze, la promovarea ' principiilor eticii noi, a legalității socialiste.Firesc, vasta problematică privind educarea comunistă a tinerei generații a polarizat atenția partici- panților la dezbateri. Sarcinile ce revin U.T.C.-ului, ca organizație revoluționară a tineretului, arăta tovarășul Nicolae Rovinaru, prim- secretar al comitetului județean al U.T.C., impun organizațiilor de tineret din întreprinderi și instituții, din unitățile agricole și din școli să combată <!u fermitate orice tendințe de apolitism, să intensifice educarea tineretului în spiritul dragostei față de muncă, al respectului față de eroicele tradiții revoluționare ale clasei noastre muncitoare, ale partidului, în spiritul unei înalte responsabilități față de viitorul țării.Aspectelor variate ale educării tineretului prin muncă și pentru muncă, rolului deosebit care revine în acest domeniu școlii și familiei, le-a fost consacrată și intervenția tovarășei Ecaterina Brumărică, președinta comitetului județean al femeilor. Nimeni nu neagă — a spus vorbitoarea — că avem un tineret minunat. Dar nimeni nu poate să nege nici faptul că ne este dat nu o dată să constatăm că anumiți elevi și alți tineri nu au încă o comportare, un mod de a gîndi adecvat societății noastre socialiste. Or, în fața unor asemenea stări de lucruri, școala, familia, organizația de tineret nu se pot resemna pentru că în munca educativă, așa cum pe bună dreptate sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, rebuturile nu pot fi acceptate, chiar dacă ar reprezenta un procent infim.

In cuvîntul lor, tovarășii Ion Flo- rea, secretarul Comitetului comunal de partid Bălăci, Radu Riciu, președintele C.A.P. din Drăgănești Vlașca, Magdalena Sîrbu, directoarea căminului cultural din comuna Pietroșani, s-au referit la necesitatea îmbunătățirii muncii politice la sate, a orientării învățămintului de partid spre problemele care preocupă fn cel mai înalt grad pe cooperatori , și mecanizatori, criticînd, totodată, tendința de a confundă necesitatea unei strînse ancorări a studiului în realitățile noastre cu limitarea acestuia la dezbaterea problemelor de interes strict profesional. în noul an de învățămînt de partid care va începe în curînd și la sate — a spus Marin Nedea, directorul S.M.A. — trebuie să punem capăt tuturor manifestărilor de formalism, să asigurăm discuțiilor un temeinic conținut politic și ideologic pe baza aprofundării documentelor partidului nostru. în acest mod învățămîntul de partid își va spori aportul la ridicarea pregătirii ideologice și politice a comuniștilor, ceea ce se va reflecta, fără îndoială, în întreaga lor activitate de militanți revoluționari.Referindu-se la răspunderea socială a intelectualului în condițiile actualei etape de dezvoltare a țării noastre, tovarășul Grigore Ciubăr, secretar al Comitetului municipal de partid Tr. Măgurele, a subliniat necesitatea unei mai substanțiale contribuții a intelectualilor la opera de formare a omului nou, la educarea lui în spiritul principiilor mar- x.ism-leninismului. Are o însemnătate deosebită pentru orientarea întregii noastre activități — a spus medicul Heinric Krautzer — înțelegerea clară a îndatoririlor ce ne revin în lumina imperativului, de repetate ori subliniat de conducerea partidului, că intelectualul societății socialiste trebuie să fie atît un bun specialist, cit și un om cu o conștiință înaintată, un participant activ la viața socială. în spiritul a- cestei cerințe profund partinice sîn- tem datori să milităm împotriva oricăror manifestări de tehnocra- tism lipsit_ de orizont. Totodată, este necesar să manifestăm intransigență principială față de orice abateri de la normele etice proprii societății noastre, ca și față de încercările de eludare a legilor de înaltă umanitate care guvernează viața socială a țării.Luînd cuvîntul în încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul GHEOR
GHE RADULESCU, după ce a relevat caracterul analitic, spiritul combativ care au caracterizat atît informarea cit și discuțiile, a subliniat importanța deosebită pe care o reprezintă pentru evoluția întregii noastre vieți sociale programul de îmbunătățire a muncii ideologice, de educare comunistă a maselor adoptat de conducerea partidului pe baza propunerilor elaborate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Deși a trecut puțină vreme de Ia adoptarea acestui amplu program de acțiune, s-au și vădit primele rezultate pozitive concretizate în intensificarea activității po- litico-ideologice în toate domeniile de activitate. Documentele elaborate de partid — documente ale socialismului militant — cuprind o mare bogăție de idei, înarmează poporul nostru cu un vast statut politic și ideologic menit să insufle noi și inepuizabile forțe morale, spirituale organizațiilor de partid, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Arătînd că în elaborarea acestor documente conducerea partidului a pornit de la succesele obținute de poporul nostru în opera de făurire a noii orînduiri sociale, dar și de la examinarea critică, în spiritul înaltei principialități marxist-leniniste, a unor tendințe de subapreciere a activității ideologice și teoretice, tovarășul Gheorghe Radulescu a relevat consecvența poziției Partidului Comunist Român în viața ideologică. Cine studiază documentele Congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului nostru, a spus vorbitorul, constată că ideile enunțate de tovară

șul Nicolae Ceaușescu privitor la rolul ideologiei, culturii, învățămintului și artei, ca factori importanți în formarea conștiinței socialiste, își găsesc continuarea firească și dezvoltarea în programul de educare comunistă a întregului popor. Cine cunoaște istoria de 50 de ani a partidului nostru își dă perfect de bine seama că recentele documente adoptate de conducerea de partid constituie ridicarea la o treaptă superioară, la treapta revoluției socialiste împlinite. a liniei principiale marxist-leniniste pe care partidul nostru a adoptat-o încă de la întemeierea sa.Preocupările pentru îmbunătățirea conținutului politic al muncii, pentru depășirea tehnicismului fără orizont, dezvoltarea spiritului militant, a combativității, accentuarea intransigenței față de lipsuri, față de abaterile de la etica comunistă, își fac loc într-o măsură creseîndă în activitatea comuniștilor și a oamenilor muncii din întreaga țară.în continuarea cuvîntării sale, tovarășul Gheorghe Rădulescu a arătat că ritmul progresului societății noastre este condiționat de participarea creseîndă a clasei muncitoare la conducerea societății, de exercitarea rolului conducător al partidului în toate domeniile vieții economice și sociăle, de modul de îndeplinire a importantelor funcții ce revin statului socialist, de aplicarea consecventă a centralismului democratic. Aceste cerințe impun înarmarea membrilor partidului, a tuturor oamenilor muncii cu teoria marxist-le- ninistă, cu politica partidului nostru, elaborată pe baza experienței construirii socialismului în România, a transformărilor ce au avut loc în structura noastră socială, în raporturile dintre clase și forțele sociale și în concordanță cu cerințele obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, cu principiile eticii comuniste, ale echității sociale.Activul de partid, birourile organizațiilor de bază, membrii de partid vor trebui să tragă concluzii practice din programul de educare comunistă al întregului popor. In acest sens este necesar să se treacă fără întîrziere la intensificarea muncii politice de masă pentru mobilizarea colectivelor de oameni ai muncii, a tineretului, la îndeplinirea sarcinilor economice majore, să se pună capăt tendințelor de pasivitate față de încălcările disciplinei muncii sau a îndatoririlor sociale, să se înlăture manifestările de formalism în învățămîntul de partid. Este necesar să acordăm criticii și autocriticii rolul cuvenit întrucit sîntem adesea înclinați să găsim justificări pentru unele lipsuri, în loc să recunoaștem cu curaj că multe din acestea își. au izvorul în nivelul scăzut al conștiinței îndatoririlor sociale.Referindu-se pe larg la sarcinile ce revin comuniștilor din ' județul Teleorman în realizarea planului de măsuri adoptat, vorbitorul a subliniat, între altele, însemnătatea care trebuie acordată educării comuniste a tinerei generații. în repetate rîn- duri conducerea de partid a apreciat că avem un tineret minunat, harnic, profund devotat cauzei -socialismului, cu o orientare; morală sănătoasă. Există însă, din păcate, St>. unele manifestări negative în rîndurile tineretului; exemplele date în ședință sînt concludente pentru a ne confirma convingerea că răspunzători sînt, deopotrivă, școala, familia, organizația de U.T.C. și organizația de partid. Iată de ce are o deosebită însemnătate indicația secretarului general al partidului că educarea tineretului trebuie privită ca o îndatorire primordială a întregului partid, a tuturor organizațiilor sale.După cum se știe, școala a început un nou an în condițiile unor schimbări de profunzime ; pretutindeni trebuie să se pună accentul pe activitățile practice și aplicative, să se creeze condiții ca atelierul de practică să dobîndească aceeași importanță ca și clasa în care se predau lecțiile. Școala noastră trebuie să fie, deopotrivă, uri lăcaș de educație teoretică și practică, de educația politică și cetățenească, să pregătească tineretul prin muncă și pentru muncă. în același timp, are o deosebită importanță să se ridice pe o treaptă superioară studierea mar- xism-leninismuiui, teoria pe care partidul a înscris-o în statutul său încă de la întemeiere.Făcînd ample referiri la organizarea și desfășurarea învățămintului de partid, vorbitorul a arătat că studiul ideologic trebuie să fie mai profund ancorat în realitățile social-politice ale țării, iar conținutul său principal trebuie să-1 constituie ideile, aprecierile, tezele politice și ideologice cuprinse în documentele partidului nostru, în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu.Subliniind necesitatea creșterii rolului conducător al partidului în toate sectoarele de activitate, tovarășul Gheorghe Rădulescu a insistat asupra necesității ca în adunările de partid să fie abordate problemele esențiale care preocupă colectivele de muncă, să se dezbată diferite aspecte privind educația morală, să se dea dovadă de un pronunțat spirit combativ.După adoptarea planului de măsuri supus dezbaterilor plenarei, într-o atmosferă de puternic entuziasm, partieipanții au adresat o telegramă C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se arată, între altele : „Transmițîndu-vă gîndurile și sentimentele fierbinți ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor de pe aceste meleaguri, ne angajăm, tovarășe secretar general, ca, prin ancorarea întregii activități în realitățile vieții economice și social-cul- turale, să îmbunătățim substanțial munca politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid, sindicat și tineret, de instituțiile de învățămint și cultură pentru educarea tuturor oamenilor muncii în spiritul combativității revoluționare, militante, partinice, în spiritul principiilor eticii comuniste".
Alexandru BRAD

| FAPTUL 
'DIVERS j întâlnire cu„militarul | necunoscut"
ICu cîteva zile în urmă, la a- ceastă rubrică, a fost consemnată fapta curajoasă a unui
I militar, care, riseîndu-și viața, a reușit să scoată dintr-o autodubă cuprinsă de flăcări tuburile de oxigen a căror explozieI ar fi provocat cu siguranță pier- I deri de vieți omenești și insem- • nate pagube materiale. „Autorul I acestei fapte — ne relatează lo-cotenent-major N. Radu — se numește Constantin Popescu și Iare gradul de locotenent-colo- nel.— Este o întîmplare pe care aproape că o uitasem — i-a Ispus el reporterului care l-a vizitat. A fost, desigur, o doză de risc în hotărîrea mea, dar Icine n-ar risca, fie chiar și pro- pria-i viață, atunci cînd știe că astfel va salva alte vieți ?„Un militar foarte bun, un co- Imunist, un tovarăș minunat, un părinte iubitor. UN OM". Așa mi l-au descris tovarășii săi. Așa' 11-am cunoscut pe ofițerul care și-a ars haina militară, dar, în același timp, și-a onorat-o.I Explozie | la vestiar
IIntr-una din diminețile tre

cute, în vestiarul secției forjă de 
la Combinatul siderurgic Hune- 
Idoara- s-a produs o puternică 

explozie. Patru muncitori care 
se aflau în acel moment în în
căpere au suferit arsuri grave și 

Iau fost internați în spital. Din 
primele cercetări, rezultă că ex
plozia s-a datorat unei grave

I imprudențe: cu cîieva minute 
înainte, în încăperea respectivă, 
unul din salariații secției își spă
lase hainele cu benzină. La scurt 

Itimp după aceea, în momentul 
în care cineva a scăpărat un chi
brit pentru a-și aprinde o țigară, 

I vaporii de benzină au luat foc.
Acum, ancheta aflată în curs 
urmează să stabilească respon- 
sabilitățile celor vinovați.Cu nunta I la spital
Iîn comuna Măguri Răcătău (Cluj) a fost nu demult o nuntă (organizată cu fast în localul centrului de valorificare a fructelor de pădure. Cînd petrecerea era în toi, nuntașii is-au trezit deodată sub tirul u- nor rafale de sticle și scaune. Puțini dintre ei au scăpat teferi.
Iîn această „horă" neprevăzută, 12 persoane au fost rănite, trei fiind transportate direct la cli- Inica chirurgicală din Cluj in stare gravă. După ce lucrurile s-au mai potolit și organele în drept au făcut investigațiile cu- I venite, s-a stabilit că totul a pornit de la trei scandalagii : frații Vasile și Ilie Tomuș și vă- Irul lor, loan Tomuș. în curînd, pentru toți trei, începe o altă nuntă.
in
Braconierii capcanăIntr-una din serile trecute, vî- nătorul Cornel Pera, din satul Ghermata-Vii (Timiș), a pornit împreună cu Viorel Todoran, șofer la Șantierul nr. G Timișoara, al întreprinderii de instalații București, și cu Liviu Vasi- lescu, într-o expediție cinegetică. Deși sezonul era interzis, dumnealor aveau de -gînd să se întoarcă nu cu toiba, ci cu... autocamionul plin ! Drept pentru care, toți trei au tulit-o iepurește cu autocamionul 22-B-7488, care avea instalată pe platformă și o macara de 2,5 tone (1?) și au început să cutreiere pădurile de prin partea locului. La Răchitaș, lîngă satul îanova, au împușcat un cerb lopătar, de vreo 3 ani, în greutate de 52 kg. După aceasta, la lumina farurilor mașinii, au pornit „să secere" iepurii. N-au apucat însă să omoare decît trei. Pentru că surprinși de pădurarul Gheorghe Bogdănescu, căruia i-au venit în ajutor paznicii de cimp din Bencecu de Sus, cei trei braconieri au căzut în... capcană.

ma-
Păgubașul închipuitVasile Crețu, gestionar lagazinul din Pogoanele (Buzău), auzise (el știe cum) că o echipă de control se pregătea, să-i calce pragul unității. Dar, 'deși prețioasă, vestea nu-i mai era practic de nici un folos. Pentru simplul motiv că îi era imposibil să mai descurce ițele tare încurcate ale gestiunii sale. C. V. nu era însă omul care să se dea bătut cu una — cu două. A început să caute febril o portiță de scăpare. Și, punîndu-și la contribuție i- maginația lui... scăpărătoare, i-a venit ideea de „a interpreta" rolul păgubașului prădat de 17 000 lei. A doua zi, cînd a venit comisia, a jucat teatru — cît l-a ținut talentul. în final, însă, n-au urmat aplauze. Oamenii legii au aplicat rigorile legii 1

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".



SCINTEIA — duminică 3 octombrie 1971 PAGINA 3

Principialitate 
și consecvență in orientarea 

vieții ideologiceZilele trecute a avut loc plenara lărgită cu activul a Comitetului județean, de partid Bacău, consacrată dezbaterii programului de educare comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, program elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. La lucrările plenarei a participat tovarășul Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Desfășurată într-un climat de înaltă principialitate, de exigență și combativitate partinică, plenara a relevat puternicul ecou stîrnit în rîndurile membrilor de partid, ale tuturor oamenilor muncii din județ, de chemarea vibrantă adresată de secretarul general al partidului nostru pentru' ridicarea conștiinței întregului popor la nivelul cerințelor impuse de făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în ampla și documentata informare prezentată de tovarășul Gheorghe Roșu, prim-secretar al comitetului județean de partid, s-a subliniat că, deși a trecut puțină vreme de la apariția documentelor supuse dezbaterii, se poate constata o intensificare a muncii politico-ideologice, o preocupare sporită din partea tuturor organizațiilor de partid din județ pentru inițierea unor acțiuni eficiente, menite să ducă la modelarea omului nou, înaintat, al societății noastre socialiste. Analizele făcute în adunările de partid au trecut prin- tr-un filtru des activitatea desfășurată de fiecare organizație în parte, iar propunerile celor peste 14 000 de comuniști care au luat cuvîntul in aceste adunări, au conturat căile și metodele de realizare practică — la nivelul fiecărei întreprinderi și instituții, la nivelul întregului județ — a amplului program de educare comunistă inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Relevînd realizările obținute în munca politico-educativă, informarea s-a oprit cu precădere asupra neajunsurilor ce mai persistă în acest important domeniu de activitate. Astfel, au fost criticate atitudinile tolerante ale unor organizații de partid față de abaterile de la disciplina muncii, față de mentalități retrograde și abateri de la normele eticii noastre socialiste. Au fost criticate, totodată, o serie de cadre de conducere din întreprinderi și instituții care nu au înțeles că a fi conducător înseamnă, în primul rind, a fi un om politic, și nu un simplu distribuitor de sarcini administrative. Referindu-se la desfășurarea în- vățămîntului de partid, primul secretar al comitetului județean de partid a:, subliniat necesitatea restructurării lui în raport cu. cbpdițjile specifice din fiecare întreprindere și instituție, paralel cu necesitatea îmbogățirii conținutului de idei al expunerilor și dezbaterilor, astfel încit eficiența lor. să se concretizeze pe planul creșterii combativității împotriva oricăror influențe ale ideologiei burgheze, a mentalităților retrograde, ca și pe planul cultivării răspunderii față de îndeplinirea riguroasă a sarcinilor de producție, sociale și obștești.Criticînd eficiența încă redusă a muncii politice și cultural-educative, informarea a jalonat sarcinile ce revin organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești, organelor locale de stat, creatorilor de valori spirituale din județ în complexa muncă de dezvoltare a conștiinței socialiste a oamenilor, de educare a acestora în spirit revoluționar.— Sentimentul de deplină aprobare și entuziasmul cu care toți oamenii muncii din județul nostru au primit programul de educare comunistă e- laborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — spunea tovarășul Victor Enășoae, secretar al comitetului județean de partid — își găsesc o reflectare cum nu se poate mai e- locventă în bilanțul de realizări cu care am încheiat cele nouă luni ale primului an din noul cincinal. Sîn- tem însă conștienți că mai avem încă multe de făcut pe linia dezvoltării conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, pe linia transformării acesteia într-o adevărată forță materială capabilă să determine amplificarea realizărilor noastre pe frontul construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Tocmai de aceea, din planurile noastre de muncă am eliminat acțiunile ineficiente, festiviste, cu o slabă încărcătură de idei, orientîndu-ne spre o- biectivele de însemnătate majoră prevăzute în documentul programatic aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.Mai mulți vorbitori, pornind de la realitățile locurilor lor de muncă, s-au oprit pe larg asupra necesității transformării adunărilor generale de partid într-o adevărată școală de e- ducare comunistă, într-un „laborator" de modelare a caracterelor, de inoculare în conștiința fiecărui om a cinstei, demnității, a înaltelor îndatoriri sociale ce-i revin în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Nu de puține ori — spunea tovarășul Gheorghe Corcodel, secretarul comitetului de partid de la Complexul de prelucrare a lemnului din Comănești — și în unitatea noastră munca politico-educativă a fost înlocuită cu măsuri administrative. în loc să folosim toate formele și mijloacele de influențare a conștiinței oamenilor, să. dezbatem în adunările de partid, într-un spirit de combativitate comunistă, abaterile de la disciplina muncii, de la normele eticii comuniste, ne-am limitat la sancțiunile stabilite de conducerea fabricii.Dezvoltînd aceeași idee, tovarășii loan Ichim, prim-secretar al Comitetului municipal Bacău al P.C.R.. Margareta Niță, secretara comitetului de partid de la Fabrica de confecții din Bacău, Nicolae Mălinici, secretarul comitetului de partid de la Fabrica de postav din Buhuși, au înfățișat plenarei măsurile pe care intenționează să le aplice în vederea creșterii puterii de influențare a muncii politico-ideologice asupra conștiinței oamenilor. ■Tovarășii Valerian Ghineț, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Gheorghe Gheorghiu-Dej, și Vasile Blejușcă, directorul fabricii de postav „Proletarul" din Bacău, au arătat că mai sînt cadre de conducere care își re

zumă îndatoririle exclusiv la dirijarea proceselor de producție, negli- jînd munca de educație a colectivelor. De aceea este necesar ca organizațiile de partid să-i facă să înțeleagă că au fost promovați în aceste funcții nu ca simpli specialiști, ci ca oameni politici, chemați să-și valorifice calitățile organizatorice, talentul, puterea de influențare în scopul creării unui climat propice înfăptuirii neabătute a politicii partidului de către toți cei pe care îi îndrumă.în intervențiile lor, inginerul Cezar Duță, președintele C.A.P. Traian, și Nicolae Fechet, președintele U.J.C.A.P., au subliniat că, alături de ceilalți oameni ai muncii din județ, țăranii cooperatori au primit cu entuziasm și deosebit interes măsurile stabilite de conducerea partidului pentru perfecționarea activității de educare comunistă. Pornind de la ideea că, în condițiile etapei actuale a construcției socialiste, țăranii cooperatori sînt chemați să desfășoare o muncă asiduă pentru dezvoltarea și apărarea avutului obștesc, ei au cerut ca organizațiile de partid de la sate să-și’intensifice activitatea politică și cultural-educativă, ocupîn- du-se mai insistent de întărirea spiritului colectivist, de cultivarea noii atitudini față de muncă și avutul obștesc, să combată cu fermitate delăsarea unor cooperatori în îndeplinirea sarcinilor, tendințele de căpătuială în dauna colectivității.O problemă larg discutată în cadrul plenarei a fost aceea a educării tineretului pentru muncă și prin muncă. în cuvîntul lor, tovarășii Z. Lazarev, membru de partid din ilegalitate, Constantin Secăreanu, prim-
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secretar al comitetului județean al U.T.C., Augustin Ungureanu, președintele Tribunalului județean, Gheorghe Hasan, rectorul Institutului pedagogic din Bacău, au arătat că județul Bacău se poate mîndri cu un tineret entuziast, dornic de muncă,' devotat patriei, cauzei socialismului, însă conștiința faptului că în fața tinerilor care vor prelua ștafeta construcției societății socialiste în țara noastră se vor ridica sarcini din ce. în ce mai complexe impune intensificarea muncii educative în rîndurile acestora. Alegînd cu grijă metodele de educare, punînd accent pe acelea cu un pronunțat caracter politic, trebuie sprijinit fiecare tînăr să-și dezvolte pregătirea politică și profesională, să înțeleagă temeinic fenomenele și procesele complexe ce au loc în lumea contemporană, spre a fi capabil să-și îndeplinească misiunea ce îi revine în societate.în același context de idei, tovarășii Maria Vicol, inspector general al Inspectoratului de învățămînt județean, Georgela Boureanu, secretara organizației de partid de la liceul „Lucrețiu Pătrășcanu", Ștefan Spulber, președintele consiliului județean al pionierilor, au vorbit despre rolul organizațiilor de partid, al organizațiilor U.T.C., al școlii și familiei, în munca de educare a tineretului, despre necesitatea corelării activității tuturor acestor factori în scopul desfășurării unei munci educative intense și eficiente.Problemele variate ale activității cultural-artistice, ale sporirii forței ei de influențare asupra conștiinței oamenilor au fost abordate de tovarășii Radu Cârneci, redactor-șef al revistei „Ateneu", Emanoil Nistor, directorul căminului cultural din comuna Corbasca, Maria Rădăvoi, președinta comitetului județean al femeilor, loan Popa, secretar al consiliului județean al sindicatelor, și Ernest Gavrilovici, vicepreședinte al comitetului județean de cultură și educație socialistă. Criticînd manifestările de formalism și superficialitate din munca culturală și artistică, vorbitorii s-au oprit la modalitățile menite să dea un mai bogat conținut de idei acțiunilor culturale și artistice, să asigure o mai judicioasă proporție între manifestările educative și cele distractive.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvîntul tovarășul VIRGIL 
TROFIN. Subliniind excepționala însemnătate principială și practică a programului de perfecționare a activității politico-ideologice și cultural-educative, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., vorbitorul a scos, totodată, în evidență faptul că larga dezbatere publică a acestui document programatic are o semnificație deosebită pentru viața partidului, a întregii noastre- societăți. Prin mobilizarea înțelepciunii colective, a experienței și energiei creatoare a tuturor comuniștilor, prin valorificarea bogatelor tradiții revoluționare ale partidului nostru, dezbaterile au pus baze temeinice unor vaste acțiuni, de îndelungate perspective, pentru educarea comunistă a maselor largi ale poporului.Consacrînd o parte a cuvîntării sale felului în care. încă de pe acum, în întreaga țară a început să se simtă pulsul înnoitor generat de programul de educare comunistă elaborat de secretarul general al partidului, vorbitorul a arătat că obiectivele prevăzute în acest program reprezintă o materializare și o dezvoltare creatoare a hotărîrilor Congreselor IX și X ale partidului. Prevederile programului de educare comunistă a maselor nu au rezultat din cerințe de moment; ele vizează o perspectivă largă, fiind izvorîte din necesitățile obiective pe care le ridică actuala etapă a construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Ridicînd activitatea politico- ideologică și cultural-educativă la nivelul necesar, încit ea să contribuie într-o măsură considerabil sporită la formarea unui om multilateral pregătit, înarmat cu concepția marxist-leninistă despre lume și societate, pătruns de spiritul patriotismului și internaționalismului prole

tar, caracterizat printr-o înaltă moralitate, deplin conștient de îndatoririle sociale ce-i revin în calitate de proprietar al mijloacelor de producție și de producător al valorilor materiale și spirituale, vom crea condițiile necesare spre a imprima un ritm și mai rapid mersului înainte al societății noastre.Referindu-se pe larg la obiectivele de primă importanță care trebuie să polarizeze activitatea organizațiilor de partid, vorbitorul a insistat asupra necesității ca adunările generale de partid să devină cu adevărat o școală de educare comunistă, care să modeleze cu răbdare și grijă caractere, să contribuie într-o măsură din ce în ce mai mare la întronarea, în relațiile dintre oameni, a înaltelor principii ale eticii și comportării comuniste. Efortul pentru educarea marxist-leninistă a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii, trebuie îndreptat nu spre însușirea mecanică a unor teze abstracte, ci spre înarmarea fiecăruia cu elementele necesare înțelegerii aprofundate a metodei de gîndire și acțiune a partidului nostru, spre înțelegerea temeinică a documentelor partidului, a politicii sale interne și internaționale. Trebuie să desfășurăm o asemenea muncă de educație încît cunoștințele politice ale fiecărui comunist, ale fiecărui cetățean al patriei noastre să se transforme în convingeri profunde, încît fiecăruia să-i fie limpezi căile ■ pe care le are de urmat pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru.în continuarea cuvîntării sale, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra direcțiilor în care se cer orientate eforturile organizațiilor de partid pentru îmbogățirea conținutului de idei al învățămîntului ideologic, pentru a- daptarea lui la nevoile concrete ale cursanților, pentru mărirea eficienței lui. Reluînd problemele ridicate în cadrul plenarei de mai mulți participanți, tovarășul Virgil Trofin s-a referit, de asemenea, la sarcinile complexe ce revin organizațiilor de partid, organizațiilor de masă și obștești in educarea tinerei generații. Formarea tinerilor ca cetățeni înaintați ai societății noastre — a spus vorbitorul — este o misiune pe cit de nobilă, pe atît de grea. Trebuie să căutăm și să găsim acele metode și mijloace care ne apropie de sufletul tînărului, care sînt capabile să determine în conștiința lui convingeri trainice, capabile să-1 facă să înțeleagă că pe umerii lui va apăsa mîine o îndatorire de cinste : să ducă mai departe grandioasa operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Iată de ce în munca de educare a tineretului nu ne sînt îngăduite rebuturile. Iată de ce organizațiile de partid, de tineret, sindicatele, școala, familia, sînt chemate, toate laolaltă, să desfășoare o asemenea muncă de educație încît să facă din fiecare. tînăr un cetățean gata să-și dăruiască întreaga putere de muncă, întreaga energie creatoare edificării societății socialiste în România.Referindu-se la nivelul necorespunzător la care se .desfășoară în multe locuri munca politică și educativă la sate, vorbitorul a insistat asupra necesității a- cordării unui sprijin mai activ organizațiilor de partid din comune din partea organelor de partid județene și orășenești, asupra exercitării de către acestea din urmă a unui control mai riguros al conținutului activității politico-educative și culturale desfășurate în rîndurile țăranilor cooperatori.Experiența ne-a pus la îndemînă o variată gamă de forme și mijloace ale muncii politice și cultural-educative. Pe unele dintre ele le folosim cu bune rezultate, la altele am renunțat. Repunînd în drepturile ce li se cuvin toate formele și mijloacele muncii politico-ideologice și cultural-educative care și-au demonstrat eficiența în decursul anilor, nu trebuie să uităm însă nici o clipă că principala formă a activității politice de masă rămîne munca vie de la om la om, discuția sinceră, deschisă, principială, pătrunsă de spirit tovărășesc. Un asemenea mod de a lucra ne deschide calea spre resorturile intime ale conștiinței oamenilor, ne va ajuta să le cunoaștem mai îndeaproape preocupările, să stimulăm energiile lor creatoare și să le integrăm în efortul general pentru edificarea societății socialiste.Ridicarea muncii politico-educative și cultural-educative la nivelul exigențelor etapei actuale impune însă, în primul rînd, eforturi perseverente pentru dezvoltarea pregătirii tuturor activiștilor de partid, pentru îmbogățirea necontenită a cunoștințelor lor politice, ideologice și de cultură generală. Numai un astfel de activist de partid va putea fi la înălțimea responsabilităților sale de propagandist și de educator.în încheierea cuvîntării, tovarășul Virgil Trofin și-a exprimat convingerea că organizația județeană de partid își va consacra pe viitor întreaga energie realizării în cele mai bune condiții a sarcinilor izvorîte din programul de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea activității de educație comunistă a tuturor oamenilor muncii.Plenara a adoptat un amplu plan de măsuri privind îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural- educative în județul Bacău. Apoi, în aplauzele entuziaste ale participanți- lor, a fost aprobat textul unei telegrame adresate C.C. ALP.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, in care se spune, printre altele : „Dînd expresie sentimentelor manifestate de participanții la plenara noastră, cit și de toți oamenii muncii de pe cuprinsul județului, ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal, stimate tovarășe secretar general, să îmbunătățim întreaga muncă de partid, să întărim rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid in toate compartimentele vieții sociale. Vom face totul pentru ca întreaga activitate în domeniul complex al formării profilului spiritual al omului nou, cerut de societatea socialistă. să fie pătrunsă de fermitate ideologică, de spirit viu și novator, după exemplul strălucit pe care ni-1 oferă Comitetul Central al partidului, în frunte cu dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu".
Corneliu PILOFF 
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morale ah omului nouJoi, 30 septembrie, s-au desfășurat lucrările plenarei lărgite cu activul a Comitetului județean de partid Cluj, consacrate dezbaterii sarcinilor ce revin organelor și organizațiilor de partid în lumina programului de perfecționare a activității politico-ideologice, de educare comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii, elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. La lucrările plenarei a luat parte tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Plenara a constituit un prilej de puternică reafirmare a unanimității cu care membrii partidului, întregul popor și-au manifestat adeziunea la strălucitul program educativ, a hotă- rîrii lor nestrămutate de a munci cu dăruire comunistă, cu înaltă răspundere, pentru traducerea sa în viață.Tovarășul Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a prezentat o amplă informare, în care, sintetizînd ideile izvorîte din adunările generale ale organizațiilor de partid, relevind efervescența care domnește în viața politico-ideologică a județului ca urmare a dezbaterii importantelor documente de partid, a scos în evidență marile sarcini ce stau în fața organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii. Informarea, prefigurînd în acest fel dezbaterile vii din cadrul plenarei, a subliniat răspunderea ce revine organelor și organizațiilor de partid, tuturor comuniștilor în domeniul educării politice a muncitorilor, țăranilor și intelectualilor, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, pentru formarea trăsăturilor etice ale omului nou. Ea a relevat necesitatea ca munca politico-ideologică să se caracterizeze într-o măsură tot mai mare prin exigență și combativitate, prin principialitate și înalt spirit de răspundere socialistă. In ansamblul de factori, mijloace și forme ale muncii politico-educative, o contribuție hotărîtoare trebuie să aducă adunarea de partid — instrumentul principal de modelare a trăsăturilor proprii omului înaintat, școală de educație comunistă. Substanța vie a întregului învățămînt de partid — s-a subliniat în informare — trebuie să o constituie bogatul fond de idei cuprins în hotărîrile Congresului al X-lea al partidului, în hotărîrile Comitetului Central și cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu.Un capitol important a fost consacrat in informare problemelor legate de cultivarea unei atitudini înaintate față de muncă. Criticînd atitudinile de indisciplină în producție, de lipsă de grijă față de avutul obștesc, spiritul tolerant față de aceste abateri, informarea a arătat că ele sînt reflexul nemijlocit al slăbirii într-o perioadă a muncii politice, pentru formarea conștiinței socialiste, al formalismului care s-a manifestat în multe locuri în activitatea ideologică.Evidențiind importanța Clujului, ca Unul dintre cele mai de seamă centre culturale, artistice, științifice și de învățămînt ale țării, realizările oamenilor de știință, artă și cultură de aici, informarea a semnalat, totodată, carențele din aceste domenii, căile pe care deficiențele pot fi înlăturate. în acest sens au fost cu severitate criticate deficiențele în întocmirea unor repertorii teatrale, ■ lipsurile existente în activitatea unor publicații clujene, a editurii din localitate ; a fost criticat spiritul rutinier, funcționăresc ce s-a manifestat în activitatea filialelor clujene ale uniunilor de creație, a fostului comitet județean de cultură și artă. Formalismul — se subliniază în informare — trebuie să facă loc neîntîrziat unor metode de muncă proprii activistului militant, luptător neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului nostru.O atenție deosebită a fost acordată muncii de educație comunistă a tinerei generații. Criticînd slaba * preocupare a unor organizații de partid pentru activitatea formativă a tineretului, s-a subliniat că sarcinile educării tineretului prin și pentru muncă pun în fața lor mari responsabilități. Școlile de toate gradele, u- nitățile productive, în primul rînd comuniștii care activează aici, sînt datori să facă o cotitură hotărîtoare în activitatea lor pentru creșterea tinerei generații în spiritul respectului pentru valorile orînduirii noastre socialiste, al muncii devotate pentru înflorirea patriei.în încheiere, informarea a scos în evidență hotărîrea organizației județene de partid Cluj de a nu precupeți nici un efort, de a munci cu abnegație pentru transpunerea în fapte a strălucitului program de educare marxist- leninistă a maselor.— Membrii de partid, toți oamenii muncii, români, maghiari, germani și de alte naționalități, au primit cu entuziasm programul de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, program elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — a spus tovarășul Remus Bucșa, prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R. La întîlnirea cu activul de partid și de stat din municipiul Tufnu- Severin și județul Mehedinți — a continuat vorbitorul — secretarul general al partidului a spus : „Este necesar să nu ne mai închinăm în mod fatalist în fața tezei că conștiința rămîne în urma dezvoltării bazei materiale. ci să înțelegem că dezvoltînd baza materială avem posibilitatea — și trebuie să facem — ca conștiința să se ridice la nivelul bazei materiale, și chiar să devină ea însăși o forță materială mobilizatoare, în stare să călăuzească întreaga noastră activitate, să lumineze calea poporului nostru spre societatea socialistă multilateral dezvoltată, spre comunism". Este o idee de o excepțională însemnătate teoretică și practică, exemplu de dezvoltare creatoare a marxism- leninismului în condițiile edificării societății socialiste, o adevărată sinteză a concepției care stă la temelia programului de măsuri pentru a că- • rui transpunere în fapte s-a mobilizat întregul partid, întregul popor.— Conștiința socialistă nu se creează (je la sine — arăta tovarășul Gheorghe Mărinceauu, directorul general al Centralei industriale pielărie, încălțăminte. Cînd e vorba de ziduri, de 

mașini, e mai ușor, cînd e vorba de sufletele oamenilor, e, desigur, mai greu. Munca politică de masă, învă- țămintul politic sînt însă — metaforic vorbind — forțe de producție. Și anume, forțe de producție cu cel mai mare randament, cu cea mai mare eficiență.Problemele învățămîntului de partid au ocupat un ioc central în dezbaterile plenarei. Scoțînd la iveală carențele manifestate în acest domeniu, ca și acțiunile menite să imprime un suflu nou, inițiate și puse în practică în ultimele luni, mai mulți vorbitori, printre care tovarășii Nicolae Preda, secretarul Comitetului de partid de la Uzinele Industria Sîrmei din Cîmpia Turzii, au subliniat că întărirea spiritului revoluționar, a combativității și intransigenței comuniste sînt de neconceput fără o activitate politico-ideologică susținută, fără un invățămînt de partid eficient.Un loc important a fost rezervat în discuții problemelor legate de bogata viață cultural-artistică din Cluj.— Nu întotdeauna — a spus tovarășul Roman Morar, secretar al comitetului județean de partid — organizațiile de partid din teatre, de la filialele uniunilor de creație au știut să se ridice la înălțimea marii lor misiuni ; nu întotdeauna comuniștii din această zonă s-au afirmat ca militanți pentru un spirit partinic în literatură și artă. Este și a- ceasta o explicație a faptului că teatrele au fost văduvite de un repertoriu pe măsura marilor noastre necesități legate de formarea omului nou, de dezvoltarea conștiinței sale socialiste. Creatorii comuniști nu au abordat întotdeauna deschis, de pe
Plenara lărgită 

a Comitetului județean

de partid Cluj

poziții militante, în dezbateri pasionante, problemele ideologice legate de arta lor. Vorbitorul a criticat fostul comitet județean de cultură și artă în a cărui activitate și-au făcut loc rutina și formalismul.Tovarășii Aurel Rău, redactor șef al revistei „Steaua", Și Gâll Erno, redactor șef al revistei „Korunk", s-au referit în cuvîntul lor la tendințele de apolitism, de indiferență față de mesajul creației, tendințe vizibile în unele creații, dezbateri, articole de critică apărute în revistele pe care le conduc, angajîndu-se în fața plenarei să intensifice eforturile pentru crearea unei literaturi angajate, scrise de pe pozițiile filozofice ale clasei muncitoare, o literatură pusă în slujba marilor idealuri ale societății noastre socialiste.în zilele noastre — a spus Bisztrai Măria, directoarea Teatrului maghiar de stat din Cluj — teatrul nu poate fi conceput altfel decît ca un participant activ Ia formarea omului comunist, a cetățeanului animat de idealul comunismului. Dragostea pentru om, dragostea pentru patrie, atașamentul fierbinte față de socialism sînt și trebuie să fie temeliile trainice ale vieții teatrale. Vorbitoarea a criticat tendințele de preluare necritică, în bloc, a moștenirii culturale si a creației teatrale contemporane de peste hotare, pronunțîndu-se hotărît împotriva „pseudovalorilor". în aceeași ordine de idei, Silvia Ghelan, secretara organizației de partid de. la Teatrul Național din Cluj, a făcut referiri critice și autocritice la activitatea teatrului, subliniind, pe bună dreptate, că o serioasă sursă de lipsuri a constituit-o și faotul că organizația de partid nu a luat o poziție mai hotărîtă, mai combativă pentru curmarea lor.în cuvîntul lor. Letay Lajos, redactor șef al revistei ..Utunk", și loan Vlad, redactor șef adjunct al revistei „Tribuna”, au subliniat fidelitatea neabătută a scriitorilor clujeni, indiferent de naționalitate, membri și nemembri de partid, față de cauza partidului, adeziunea lor la programul de măsuri privind educarea marxist leninistă a oamenilor muncii, angajîndu-se să promoveze în paginile publicațiilor o literatură de înaltă valoare, cu un mesaj limpede, o literatură pusă în slujba cauzei socialismului.< Despre angajarea intelectualului, despre necesitatea atitudinii critice față de unele manifestări de snobism, de ploconire în fața modelor artistice a/vorbit Dumitru Mircea, președintele comitetului județean de cultură și educație socialistă. Vorbitorul s-a referit pe larg la viitoarea activitate a comitetului.în intervențiile lor. tovarășii Ștefan Paseu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai". Octavian Fodor, rectorul Institutului de medicină și farmacie. și general maior Ilie Ungureanu au ridicat probleme legate de creșterea tinerei generații, de educarea sa în Spiritul dragostei față de patrie, față de orînduirea noastră socialistă. insistînd asupra legării mai puternice a scolii de practică, de activitatea productivă.în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor plenarei, tovarășul 
DUMITRU POPESCU a subliniat excepționala însemnătate pe care o are în viața partidului, în viața întregii țări, dezbaterea propunerilor de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, propuneri elaborate de tovarășul Nicolae Ceaușescu și aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. Este un program strălucit, expresie a spiritului creator al partidului nostru comunist, contribuție însemnată la teoria și practica edificării socialiste. Lucrările plenarei au evidențiat hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județul Cluj, români, maghiari și de alte naționalități, de a transpune în viață cu fermitate acest măreț program, de a munci neabătut, cu dăruire comunistă, pentru înfăptuirea lui.

Realizarea unei puternice baze materiale a socialismului — a spus vorbitorul — nu poate fi concepută altfel decît însoțită de o activitate susținută, energică și continuă pentru formarea omului nou, omul unei civilizații superioare, cult, înarmat cu filozofia ■materialist-dialectică, înzestrat cu trăsăturile eticii comuniste. Formarea conștiinței socialiste este un obiectiv de o excepțională însemnătate al politicii partidului nostru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat nu o dată că edificarea bazei tehnico-materiale a socialismului nu este un scop în sine, construcția1 socialistă țintește satisfacerea necesităților materiale și spirituale ale omului, ridicarea lui pe un piedestal înalt de demnitate socialistă, de capacitate creatoare pusă în slujba societății, de împlinire a personalității sale.Dedicînd o bună parte din cuvîntul său problemelor educației comuniste a maselor, vorbitorul a subliniat că acesta este un proces foarte larg, foarte vast, care presupune acțiunea concentrică a tuturor factorilor de care dispune societatea noastră. Pe prim plan se situează organizațiile de partid — nucleele de avangardă ale fiecărei unități, ale fiecărui colectiv. Vorbitorul s-a ocupat pe larg de necesitatea ca în stilul vieții de partid să intervină îmbunătățiri serioase ; trebuie combătut, în această ordine de idei, un anumit profesionalism îngust, o anumită tendință ca organele, organizațiile de partid să se ocupe exclusiv de chestiunile economice, de activitatea de specialitate a membrilor și nemembrilor de partid. In concepția partidului nostru, omul nu poate fi însă redus numai la dimensiunile funcției sale de producător. El trebuie considerat, așa cum este firesc în socialism, ca producător și proprietar al mijloacelor de producție, ca făuritor conștient al propriei istorii. Omul societății socialiste trebuie să muncească și să trăiască în chip socialist, să fie un om cu un o- rizont larg de preocupări, bogat spiritualicește, profund devotat patriei socialiste. Organizațiile de partid trebuie să-și dezvolte combativitatea revoluționară, exigența comunistă, să acționeze cu mai multă fermitate în lupta dintre nou și vechi, de pe pozițiile promovării noului.Consacrind o însemnată parte a expunerii sale problemelor culturii, tovarășul Dumitru Popescu a reafirmat necesitatea ca toți creatorii — scriitori, plasticieni, oameni de teatru și film, compozitori — să se situeze ferm, fără echivoc, pe pozițiile filozofice ale partidului clasei muncitoare, să abordeze realitatea de pe pozițiile filozofiei militante a comuniștilor. Avem nevoie de o literatură și de o artă cu un bogat conținut de idei, accesibilă. Opera de artă trebuie să fie ceea ce a fost întotdeauna, în accepțiunea ei nobilă, o hrană spirituală. Documentele de partid ne cheamă să acționăm pentru protecția spiritului împotriva nocivităților de orice fel.Vorbitorul a făcut apoi o largă trecere în revistă a sarcinilor impuse de .intensificarea muncii ideologice a partidului. întreaga politică a partidului nostru, realizările noastre stau mărturie creșterii continue a rolului activității conștiente a oamenilor, cunoașterii și aplicării legilor o- biective ale dezvoltării societății. O bună pregătire ideologică marxist-leninistă este astăzi indispensabilă, la orice nivel ar lucra un cetățean. Cu atît mai mult, ridicarea nivelului ideologic al activului de partid este o necesitate primordială pentru bunul mers al societății noastre. Vorbitorul s-a referit la necesitatea îmbunătățirii stilului de muncă în propaganda de partid, la desfășurarea unei activități ideologice ofensive, combative, cu o profundă forță de înrîurire și convingere, de transformare a gindirii oamenilor în lupta cu mentalitățile retrograde, străine idealului societății noastre.Tînăra generație — a spus vorbitorul — este unul dintre beneficiarii cei mai importanți ai programului de educație socialistă a partidului.Forța ei creatoare, elanul ei și-au găsit o puternică expresie in impetuozitatea cu care ea asaltează culmile științei și tehnicii contemporane. Uneori însă unele cadre didactice s-au mărginit doar să asigure o înaltă specializare a tinerilor, fără să se ocupe de formarea lor moral-politi- că. Or, tineretul este chemat nu numai să producă la cei mai înalți parametri, el trebuie să ducă mai departe opera începută de înaintași și șă realizeze opera de edificare a comunismului în România. El trebuie deci să înțeleagă ideologia comunismului, să-și însușească organic idealul comunismului, să se dedice cu trup și suflet acestui ideal. Noi avem forța capabilă să pună în mina tineretului busola idealului ; este partidul comunist. Avem școala care nu este — cum uneori greșit s-a înțeles — un simplu transmițător de cunoștințe, ci un factor ce trebuie să infuzeze elanul revoluționar tinerei generații. Trebuie să realizăm o osmoză între procesul instructiv și cel- educativ ; în acest sens, organizațiilor de-partid din școlile de toate gradele, tuturor cadrelor didactice le revine o mare și nobilă răspundere.în încheierea cuvîntării sale, tovarășul Dumitru Popescu și-a exprimat încrederea că organizația județeană de partid Cluj, organizație cu un potențial de educație remarcabil, conducînd nemijlocit activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, se va arăta la înălțimea marilor sarcini care-i stau în față, că oamenii muncii din județ, în primul rînd comuniștii, își vor îndeplini neabătut angajamentele de onoare pe care și le-au asumat.în încheierea plenarei, participanții au adresat C.C. al P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU o telegramă în care se spune, printre altele: „Asigurîndu-vă de inflăcăratul nostru devotament față de partid, față de idealurile și cauza nobilă cărora le dăruiți energia și pasiunea dumneavoastră de revoluționar și comunist, activul de partid al județului Cluj își exprimă hotărîrea neclintită de a-și consacra toate forțele dezvoltării multilaterale a societății noastre socialiste, progresului necontenit al patriei, ridicării României pe culmile înalte ale progresului și civilizației".
Georqe-Radu CHIROVICI 
Alexandru MUREȘAN

CRONK.A
INTERNĂ
(Urmare din pag. I)bine înzestrate, amplasate în preajma unităților productive, și de a dezvolta în comun dotarea atelierelor școlilor generale și liceelor cu cea a liceelor de specialitate conduce la soluționarea unor probleme, a unor greutăți pe care le-au întîmpinat pînă acum școlile noastre. S-a impus atenției, firesc, precizarea făcută în timpul in- t'ilnirii care a avut loc în cabinetul secretarului general al partidului după încheierea vizitei de lucru în școlile din Capitală, că practica trebuie astfel organizată încît tinerii să stăpînească o profesie o dată cu terminarea studiilor, precum și cerința de a se organiza activitatea productivă într-un mod care să permită ca produsele realizate să fie folosite a_- tît în întreprinderile industriale, cit și la fondul pieței.150 000 de studenți și profesorii lor au reintrat ieri în amfiteatre. Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in mari instituții de învățămînt superior din Capitală, ampla sa cuvîn- tare rostită la mitingul prilejuit de inaugurarea noului an universitar, prezența altor conducători de partid și de stat în mijlocul studenților și profesorilor din diferite centre universitare au relevat o dată în plus permanența preocupărilor partidului nostru pentru bunul mers al învățămîntului de toate gradele, pentru creșterea valorii instructive și educative a acestuia.Cine a urmărit fie și în fața micului ecran acest eveniment a fost martor al unui moment sărbătoresc dominat de grija atît de manifestă a partidului nostru de a asigura ca tinerii țării să fie temeinic pregătiți pentru viață, pentru muncă, să crească în spirit comunist, să fie luptători devotați pentru socialism, cunoscători ai științei și tehnicii moderne, oameni care îmbină în personalitatea lor calitățile specialistului cu cele ale omului înaintat al societății noastre socialiste. „Considerăm că tot ceea ce am realizat, tot ceea ce este bun în activitatea noastră trebuie să servească ca bază de plecare pentru a realiza un avînt și mai puternic al societății, deci și al învățămîntului — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la inaugurarea cursurilor universitare din București. Iată de ce, apreciind rezultatele bune pe care le avem, nu putem trece peste faptul că în învățămînt mai există o serie de lipsuri și neajunsuri, că se impun măsuri hotărîte, ferme, pentru înlăturarea lor și ridicarea nivelului general al școlii, deoarece numai astfel ea va putea răspunde în bune condiții exigențelor crescînde ale societății noastre în plină dezvoltare, se va putea asigura ca învățămîntul nostru să meargă în pas cu cuceririle revoluției tehnico-științifice mondiale".

★Dezbaterea programului de intensificare a muncii ideologice, de educate comunistă a întregului popor, a concentrat și în această săptămînă atenția opiniei publice. Ședințele plenare lărgite ale comitetelor județene de partid, desfășurate în prezența unor tovarăși din conducerea partidului, sintetizează experiențe, reevaluează rezultatele obținute în domeniul activității politico-ideologice, investighează multilateral cauzele unor neîmpliniri, modalitățile ridicării pe un plan superior a întregii activități consacrate formării omului societății socialiste multilateral dezvoltate.Caracterul de lucru al adunărilor de partid care au avut loc anterior în întreprinderi, cooperative agricoli; ca și în instituțiile culturale și științifice, preocuparea pentru nivelul ridicat, pentru profunzimea ideologică și finalitatea practică a dezbaterilor își arată de pe acum roadele. Ca urmare, ședințele comitetelor județene de partid sînt în măsură să consemneze primele rezultate în perfecționarea calitativă a muncii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a celor ce muncesc. Justețea politicii partidului nostru își găsește astfel o nouă și puternică expresie în angajarea fermă a tuturor comuniștilor în realizarea cerinței formulate de secretarul general al partidului de a asigura, o dată cu preocuparea pentru creșterea rapidă a forțelor de producție, o activitate eficientă, profundă și cuprinzătoare pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, parte integrantă a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.
*Ca o expresie a interesului atît de larg stîrnit în rîndurile poporului de preocupările partidului pentru așezarea tot mai fermă a relațiilor dintre oameni pe principiile echității și eticii comuniste notăm și o seamă de ecouri noi. în numeroase scrisori adresate redacției cetățenii cer măsuri educative și administrative ferme care să ducă la eliminarea tuturor formelor de parazitism social. După răspunsurile conducerii Cen- trocoop și Ministerului Comerțului Interior care au înfățișat planuri concrete de măsuri menite să asigure o acțiune fermă împotriva bacșișului, în ultimele zile cititorii au primit cu satisfacție și scrisorile Ministerului Sănătății și Ministerului Turismului, C.S.E.A.L., comitetelor sindicatelor din comerț și cooperație etc., care exprimă aceeași hotă- rîre de a pune capăt oricăror manifestări care lezează ținuta etică ce trebuie să devină proprie fiecărui cetățean.„Scînteia" a putut să consemneze și în această săptămînă importante succese dobîndite în industrie și a- gricultură, rod al entuziasmului cu care lucrează pretutindeni oamenii muncii pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de Congresul al X-Iea al partidului. Le reamintim pentru că altminteri retrospectiva săptămînii ar fi incompletă.

Constituirea Comisiei pentru 
educația preșcolarilorSîmbătă 2 octombrie a fost constituită, în prezența ministrului Mircea Malița, Comisia pentru educația preșcolarilor de pe lingă Ministerul învățămîntului. Din noua comisie, prezidată de prof. dr. docent Ana- tolie Chircev, fac parte pedagogi, psihologi, medici, inspectori pentru unitățile preșcolare, cadre didactice ale grădinițelor de copii. Comisia pentru educație preșcolară pregătește condițiile de extindere a rețelei grădinițelor, precum și măsurile de îmbunătățire a activității educative în consens cu sarcinile învățămîntului nostru. (Agerpres)
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O TĂ Rî R E A La Uzina chimică din Valea Călugărească

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. ca privire la organizarea Academiei 
pentru învățămînt social-politic și perfecționarea cadrelor de conducere 
„Ștefan Gheorghiu11 de pe lingă Comitetul Central al Partidului Comunist Român

Produse pentru 
1000

de beneficiari
(Urmare din pag. I)tului în introducerea cunoștințelor științifice în domeniul conducerii și organizării în învățămîntul de stat ;— pregătirea de cadre prin doctorat în domeniul științelor social-po- litice, ale conducerii și organizării producției și a muncii ;— elaborarea de lucrări, studii și proiecte privind perfecționarea conducerii politice și organizării activității economice și sociale ;— editarea de publicații de profil în vederea promovării experienței avansate în domeniul muncii de partid, al organizării și conducerii științifice ;— îndrumarea metodologică și sprijinirea cu programe, material dpcumentar și lectori a școlilor in- terjudețene de partid.

II.La Academia pentru învățămînt social-politic și perfecționarea cadrelor de conducere „Ștefan Gheorghiu" vor funcționa două compartimente : unul pentru pregătirea cadrelor de partid și ale organizațiilor obștești, și altul pentru pregătirea cadrelor pentru economie și administrația de stat.
A. PENTRU PREGĂTIREA ȘI 

PERFECȚIONAREA CADRE
LOR DE PARTID, ALE ORGA
NIZAȚIILOR DE MASA, DIN 
PRESĂ Șl A CADRELOR CARE 
PREDAU ȘTIINȚELE SOCIALE ■vor funcționa :

1. Institutul pentru pregă
tirea cadrelor în problemele 
conducerii social-politice.Pentru ca învățămîntul superior de partid să răspundă în mai mare măsură cerințelor de pregătire unitară, multilaterală a activiștilor, în concordanță cu exigențele actuale și de perspectivă ale muncii de partid, în cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" va funcționa un institut cu durata de patru ani, care va asigura, în primii doi ani, o pregătire comună, iar în ultimii doi ani profilarea pe principalele domenii ale activității de partid in următoarele secții :a) Secția de studii pentru problemele conducerii activității politico- organizatorice, care pregătește activiști pentru munca organizatorică de partid și a organizațiilor de masă.b) Secția de studii pentru problemele conducerii activității politico-ideo- logice, care pregătește cadre pentru munca ideologică, de propagandă și cultural-educativă. în cadrul acestei secții se vor crea, în ultimul an de studii, trei grupe de specializare pentru formarea cadrelor de predare a științelor social-politice în învățămîntul superior: materialism dialectic și istoric; socialism științific (teoria și practica revoluției și construcției socialiste) ; istoria mișcării muncitorești din România și a Partidului Comunist Român.c) Secția de studii pentru problemele conducerii activității politico-eco- nomîce, care pregătește activiști pentru munca politică în economie (cadre de partid, la comisiile economice, la marile unități economice, la sindicate, U.T.C. și U.N.C.A.P.). La această secție se va crea, în ultimul an de studii, o grupă de specializare în vederea pregătirii cadrelor de predare a economiei politice în învățămîntul superior.Pentru studenții grupelor în care sa pregătesc cadre de predare a științelor sociale, cursurile se vor prelungi cu un semestru, în vederea aprofundării unor cunoștințe de profil și metodico-didactice.Durata studiilor pentru învățămîntul fără frecvență va fi de cinci ani. Pentru mai buna pregătire a studenților de la învățămîntul fără frecvență, acestora li se va acorda, anual, un concediu plătit de 15 zile în perioada susținerii examenelor.Selecționarea candidaților pentru Institut se va face din rîndul activiștilor de la comitetele de partid județene, municipale și orășenești, din instituții centrale de partid, secretarilor comitetelor de partid din marile întreprinderi și ai comitetelor comunale, precum și al activiștilor U.T.C., sindicatelor, U.N.C.A.P. și din aparatul politic al M.F.A., M.A.I., C.S.S., cadre care au perspective să fie promovate în munca de conducere politică. Vor putea fi, de asemenea, selecționați muncitori din producție, membri ai organelor de partid,’care au pregătire'politică și experiență în munca de partid. Se va avea în vedere ca 80—90 la sută din cei admiși la Academie să fie activiști care provin din rîndul muncitorilor, maiștrilor și tehnicienilor.Candidați’! vor trebui să îndeplinească următoarele condiții :— să aibă un stagiu în producție de cel puțin 3 ani ; să fi depus activitate minimum 3 ani în munca de partid sau a organizațiilor de masă și sâ întrunească calități moral- politice corespunzătoare ;— să fie absolvenți ai școlilor de partid de un an (sau de 5—6 luni) ;— să fie absolvenți ai liceului sau al unei școli echivalente. în mod excepțional, vor putea fi admiși și activiști dintre cei mai buni, care nu au asemenea studii, dar care au absolvit o școală profesională :— Vîrsta celor admiși la cursurile cu frecvență să fie,- de regulă, de pînă la 35 de ani.Răspunderea selecționării candidaților revine comitetelor județene de partid.Admiterea se va face pe baza unui examen cu probe scrise și orale la următoarele discipline : elemente de filozofie și socialism științific ; elemente de economie politică și politică economică, punîndu-se accent pe cunoașterea principalelor documente de partid, a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.Programele de învățămînt vor asigura cunoștințele necesare conducerii competente și eficiente _în’ diversele domenii ale activității de partid, studierea politicii Partidului Comunist Român, a teoriei marxist- leniniste, în strînsă legătură cu sarcinile construcției socialiste în țara noastră, principiile și metodele ac

tivității politice, teoretice și organizatorice ale partidului și căile înfăptuirii rolului său conducător în societate.Pregătirea studenților de la toate secțiile va cuprinde discipline care să asigure cunoștințele necesare activistului de partid privind conducerea colectivă și democrația de partid, sistemul dreptului și legislației în țara noastră, sistemul informațional. utilizarea metodelor sociologice și statistico-matematice, de prognoză, în vederea fundamentării deciziilor, elaborării studiilor și programelor de activitate. Programele comune de învățămînt vor cuprinde, de asemenea, cunoștințe despre politica externă a țării noastre, problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale dezvoltării social-politice a lumii contemporane, ale luptei împotriva imperialismului, critica teorii și orientări din ideologia burgheză contemporană.în planurile de învățămînt și programele secțiilor vor fi funcție de profilul lor, menite să contribuie la specializării în domeniulToți studenții vor străine.

principalelor
incluse, în discipline adîncirea respectiv, studia limbiO parte însemnată a procesului de învățămînt se va desfășura sub forma aplicațiilor practice ; va crește ponderea activităților asigurate de cadre cu munci de răspundere pe linie de partid și de stat. Pe parcursul celor patru ani, studenții vor efectua activitate practică în organizațiile de partid după cum urmează : fiecare student va avea o legătură permanentă cu o organizație de partid din Capitală, la activitatea căreia va participa 12—15 zile pe semestru (cite o zi pe săptămînă), o lună, în cursul fiecărui an, în colective și brigăzi ale C.C. al P.C.R. și o lună în perioada de vară ca activist la dispoziția comitetului județean de partid de unde provine. Organele și organizațiile de partid pe lingă care studenții efectuează practica vor da pentru fiecare student o apreciere ce va fi luată în considerare la caracterizarea generală a activității lui la sfîrșitul studiilor.De asemenea, studenții vor face pregătire militară.La sfîrșitul celor patru ani de studii, studenții vor susține examenul de stat. în urma promovării acestuia, absolvenții institutului primesc diplome echivalente cu cele eliberate de instituțiile de învățămînt superior de stat.

2. Facultatea de ziaristică.Pentru această facultate, care va avea o durată de țrei ani, vor fi recrutați ziariști, lucrători din edituri și alte cadre cu aptitudini în munca de presă, care au cel puțin studii medii sau echivalente. Cursurile fără frecvență la Facultatea de ziaristică vor avea durata de patru ani.Admiterea la Facultatea de ziaristică se va face pe bază de concurs, constînd dintr-o probă scrisă și una orală în legătură cu politica internă și externă a P.C.R., precum și o probă scrisa în vederea verificării aptitudinilor pentru munca în presă.Programele facultății vor cuprinde, alături de disciplinele de pregătire politico-ideologică, studierea politicii partidului, a principiilor și metodelor activității organizațiilor de partid, probleme specifice ale pregătirii profesionale : practica și teoria presei, elemente de tehnică tipografică și secretariat, utilizarea mijloacelor foto și audiovizuale, stenodactilografie, stilistică și altele.După susținerea examenelor de absolvire a facultății, constind în probe teoretice și practice, studenții declarați promovați vor primi diplome care dau dreptul la exercitarea profesiilor de ziarist sau redactor (lector) de editură.Pentru cadrele cu studii superioare, în cadrul facultății va funcționa un curs de pregătire cu durata de un an.De asemenea, la această facultate se vor organiza cursuri de scurtă durată de împrospătare a cunoștințelor de specialitate și politico-ideologice pentru lucrătorii din presă și edituri, de la radio și televiziune.
3. Centrul de perfecționare 

a pregătirii cadrelor de par
tid și ale organizațiilor de 
masă.Activitatea se va desfășura în continuare pe baza Hotăririi Plenarei C.C; al P.C.R. din februarie 1971, cu îmbunătățirile aduse programelor de studii în direcția creșterii ponderii problemelor privind conducerea politică a societății, exercitarea rolului partidului de conducător politic al întregii activități economice și sociale. Perioada de pregătire prin scoatere de la locul de muncă va spori de la 20—30 zile la 30—45 zile, la un interval de 4—5 ani.

ft. Centrul pentru perfec
ționarea pregătirii politico- 
ideologice a cadrelor de pre
dare a științelor social-politi
ce din învățămîntul de stat.Pentru perfecționarea pregătirii politico-ideologice a cadrelor care predau științele sociale in învățămîntul de toate gradele — materialism dialectic și istoric, economie politică, socialism științific și cunoștințe social-politice — se vor organiza următoarele cursuri de partid :a) Pentru cadrele din învățămîntul de cultură generală, școlile profesionale, tehnice și licee :— un curs de partid cu durata de trei luni pentru noii absolvenți ai învățămîntului superior de stat, repartizați să predea științe sociale în școli și licee ;— un curs de perfecționare cu durata de trei luni pentru toate cadrele didactice care predau științele sociale în școli și licee ; cursul va fi organizat în așa fel îneît într-o perioadă de cinci ani să poată fi cuprinsă totalitatea acestor cadre.Cursurile se vor încheia cu un examen a cărui promovare va fi o- bligatorie pentru desfășurarea activității în disciplina respectivă.Pentru toate cadrele didactice care predau științele sociale în învățămîntul de cultură generală, școli profesionale, tehnice și licee, comi

tetele județene de partid vor organiza anual cursuri de perfecționare cu durata de 10—15 zile în timpul vacanței de vară.b) Pentru cadrele didactice din învățămîntul superior :— un curs de partid cu durata de șase luni pentru absolvenții de facultăți repartizați să predea științe sociale în învățămîntul superior, care va fi urmat de către aceștia înainte de a începe munca la catedră ;— seminarii și dezbateri politico- ideologice anuale pentru cadrele didactice care predau științe sociale în învățămîntul superior, avînd o durată de 5—10 zile pentru conferențiari și profesori și de 10—15 zile pentru asistenți și lectori.Toate aceste cursuri vor fi organizate cu sprijinul Secției propagandă a C.C. al P.C.R. și al Ministerului învățămîntului.
5. Cursuri de instruire a 

activiștilor de partid, ai 
U.T.C. și sindicatelor și a lu
crătorilor din domeniul rela
țiilor externe.a) Pentru secretari și șefi de secție ai comitetelor județene de partid, prim-secretari și secretari ai comitetelor municipale și orășenești de partid se vor organiza anual cursuri de instruire pe domenii de activitate — organizatoric, propagandă, economic — cu durata de 15 zile.b) Pentru activiștii Uniunii Tineretului Comunist se va organiza un curs de perfecționare cu durata de un an, la care vor fi cuprinși activiști ai comitetelor județene, municipale și orășenești U.T.C. care au un. stagiu în producție de cel puțin 3 ani.c) Pentru pregătirea cadrelor sindicale va funcționa o școală centrală cu durata de un an. Cursanții vor fi selecționați din rîndul activiștilor consiliilor județene, municipale și orășenești, dintre președinții și secretarii comitetelor sindicale din marile întreprinderi, activiști care lucrează în domeniul muncii politice și culturale de masă. Vor funcționa în continuare cursuri de perfecționare a activiștilor sindicatelor pe domenii și ramuri de activitate cu durata de 14—45 zile.d) Se va organiza în continuare un curs cu durata de trei luni pentru perfecționarea pregătirii politico- ideologice a lucrătorilor din domeniul relațiilor externe.Programele acestor cursuri vor fi elaborate în mod diferențiat pentru fiecare curs și categorie de activiști, în toate aceste cursuri, un loc central vor ocupa studierea temeinică a documentelor și hotărîrilor de partid, cunoașterea și generalizarea experienței dobîndite de organizațiile și organele de partid. Paralel cu prezentarea problemelor actuale din diferite domenii de activitate, se va acorda o atenție deosebită dezbaterilor, schimburilor de experiență și instructajelor pe teme privind stilul și metodele de muncă. Programele cursurilor pentru activiști U.T.C. și ai sindicatelor vor a- sigura, de asemenea, cunoașterea documentelor și hotărîrilor organizațiilor respective, generalizarea experienței înaintate.

B. PENTRU PREGĂTIREA ȘI 
PERFECȚIONAREA CADRE
LOR DE CONDUCERE DIN E- 
CONOMIE ȘI ADMINISTRAȚIA 
DE STAT vor funcționa :

1. Institutul central de pre
gătire a cadrelor de condu
cere din economie și admi
nistrația de stat, cu durata de 2 ani, avînd următoarele secții :a) secția de organizare și conducere a activității în industrie — cu specializări pe ramuri ;b) secția de organizare și conducere a activității in construcții ;c) secția de organizare și conducere a activității în transporturi și telecomunicații ;d) secția de organizare și conducere a activității în agricultură, eu specializare în următoarele domenii : întreprinderi agricole de stat, întreprinderi de mecanizare a agriculturii, agricultura cooperatistă (pentru cadre cu studii superioare) ;e) secția de organizare și conducere a activității în domeniul circulației mărfurilor și al serviciilor, cu specializare în ramurile : comerținterior, comerț exterior, servicii ;f) secția de organizare și conducere a activității în domeniul planificării, statisticii, în sistemul finan- ciar-bancar ;g) secția de organizare și conducere a activității în administrația de stat.Cursanții vor fi selecționați din rîndul cadrelor care au acumulat o bogată experiență în organizarea si conducerea producției și a muncii, au dovedit o bună pregătire profesională, militează cu fermitate pentru înfăptuirea politicii partidului și care îndeplinesc următoarele condiții : sînt absolvenți ai învățămin- tului superior ; au o vechime în muncă de cel puțin 8 ani; sînt membri ai Partidului Comunist Român.Vîrsta celor selecționați pentru a- cest institut să nu depășească, de regulă, 40 de ani.Candidații vor fi propuși de ministere și consiliile populare județene, cu acordul comitetelor județene de partid.Admiterea se face pe baza unei verificări a pregătirii teoretice și practice a candidaților.Pe durata studiilor, cursanții vor fi scoși din producție și vor primi, de Ia unitatea de unde provin, o bursă stabilită în funcție de cuantumul venitului mediu din ultimele trei luni de activitate.în programul de studii se va a- corda o atenție deosebită pregătirii în domeniul organizării, planificării și conducerii unităților economice (atribuții și competențe, structuri de organizare, metode și stil de muncă în activitatea de conducere economică, flux' informațional, legislația economică) ; la secția de administrație. programul va fi axat pe problemele specifice ale acestei activități în organele centrale și locale.In același timp, la toate secțiile 

se vor asigura o temeinică pregătire politico-ideologică, cunoașterea a- profundată a politicii Partidului Comunist Român, a metodelor conducerii de către partid a vieții economice, social-politice și de stat, in- sistîndu-se asupra problemelor concrete pe care le ridică construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră.Cursanții își vor completa cunoștințele de specialitate, punîndu- se accent pe direcțiile actuale ale progresului tehnic în ramurile și domeniile de activitate pentru care se pregătesc ; aceste programe vor fi. stabilite și realizate împreună cu ministerele de resort.O parte componentă esențială a studiilor o va constitui activitatea practică în întreprinderi, laboratoare uzinale, centre de calcul, institute de cercetări, laboratoare ale instituțiilor de învățămînt superior, organe ale administrației de stat etc., unde cursanții vor rezolva probleme concrete de organizare, conducere și de specialitate. Practica va fi organizată atît pe parcursul procesului de învățămînt, cît și în perioade compacte la sfîrșitul fiecărui an de studii.Secțiile vor avea programe comune de pregătire în probleme politico-ideologice și în unele domenii ale științei conducerii și organizării, precum și programe specifice, potrivit profilului fiecăreia dintre ele. Metoda principală de pregătire va fi analiza _ și dezbaterea de cazuri concrete din activitatea economică și administrativă.Verificarea cunoștințelor dobîndite de cursanți se va realiza pe parcursul procesului de învățămînt, prin, examinări și elaborarea de lucrări practice. La sfîrșitul studiilor, cursanții vor susține o lucrare ; cu acest prilej se va verifica și nivelul pregătirii politico-ideologice a cursanților.Absolvenții vor obține diplome în specialitatea „conducerea și organizarea producției .și a muncii". Pe baza acestei diplome, vor avea dreptul să susțină direct lucrarea de doctorat, fiind scutiți de examenele prevăzute în legislația în vigoare.
2. Cursuri de scurtă durată 

pentru perfecționarea pregă
tirii cadrelor de conducere 
din economie și administra
ția de stat.Cursurile vor fi diferențiate în raport cu domeniile de activitate și nivelul de pregățire al cursanților. Scoaterea din producție se va face pe durata de 1—3 luni, care poate fi împărțită în 2—3 cicluri ; între a- ceste cicluri, cursanții vor studia individual, pe baza tematicii și bibliografiei recomandate și vor elabora lucrări practice.La aceste cursuri vor participa cadrele de conducere din ministere și alte organe centrale, centrale industriale, întreprinderi, instituții, institute de cercetare și proiectări, consilii populare.Programul de învățămînt va asigura însușirea metodelor de conducere științifică a activității în sectorul de muncă respectiv, punîndu-se accent pe perfecționarea stilului și metodelor de conducere în întreprinderi, unități agricole și instituții. O atenție deosebită se va acorda cunoașterii aprofundate de către cursanți a politicii Partidului Comunist Român în domeniul construcției economice, social-politice și de stat. Programul va cuprinde, de asemenea, informări asupra noutăților din domeniul progresului tehnic, schimburi de experiență la unități fruntașe, lucrări în laboratoarele uzinale și ale institutelor de cercetare și învățămînt superior etc.Cursurile de reciclare vor fi absolvite pe baza verificării cunoștințelor asimilate și a susținerii unei lucrări practice ; absolvenții primesc certificate.

3. Cursuri pentru pregăti
rea cadrelor de specialitate 
în probleme de conducere și 
organizare.în vederea formării unor cadre necesare ministerelor, centralelor și întreprinderilor atît pentru activitatea economică, cît și pentru desfășurarea activității de perfecționare a cadrelor acestora, institutul va organiza următoarele programe care, în prezent, sînt prevăzute în planul de pregătire al centrului CEPECA :— cursuri pentru perfecționarea unor specialiști în probleme de conducere și organizare ;— programe pentru pregătirea de specialiști in modelare și în prelucrarea automată a datelor ;— programe speciale experimentale pe diverse metode și tehnici de conducere, care, după definitivare, vor fi transmise centrelor organizate pe ministere și alte organe centrale.Durata acestor cursuri va fi, de regulă, între 3 și 12 săptămîni.ft. Pentru pregătirea președin
ților de cooperative agricole 
de producție se organizează 
un curs cu durata de un an, cu scoatere din producție. în cadrul cursului se vor asigura cunoștințe privind organizarea și conducerea producției agricole, tehnologiile și metodele moderne în agricultură și zootehnie, precum și problemele actuale ale politicii partidului nostru.

III.
DOCTORATUL Șl ACTIVI
TATEA DE CERCETARE 

ȘTIINȚIFICĂ1. La Academie va continua să funcționeze, fără scoatere de la locul de muncă, doctoratul în științele politice și social-economîce.Candidații pentru concurs vor fi selecționați dintre activiștii de partid, de stat, ai organizațiilor obștești, precum și din rîndul cadrelor de la catedrele de științe sociale, care au dovedit aptitudini și posibilități reale de cercetare în domeniul științelor sociale și politice și au un stagiu de minimum 5 ani ca acti

viști în munca politică și ideologică. Cei înscriși la doctorat vor avea recomandarea comitetului județean de partid.Tezele de doctorat vor avea ca o- biect în mai mare măsură cercetarea problemelor teoretice și practice ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, probleme actuale ale evoluției proceselor economice și sociale și ale confruntărilor de idei din lumea contemporană, precum și probleme de organizare și conducere a producției și a muncii în unități economice și ale administrației de stat. Temele lucrărilor de doctorat vor fi supuse anual aprobării Secretariatului C.C. a! P.C.R.Pentru definitivarea și susținerea tezei de doctorat se vor acorda un număr de burse pe timp de un an doctoranzilor care au promovat în condiții bune examenele și au elaborat o parte din teză.2. Cercetarea științifică desfășurată la Academia „Ștefan Gheorghiu" de către cadrele didactice, doctoranzi, cursanți și studenți se va realiza în strînsă legătură cu activitatea Academiei de științe sociale și politice și va fi orientată, în primul rînd, spre îndeplinirea unor sarcini stabilite de Comitetul Central al partidului în vederea soluționării u- nor probleme teoretice și practice care se ridică în activitatea economică, socială, politică și ideologică. Va crește ponderea lucrărilor și studiilor cerute de către comitetele județene de partid. Totodată, se vor elabora proiecte și cercetări privind perfecționarea organizării producției și a muncii, introducerea sistemelor de prelucrare automată a datelor. Planul de cercetare științifică va fi aprobat anual de Secretariatul C.C. al P.C.R. ca parte integrantă a planului de cercetare al Academiei de științe sociale și politice.3. La Academie va funcționa un sector de documentare și informare științifică, orientat spre acoperirea nevoilor procesului de învățămînt din cadrul Academiei și al școlilor in- terjudețene de partid, precum și ale activității de cercetare științifică prevăzute prin plan.Academia va asigura publicarea unor culegeri tematice, caiete documente, buletine informative, axate pe probleme actuale ale teoriei și practicii construcției socialiste în țara noastră, pe probleme ale activității de partid, ale conducerii și organizării producției și a muncii în economie 1 și administrația de stat. Va fi, de asemenea, tipărit material didactic și metodic pentru studenții și cursanții Academiei și ai școlilor in- terjudețene de partid.
★Conducerea Academiei pentru învățămînt social-politic și perfecționarea cadrelor „Ștefan Gheorghiu" va fi asigurată de un consiliu, organ deliberativ, compus din cadre cu munci de răspundere din aparatul de partid și de stat, oameni de știință, specialiști, cadre didactice și studenți, secretarul comitetului de partid al Academiei ; președinte al consiliului va fi rectorul Academiei, numit de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.La activitatea Academiei vor participa cadre cu munci de răspundere din organele centrale de partid, de stat, economice, specialiști de înaltă calificare și activiști cu bogată experiență din rîndul celor care lucrează în organe de partid,_ unități de producție, cercetare și învățămînt.în vederea unei mai bune cunoașteri a problemelor și preocupărilor concrete ale organelor și organizațiilor de partid, de stat și economice, cadrele didactice ale Academiei vor efectua stagii de practică în perioade compacte, vor participa în brigăzi și colective ale Comitetului Central, ■ potrivit nevoilor muncii de partid și specialității lor.

IV.
ȘCOLILE INTERJUDEȚENE 

DE PARTIDAcademia „Ștefan Gheorghiu" va acorda sprijin școlilor interjudețene de partid în elaborarea și realizarea programelor de studiu, prin îndrumări metodice, trimiterea de lectori și materiale de studiu și documentare.în cadrul școlilor interjudețene de partid vor funcționa :a) secții pentru pregătirea cadrelor de partid și ale organizațiilor de masă, care vor cuprinde cursuri cu durata de trei luni, șase luni și un an ;b) secții pentru perfecționarea pregătirii cadrelor de partid și ale organizațiilor de masă în problemele conducerii vieții economice și sociale ;c) secții pentru perfecționarea pregătirii cadrelor din economie și din administrația de stat, care vor asigura, prin cursuri cu scoatere de la locul de muncă pe o perioadă de 1-3 luni, pregătirea cadrelor de conducere de la întreprinderi și unități economice de importanță locală și de la comitetele executive ale consiliilor populare comunale ;d) pentru președinții cooperativelor agricole de producție îyor funcționa, în perioada de iarnă, cursuri de perfecționare de scurtă durată, cu scoatere din producție ; cursurile se vor organiza pe lîngă școlile interjudețene de partid din București, Cluj, Craiova, Timișoara și Iași.Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. își exprimă convingerea că înfăptuirea acestor măsuri va duce la creșterea continuă a nivelului de pregătire a activiștilor de partid, ai organizațiilor de masă, a cadrelor de conducere din economie și administrația de stat, la înarmarea lor cu cunoștințele teoretice și practice cerute de sarcinile complexe ale actualei etape de dezvoltare a societății noastre, la sporirea competenței lor în rezolvarea problemelor ridicate de activitatea de partid, economică, socială, culturală și educativă, la afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al Partidului Comunist Român în toate domeniile construcției societății socialiste multilateral dezvoltate.

Activitatea de producție, precum și de materializare a unor importante investiții, însumînd sute de milioane de lei, se desfășoară în ritm susținut la Uzina chimică din Valea Călugărească. Despre modul cum se trapșpun in viață a- ceste preocupări, cum se realizează și se depășesc atît sarcinile curente de producție, cît și cele din graficele trimestriale și a- nuale de investiții, ne-a vorbit directorul uzinei, inginerul loan Petruța :— Unitatea noastră va împlini, în ianuarie anul viitor, 70 de ani de cînd i se consemnează prezența în imediata vecinătate a vestitelor podgorii cu a- celași nume. Ne pregătim să întîmpinăm această aniversare cu succese cît mai frumoase în muncă. O dezvoltare deosebită, atît pe planul tehnicii noi, precum și al diversificării sortimentelor de produse fabricate la nivel calitativ corespunzător, cerințelor înalte, a cunoscut întreprinderea noastră mai ales în cincinalul precedent. Uzina a fost dotată, în această perioadă, cu utilaje și instalații moderne pentru aproape toate produsele pe care le fabricăm azi. Desigur, în tot acest răstimp ne-a interesat în cel mai înalt grad depistarea și punerea în valoare a unor noi posibilități și rezerve interne, care să contribuie la creșterea productivității muncii, la realizarea de consumuri cît mai reduse de materii prime și energie electrică.Referindu-se la rezultatele obținute pînă acum, interlocutorul a adăugat :— Socotim că ele pot fi apreciate ca pozitive. Astfel, în decurs de doi ani (1970—1971), numai pe seama creșterii productivității muncii, colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri din uzină a realizat o producție valorînd circa 50 milioane lei, iar anul viitor, productivitatea muncii va fi cu peste 30 la sută mai mare față de nivelul din acest an, numărul de salariați rămînînd neschimbat. La înregistrarea acestui important spor, desigur, va contribui punerea în funcțiune a noilor instalații de mare tehnicitate, din planul de investiții de pe anul în curs.— Care este motivul că, de la început, v-ați referit mai întîi la a- cest indicator — productivitatea muncii ?— Pentru că. în ansamblu, precum și la fiecare sortiment în parte, uzina este tot mai rentabilă. Or, a- cest lucru nu se poate concepe și discuta dacă n-ai în vedere, cu prioritate, productivitatea muncii, calitatea produselor și cheltuielile 

de fabricație cît mai economicoase, cît mai reduse. Treburile vor merge tot mai bine numai dacă unitatea respectivă are un colectiv sudat, bine pregătit profesional, cu o înaltă conștiință socialistă.în continuare, tov I. Petruța s-a referit la îndeplinirea altor indicatori din planul de producție. Am aflat astfel că de trei ani, în fiecare trimestru, uzina a îndeplinit și depășit planul de producție la toți indicatorii.. Anul acesta, pînă la 21 septembrie, a fost realizată o producție suplimentară de 18 milioane lei, ur- mînd să ajungă pînă la sfîrșitul anului la peste 25 milioane lei. La prețul de cost tot pentru perioada amintită s-au obținut economii peste plan bare depășesc două milioane lei. în prezent, uzina din Valea Călugărească fabrică peste 35 sortimente pentru circa 1 000 de beneficiari interni și externi. Toți au fost onorați în timpul corespunzător prevederilor contractuale. Pînă acum nu s-au primit nici un fel de reclamații.în legătură cu activitatea de investiții din uzină, încredințată Trustului de construcții industriale Brazi, ca antreprenor general, am aflat că aceste lucrări se desfășoară în ritm alert. La unele obiective noi există condiții să se înregistreze puneri în funcțiune mai devreme (cu 15—20 zile la noua instalație de florură de aluminiu și cu mai mult de două luni la noua instalație de fabricare a îngrășămintelor cu fosfor). Devansarea termenului inițial din planul de investiție, de la această instalație, va însemna un spor de producție în valoare de peste zece milioane lei. Mai este de adăugat că, raportînd tot la studiul tehnico-e- conomic întocmit inițial, această nouă instalație costă în fază finală cu circa 5 milioane lei mai puțin. Și instalația pentru producerea superfos- fatului triplu concentrat (respectiv 48 la sută substanță activă) va intra în funcțiune înainte de termen. După uzina din Năvodari, întreprinderea prahoveana va fi, astfel, cea de-a doua unitate a industriei chimice din țară de unde se va livra pentru rodnicia agriculturii superfos- fat triplu concentrat. Tovarășul director al Uzinei chimice din Valea Călugărească mai sublinia și următorul aspect :— Măsurile întreprinse în 1971 în direcția reducerii cheltuielilor de investiții.La al V-lea Pavilion de mostre de bunuri de consum - 250000 de vizitatoriîn cele peste trei săptămîni de la inaugurare, cel de-al V-lea Pavilion de mostre de bunuri de consum a înregistrat circa 250 000 de vizitatori din țară și de peste hotare. în același timp, pavilionul de mostre se situează în atenția specialiștilor din industrie și comerț. Astfel, peste 2 000 de reprezentanți ai întreprinderilor și organizațiilor comerciale — venind în întîmpinarea opțiunilor consumatorilor — desfășoară o intensă activitate de contractare a mărfurilor ce urmează să fie furnizate pieței încă în cursul acestui an, precum și în anul 1972.Concomitent, realizările industriei noastre producătoare de bunuri de consum au trezit interes și în rîndul specialiștilor și oamenilor de a- faceri de peste hotare. Pînă în prezent, peste 100 de reprezentanți ai unor firme străine au vizitat pavilionul de mostre, purtînd tratative pentru achiziționarea unor produse. Multe dintre aceste negocieri au luat sfîrșit prin încheierea unor importante contracte de export. Astfel, întreprinderea „Românoexport" a contractat cu firma italiană „Mon

tani" vînzarea a 152 000 m de țesături ; firma „Vitex" din S.U.A. a achiziționat stofe, iar firma austriacă „Transimpex" a cumpărat baticuri din modelele expuse in cadrul pavilionului. Cu firma „Internationale Handeles und Trehand" din Viena, întreprinderea „Românoexport" a încheiat un contract în valoare de 6,5 milioane lei/valută pentru livrarea de cămăși bărbătești.Reprezentanții întreprinderii „Ice- coop" au purtat discuții cu numeroase firme din Italia, Japonia, Norvegia, S.U.A. și din alte țări, concretizate prin contracte ferme, în valoare de peste 6 milioane lei valută. Ele se referă la exportul de o- biecte de artizanat, articole din lemn, mobilă, ceramică și alte produse. Contracte importante a semnat și întreprinderea „Ilexim", care stipulează livrarea unor unelte de zidărie către firma vest-germană „Weiss", mobilă către firma „Eh- mes" din Olanda, precum și jucării, mobilier pentru copii și articole de camping, solicitate de firma engleză „C.E.G. Okkerese". (Agerpres)
Timpul în octombriePotrivit prognozei Institutului meteorologic, vremea va evolua aproape normal în luna octombrie. O răcire mai accentuată se va produce în jurul datei de 20, după care va crește frecvența brumelor. în comparație cu luna precedentă, octombrie nu va fi o lună ploioasă. Temperatura medie va oscila între 11 și 14 grade, în zonele de șes din sudul și estul țării, și 7—10 grade în celelalte zone agricole. Maximele vor atinge, la începutul primei decade, valori cuprinse între 12 și 22 de grade, iar minimele se vor menține în general pozitive, cu excepția unor suprafețe restrînse din estul Transil

vaniei și zonelor submontane, unde apar condiții pentru căderea brumei și înghețuri în timpul nopții. în celelalte două decade, temperaturile Ia amiază vor oscila în general între 15 și 19 grade în sud și 8—16 grade în restul țării. Noaptea oferă condiții pentru brumă și înghețuri în majoritatea zonelor. Instabilități mai frecvente ale vremii se vor produce în intervalul 11—18 octombrie, cînd vor cădea ploi slabe în toate zonele, în munți căpătind formă de lapoviță și ninsoare, precum și în ultimele 5 zile ale lunii.

prin respectarea capacităților proiectate, se vor solda cu o economie de circa 15 milioane lei față de studiul tehnico-economic inițial aprobat.Sînt, într-adevăr, succese de prestigiu care onorează deopotrivă eforturile pline de abnegație atît ale colectivului uzinei, cît și ale colectivului de muncitori,tehnicieni și ingineri din sectorul de investiții și construcții- montaje. Este de relevat, în acest context, că, în acest cincinal, peste 95 la sută din volumul fizic al utilajelor și instalațiilor care vor fi montate se fabrică la diferite uzine din țară. Este vorba de instalații și utilaje complexe de mare tehnicitate și s capacitate și care, bunăoară, acum vreo zece ani nici în proporție de 20 la sută nu s-ar fi putut procura de pe piața internă. Străduința de grăbire a ritmului investițiilor, de reducere a cheltuielilor se reflectă și în efortul ca o parte din utilajele pentru punerile în funcțiune din acest an*  să se execute dhiar în atelierul de autoutilări al Uzinei chimice din Valea Călugărească. Prin auto- utilare s-au realizat, în acest scop, utilaje a căror valoare trece de 10 milioane lei.Muncitorii, inginerii și tehnicienii acestei mari unități din industria chimică prahovea- nă alcătuiesc un colectiv închegat, capabil să-și îndeplinească exemplar îndatoririle, militînd cu fermitate pentru transpunerea în viață a sarcinilor reieșite din documentele celui de-al X-iea Congres al partidului. Două zile la rînd, cît am fost în uzină, am cunoscut oameni despre care, președintele comitetului sindicatului, maistrul Stelian Noghi, spunea : „Sînt sufletul și fondul de aur al întreprinderii". De e- xemplu, mai mult de 500 din cei peste 2 500 de salariați au o vechime în întreprindere de peste 20 de ani. Acest lucru sugerează, cu putere, sentimentele care-i leagă de uzină, de activitatea ei. Dar mai jiune în lumină încă ceva : faptul că zestrea tehnică modernă, în continuă dezvoltare, a u- nității se găsește pe mîinile sigure ale unor oameni cu o tot atît de prețioasă zestre de experiență profesională.Există deplin temei că, in jurul acestor cadre valoroase, și ur- mînd exemplul lor personal, vor crește mereu altele, tinere, formate în spiritul u- nor înalte exigențe și tradiții muncitorești.
Sever UT AN
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Pentru ca vinul să fie hun 
trebuie urgentată 

recoltarea siru^u|rilcr 
și reconsiderate tehnologiile de vânificație 

chiar din această toamnă

SEMICENTENARUL PRIMULUI INSTITUT DE SPEOLOGIE DIN LUME

Tn podgorii se desfășoară, în aceste zile, culesul și vinificarea strugurilor, lucrări de mare însemnătate, deoarece de modul cum se execută depinde în foarte mare măsură calitatea vinului. Datorită muncii cooperatorilor și a lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, care au executat la timp lucrările de întreținere în vii, recolta de struguri este bună. Se evidențiază în mod deosebit rezultatele foarte bune din podgoriile județului Vrancea — Odobești, Co- tești, Panciu — care asigură cea mai mare parte din producția de struguri a țării destinată vinificării. întreprinderea agricolă de stat Odobești, de exemplu, obține cîte 10 000 kg struguri la hectar.Calitatea vinului este determinată în mare măsură de modul cum se fac culesul și vinificarea, lucrări de mare actualitate în aceste zile. în cadrul unei ședințe de lucru a Centralei viei și vinului care a avut loc nu de mult la Focșani, pe lingă precizarea tehnologiilor specifice fiecărui tip de vin, au fost stabilite o serie de măsuri care să ducă la respectarea fazelor de preluare și prelucrare a strugurilor. Pentru a se obține vinuri cu însușirile cerute se pune un accent deosebit pe culesul strugurilor în momentul optim. Tocmai de aceea Centrala viei și vinului a organizat o rețea de laboratoare în fiecare județ. încă de la data de 20 august aceste laboratoare au urmărit evoluția coacerii strugurilor. Datele obținute au fost centralizate la un laborator coordonator, de preferință al stațiunii experimentale din podgorie sau al întreprinderii viei și vinului din județ. Pe această bază s-a stabilit data începerii culesului, diferențiat în funcție de mersul coacerii și starea recoltei. Procedîndu-se astfel se evită pierderile determinate de supracoacere și se obțin vinuri de consum cu- Tent în cantități mai mari. în cadrul fiecărei unități agricole, culesul se face pe parcele și soiuri în funcție de maturizarea strugurilor și de tipul de vin ce urmează a se obține. Cooperativele agricole sînt îndrumate să recolteze și să predea strugurii la centrele de vinificație separat pe categorii, pe soiuri și pe culori.Cu toate că au fost stabilite asemenea măsuri, culesul și vinificația nu se desfășoară peste tot în mod corespunzător. Pînă acum, recoltarea strugurilor s-a făcut în proporție de numai 37 la sută în întreprinderile agricole de stat și 28 la sută în cooperativele agricole. Această întîrziere este păgubitoare din două puncte de vedere. Ploile din luna septembrie au determinat, în unele locuri, crăpa- rea pieliței boabelor, ceea ce favorizează atacul de mucegai. în asemenea cazuri, evident, calitatea vinului scade simțitor. Este dăunătoare practica întâlnită în unele județe unde, pe considerentul grăbirii semănatului și a recoltării porumbului, strugurii sînt lăsați pe butuc, pradă mucegaiului. Iată de ce, peste tot unde se constată acest fenomen, indiferent de tipul de vin care trebuie să se obțină, este necesar să fie grăbit culesul și să se organizeze temeinic munca la centrele de vinificație pentru ca pre

lucrarea strugurilor să se' facă rapid, respectîndu-se normele calitative.Grăbirea recoltatului este determinată și de necesitatea de a se obține vinuri mai ușoare, cu un grad alcoolic scăzut, vin care place consumatorilor. în această privință trebuie să rupem cu o practică încetățenită în ultimii ani, aceea de a obține, indiferent de specificul podgoriei, vinuri alcoolice, cu un conținut de zahăr ridicat. Este o cerință de cea mai stringentă actualitate. Astăzi, gustul consumatorilor se .îndreaptă spre vinuri ușoare, cu un conținut scăzut în alcool, cu aromă de struguri, care au prospețime și sînt răcoritoare. De altfel, din cele mai vechi timpuri, în podgoriile românești se produceau aceste vinuri.în ultimele decenii atît la noi, cit și în alte țări cu viticultură dezvoltată, însușirile și caracteristicile vinurilor au înregistrat schimbări importante. Mulți ani la rînd a fost la modă tipul de vin dulce și alcoolic. De acest curent nu au scăpat nici podgoriile Odobești și Panciu, cunoscute în trecut prin vinurile lor ușoare și seci, iar vinurile de culoare roz existente de-a lungul secolelor au suferit rigorile timpului pînă la dispariția lor din practica vinicolă. La aceasta au contribuit mai mulți factori. Prin lucrările de raionare și microraio- nare a viticulturii au fost promovate și soiuri care dau vinuri tari în detrimentul celor echilibrate. Această tendință a fost susținută și de criteriile care au stat și stau la baza aprecierii calitative a producției viticole și a prețurilor de preluare Ia struguri și vin. Actualmente, la stabilirea prețului se are în vedere soiul, dar numai dacă strugurii 'au un conținut ridicat de zahăr (aproape 200 grame la litru), iar vinul, anumite grade alcoolice. Altfel, produsului i se acordă un preț minim. Toate acestea au împins pe specialiști și pe conducătorii de unități agricole să aleagă soiuri cu un potențial alcoolic ridicat. Ca urmare, în prezent găsim mari suprafețe ocupate cu aceste soiuri, chiar și în podgorii cunoscute cum sînt Odobești, Valea Călugărească, Drăgă- șani și altele.. La Odobești, de e- xemplu, în locul soiului Galbenă din care se obținea acel vin ușor de 9—10 grade cu o aromă și fructuozi- țăte care i-a făcut pe oameni să-l ctenumească „vin de. butuc", au fost introduse alte soiuri care asigură, ce-i drept, vinuri cu un conținut alcoolic ridicat, dar lipsite de prospețimea ce a dus altădată pînă departe faima acestei podgorii.De altfel și concursurile noastre de vinuri au cultivat gustul pentru vinurile dulci, dezavantajînd pe cele curente de masă, ușoare. Din moment ce consumatorului nu i-a fost oferit un asemenea produs el și l-a creat singur, folosind amestecul de vin cu sifon.Pentru obținerea unor vinuri u- șoare, în afară de recoltarea strugurilor în momentul optim, trebuie îmbunătățită tehnologia de prelucrare cu ajutorul căreia se poate obține un produs cu calitățile pe care le dorim. Privită critic, tehnologia de mare 

randament, cu implicațiile ei de aplicație Ia scară industrială, nu poate prelua total ceea ce deținea tehnologia de vinificație artizanală. Vinificația de tip industrial a determinat pe specialiștii noștri să abandoneze u- nele tehnologii practicate în trecut.Pentru a valorifica mai bine producția de struguri sînt și urrpează să fie reconsiderate procedeele și metodele de lucru în vinificație. Fiind vorba de vinuri ușoare, cu însușiri bine precizate, tehnologia trebuie să se alinieze acestei cerințe. începînd cu prelucrarea strugurilor și pînă la terminarea fermentației trebuie izolați toți factorii care ar putea influența nefavorabil asupra calității vinului. Prevenirea oxidării vinurilor proaspete reclamă pritoc prematur, la începutul fazei de fermentație lentă și apoi efectuarea umplerii golului de fermentare țît mai des. Avind un grad alcoolic mai scăzut, aceste vinuri sînt mai perisabile și de aceea reclamă condiții mai bune de păstrare. în podgoria Odobești se produceau vinuri ușoare folosindu-se și avantajele oferite de temperaturile scăzute din timpul iernii. Această practică, care din comoditate nu se mai folosește, trebuie reactualizată.Pe lingă măsurile care trebuie întreprinse acum în timpul campaniei de cules și vinificare a strugurilor se ridică necesitatea rezolvării unor probleme în perspectivă. Este vorba, în primul rînd, de refacerea vechilor sortimente care s-au dovedit a fi valoroase pînă în zilele noastre. în decursul anilor, podgorii vechi ca : Drăgășani, O- dobești, Huși, Nicorești, Teremia etc., cunoscute ca producătoare de vinuri pentru consum curent, albe și roze, s-au transformat într-o mare măsură producînd astăzi însemnate cantități de vinuri alcoolice sau care tind să se încadreze în această categorie. Iată de ce Centrala viei și vinului este preocupată de restabilirea specificului acestor podgorii, de producerea unor vinuri ușoare care să corespundă exigențelor consumatorilor.Pentru realizarea vinurilor ușoare trebuie reconsiderată actuala legislație privind stabilirea prețului care se acordă pentru struguri la producător. La noi, alcoolul continuă să rămînă un element principal de încadrare a vinului într-o categorie de calitate și de preț. Trebuie luate în considerare însușirile gustative ale vinului.. A- tunci și unitățile producătoare vor fi interesate să extindă acele soiuri care dau vinuri ușoare, armonice din punct de vedere al însușirilor gustative. La rîndul lor, unitățile de vinificație nu vor mai urmări doar alcoolul din vin ci, în primul rînd, însușirile lui calitative.în aceste condiții se vor obține vinuri ușoare care vor conserva în ele arome de strugure, vor avea prospețime, intr-un cuvînt vor fi pe gustul consumatorilor.
Dr. ing. Miiu OȘLOBEANU 
director general al Centralei viei 
și vinului — București
Ing. Vasile 1EPĂDATU 
șef de laborator la Institutul 
de cercetări pentru viticultură 
și vinificație Valea Călugărească

Ședința festivă de hManifestările prilejuite în țara noastră de semicentenarul Institutului de speologie „Emil Racoviță"' — primul institut de acest profil înființat în lume — au început sîmbătă dimineața cu o ședință festivă organizată la București de Ministerul Invățămîntului și Academia Republicii Socialiste România.Sărbătorirea acestui eveniment de seamă al vieții științifice, din țara noastră se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. La aceste manifestări iau parte personalități de seamă ale științei românești, precum și reprezentanți ai unor academii și institute de specialitate de peste hotare.La ședința festivă de sîmbătă, ministrul învățămîntului, Mircea Malița, a dat citire mesajului pre
0 ACTIVITATE ȘTIINȚIFICA OF PRESTIGIU* * *

realizată începînd chiar de acum) și cerințele viitoare ale populației 7• Arh. HORIA HUDIȚA. — După cum se știe, dezvoltarea Bucu- reștiului s-a axat, pînă acum, pe construirea unor cartiere de locuit, situate pe teritorii libere, la marginea o- rașului. Totuși, în zona centrală au fost amplasate —. în funcție de o tramă stradală existentă — numeroase construcții izolate, adăpostind fie locuințe, fie instituții social- culturale și de alt fel, ceea ce a dus la crearea de servituți, de date prealabile puțin convenabile pentru sistematizatorii de azi și de mîine, precum și la o complicare inutilă, perturbantă, a fluxurilor de circulație. N-ar fi oare firesc ca. pe viitor, asemenea amplasamente să fie grupate, subordonate prevederilor schiței, pentru remodelarea unor artere, piețe sau

Speologia numără printre întemeietorii ș’ cei mai iluștri reprezentanți ai săi pe marele savant Emil Racoviță. Școala românească în acest domeniu a înregistrat de-a lungul existenței sale succese notabile, care-i conferă un prestigiu unanim recunoscut pe plan mondial. Primul institut de speologie din lume a fost înființat la Cluj cu cinci decenii în urmă. Sărbătorirea semicentenarului său va prilejui o serie de manifestări cu caracter științific, care se desfășoară între 2 și 10 octombrie a.c. Cu ocazia acestui eveniment am a- dresat cîteva întrebări dr. doc. TRAIAN ORGHIDAN, directorul Institutului de speologie „Emil Racoviță".
— V-am ruga să vă referiți, in 

primul rînd, la temeiurile prio
rității noastre pe acest tărim.— Emil Racoviță (1868—1947) este considerat astăzi, pretutindeni, „părintele biospeologiei moderne". Celebra sa lucrare „Eseu asupra problemelor biospeologice", tipărită la Paris în 1907, pune în ordine amalgamul de date contradictorii cunoscute pînă Ia el, schițînd în același timp drumul viitoarelor cercetări. Iată de ce „Eseul" a fost numit de-a lungul timpului, de către personalități științifice dintre cele mai -marcante, „actul de naștere al speologiei", „statutul fundamental al biospeologiei", „celebrul manifest al Iui Racoviță", sau „catehismul biospeologilor moderni".Tot în 1907, Racoviță a înființat la Paris, în colaborare cu elevul său Rene Jeannel, asociația internațională „Biospeologica", a cărei activitate rodnică a fost urmărită cu interes de naturaliștii din întreaga lume. In sfîrșit, în 1920 a luat ființă Institutul de speologie din Cluj, care a dat posibilitate marelui savant să-și desfășoare creația de maturitate pe teritoriul țării sale.La început, institutul avea un colectiv de numai cițiva cercetători. Ei au studiat însă peste 230 de peșteri românești, scoțînd la lumină nenumărate organisme animale adaptate la viața subterană, de un real interes științific, aparținînd mai multor grupe de nevertebrate : crustacei, insecte, arachnide, miriapode, viermi etc.

— Pentru nespecialiști, această 
enumerare nu spune prea multe. 
N-ați putea să dați un exemplu 
concret privind interesul știin
țific la care v-ați referit ?— Ipoteza translației continentelor a fost susținută tocmai prin studiul unor astfel de mici viețuitoare subterane. Numai în felul acesta poate fi explicată configurația actuală a hărților de răspîndire a coleoptere- lor cavernicole și endogee (subterane), deci a unor forme terestre, pe 

ședintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, adresat par- ticipanților la manifestările consacrate semicentenarului Institutului de speologie „Emil Racoviță".Președintele Academiei Republicii Socialiste România, acad. Miron Ni- colescu, a rostit apoi un cuvînt omagial, evidențiind remarcabilele merite ale renumitului biolog român Emil Racoviță, însemnătatea operei sale, operă care s-a bucurat de un larg răsunet în viața științifică și și-a găsit o strălucită reflectare în fundamentarea unei discipline noi — biospeologia.In cadrul ședinței solemne, profesorii Radu Codreanu și Traian Orghidan, directorul institutului, au făcut un istoric al speologiei românești, relevînd activitatea meritorie 

suprafața globului. Evoluția lor marchează existența în trecut a barierelor și punților de legătură între diferite regiuni terestre. Astfel de cercetări efectuate în institutul condus de Emil Racoviță demonstrează concepția modernă care l-a animat pe marele savant român, potrivit căreia sistematica evolutivă trebuie să fie „o filogenie aplicată".Vedem, prin urmare, că Institutul de speologie din Cluj, creat pentru studiul istoriei naturale a domeniului subteran, datorită orientării bine gîndite a cercetărilor, a obținut rezultate care depășesc cadrul inițial. Ele au fost confirmate și dezvoltate la condițiile noi de după eliberarea țării noastre. Prin grija conducerii de partid și de stat, în 1956, o dată cu reorganizarea cercetărilor speologice, a fost creat Institutul de speologie de la București, centrul activității de studiu al peșterilor din toată țara. S-a înregistrat totodată un aflux de forțe noi, tinere, pregătite încă de pe băncile facultății — la București sau la Cluj — pentru cercetarea faunei subterane și a peșterilor. în puțini ani, noua școală românească de speologie s-a afirmat cu hotărîre pe plan intern și internațional.
— Pâră a avea pretenția unui 

bilanț, v-am ruga să ne comu
nicați cîteva date privind dimen
siunile acestei afirmări.— în scurt timp, inventarul peșterilor din țara noastră, precum și al speciilor de cavernicole din țara noastră s-a mărit sensibil. De la cele 230 de peșteri studiate de colectivul lui Emil Racoviță s-a ajuns la peste 1 000, iar numărul formelor de viață subterană acvatică și terestră depistate a crescut cu încă 150 de specii necunoscute în trecut.Se lucrează din ce în ce mai intens în domeniul speologiei fizice, abordîndu-se, în afară de problemele de hidrologie carstică, de geomorfo- logie subterană și de studiul formelor reliefului și al microreliefului calcaros. probleme ca aceea a roiro- climatului subteran, urmărite de sectorul din Cluj, cu stăruință și cu interesante rezultate în ultimii patru ani, după cum s-a intensificat și cercetarea formelor de cristalizare a calcitei din peșteri, domeniu 'nestudiat la noi pînă relativ de curînd.Roadele acestei activități multilaterale sînt oglindite în cele 10 volume de lucrări (publicația anuală a institutului) apărute între anii 1960— 1971 și în volumul dedicat „Centenarului Emil Racoviță", precum și în alte aproape 200 de lucrări, tipărite în perioada respectivă în reviste din țară și din străinătate.

— Și în ceea ce privește co
laborarea cu instituțiile științi
fice din străinătate ?

Bucureștia cercetătorilor Institutului de . speologie „Emil Racoviță" ; prof. Claude Delamare Deboutteville, de la Muzeul național de istorie naturală din Brounoy, a vorbit despre viitorul cercetărilor speologice. în încheierea ședinței, prof. Constantin Motaș, om de știință emerit, a evocat personalitatea savanților Rene Jean- nel și Pierre A. Chappuis, care au colaborat cu Emil Racoviță și alți savanți români la elucidarea unor probleme de seamă ale speologiei și au profesat mai mulți ani la Universitatea din Cluj.
★In aceeași zi a fost deschisă o expoziție cu cele mai noi realizări științifice ale specialiștilor Institutului de speologie „Emil Racoviță”. (Agerpres)

cinema

— Sprijinul acordat-de statul nostru prin multiple forme a permis inițierea unor colaborări fructuoase, care au dus la o lărgire a orizontului și a experienței noastre. Am fost solicitați, de pildă, de Academia de Științe din Cuba să contribuim la cercetarea faunei din peșterile cubane. Prima expediție, care a avut loc în 1969, s-a soldat cu rezultate foarte bogate și foarte interesante, care pun cercetătorilor noștri probleme noi privind fauna cavernicolă tropicală și insulară. Studiul aprofundat al acestor probleme ne-a dat posibilitatea de a elabora capitolul de biospeolo- gie din monografia peșterilor cubane, ce va apărea sub îngrijirea președintelui Academiei de Științe, Antonio Nunez Jimenez. O altă reușită a institutului o constituie extinderea domeniului nostru de acțiune, prin cercetarea paleontologică a depozitelor cuaternare din peșterile românești. Activitatea stăruitoare desfășurată din 1956 și pînă astăzi pe șantierul de săpături din peștera „La Adam", din Dobrogea a avut drept rezultat o substanțială completare a cunoștințelor noastre cu privire la evoluția climatului și a faunei în cuaternar, în funcție de modificările climatice survenite în perioadele glaciare și interglaciare pe teritoriul Dobrogei.
— Speologia este un domeniu 

care-i atrage nu numai pe spe
cialiști. Nu există iubitor al na
turii care să nu fi vizitat o peș
teră. Ce au în vedere speologii 
pentru promovarea cunoașterii 
frumuseților subpămîntene 7— Prin activitatea neobosită a cercetătorilor institutului — ajutați în ultimii ani și de tineri amatori, din ce în ce mai mulți și mai entuziaști — au fost descoperite peșteri uriașe, ca aceea a Vîntului, din Pădurea Craiului, care o întrece în lungime pe cea de la Topolnița din Oltenia, descoperită de cercetătorii institutului în colaborare cu geologul Mar- cian Bleahu. Mai merită să amintim descoperirea, în 1959, a galeriei noi din peștera Cloșani din Oltenia, pînă acum cea mai interesantă din țara noastră, în privința formelor cristaline, a peșterii de la Izvorul Tăușoa- rei, din Munții Rodnei, sau a peșterii Sura Mare, din Munții Sebeșului. Toate aceste peșteri monumentale vor deveni în curînd, prin amenajare și electrificare, obiective țuris'tiee de prim rang, în măsură să ‘aratg turiștilor români și străini splendo-’" rile naturii noastre subterane. în acest scop, s-au întocmit contracte de colaborare între Ministerul Turismului și institutul nostru.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

• Așteptarea ; Vizita delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Populară Chineză : LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
O Cermen ? VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9; 12.
• Aricii se nasc fără țepi : 13,45, 
Tabla viselor — 16; 18,15; 20,30 : 
DOINA.
• Frații : BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.15, MOȘILOR — 15,30; 17,45; 20.
• Aeroportul : SCALA — 10; 13,30;
17; 20,30, CAPITOL — 9; 11,30;
14,15; 17; 20, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 20.
O Așteptarea : GIULEȘTI — 15,30; 
17,45; 20, MUNCA — 16; 18; 20.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : DACIA — 8,30— 
20,30 în continuare.
© Marele premiu : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Start la moștenire : FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
FESTIVAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FEROVIAR — 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• După vulpe î BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21, EXCEL- 
STOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
O Cromwell : CENTRAL — 10; 
13,30; 16,45; 20, .MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
O Parada circului: TIMPURI NOI
— 9,30; 11,15; 13; 14,45; 16,30, MIO
RIȚA — 10: 12,30; 15; 17,30; 20.
© Chopin în Polonia; Eu, omul; 
Vara printre ghețuri; Meșterii 
din Iran : TIMPURI NOI — 18,30;
20.15.
o Asediul : ARTA — 15,30; 18;
20.30.
0 Tick, Tick, Tick : GRIVIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, FLO- 
REASCA — 15.30;. 18; 20,30.
0 Baltagul : CINEMATECA (sala 
Union) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
q Boxerul : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 17,45; 20.
A Articolul 420: BUCEGI — 9,30; 
16; 19,15. VOLGA — 9; 12,15; 15,45;
19.15, AURORA — 9; 12.30; 16;
19.30. FLAMURA — 9; 12,30; 16;
19.30.
o Brigada Diverse în alertă : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.15, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
O Hello, Dolly !: TOMIS — 9,30; 
12,30; 16; 19,30.
© Eu sînt Jerom : UNIREA —
— 15,30; 18; 20.15.
0 Omul orchestră : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45; 
20.00.
0 Floarea-soarelul : LIRA —
15,30: 18; 20,15, COSMOS — 15.30; 
18; 20,15.
a încrederea : VITAN — 15,30; 18;
20.15.
a Simon Bolivar î CRÎNGAȘI — 
15.30; 18: 20,15.
ea Direcția Berlin : FLACĂRA — 
15.30: 18; 20,15.
0 Un Ioc neutru îndrăgostiți : 
PACEA — 15.45; 18; 20.
© Cîntărețul buclucaș : RAHOVA
— 15,30; 18; 20,15.
© Greșeala fatală î PROGRESUL
— 15.30; 18; 20,15.
© Riscul : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.
« n floare șl doi grădinar! : FE
RENTARI — 10; 15,30; 19.teatre
0 Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; Singe vienez —
19,30.
© Teatrul de comedie : Croitorii 
cei mai mari din Valahia — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (în sala Teatrului Mic) : 
Play Strindberg — 20.
© Teatrul „Ion Creangă*'  : Coco- 
șelul neascultător — 10; Mateiaș 
Gîscarul — 16.
® Teatrul evreiesc de stat : 
Transfuzia — 11; Două nunți și un 
divorț — 19,30.
q Teatrul „Țăndărică*'  (sala din 
Calea Victoriei) : ElefănțeluJ cu
rios — 11; (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11. 
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Sonatul Lunii 
— 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 19,30.

Bucureștenii de azi despre 

Bucureștii generațiilor viitoare
(Urmare din pag. T)rința ca amplasarea dotărilor de orice tip, din această categorie, să tie realizată cu prioritate în zonele de locuit și nu în zonele de lucru sau în centrul orașului. Este evident că, așa cum spuneam, o anumită rezervă față de zonele noi de locuit se dato- rește și faptului că nu s-a acordat suficientă atenție dotării lor corespunzătoare. într-o anumită măsură, tinerii necăsătoriți și studenții fac excepție de Ia preferința dotărilor în zona de locuit, solicitînd amplasarea lor în centru sau în apropierea locurilor de muncă. Deși există o preponderență a preferințelor pentru complexe comerciale — pe lîngă ansamblurile de locuit, cu o funcționalitate comercială completă — numeroase persoane s-au pronunțat pentru magazine la parterul blocurilor.Problemele de circulație constituie o preocupare pentru majoritatea persoanelor care au răspuns la întrebările din chestionare, precum și în recomandările sau ideile primite prin intermediul presei sau al caietelor de sugestii și propuneri. A rezultat că mijlocul de transport în comun preferat de bucureșteni este autobuzul— 52,6 la sută — urmat de tramvai— 18.3 la sută și de troleibuz — 14,5 la sută. în rest, nu s-au exprimat preferințe. Majoritatea subiecților din cercetare preconizează, ca timp optim de deplasare de la domiciliu la locul de muncă, o perioadă de maximum 20 minute ; timpul maxim de deplasare de la domiciliu pînă la mijlocul de transport în comun ar fi, pentru 3/4 din populația cercetată, de 5 miuute. în scopul unei mai bune organizări a transportului în comun, populația este dispusă să accepte un program de lucru decalat.în cadrul diferitelor idei și propuneri făcute de populație s-au înregistrat numeroase soluții care au în vedere transformări importante în viitor. Fără a putea afirma că s-a efectuat o selecție precisă a însemnătății acestora, se pot exemplifica cîteva dintre cele mai remarcabile. Astfel, numeroși cetățeni și.' specialiști recomandă insistent realizarea unui metrou în București, ca rezolvare a unor importante probleme de transport în comun. Nu sînt lipsite de interes nici argumentele în spri

jinul acestei idei, cum ar fi: capacitate mare de transport, viteză comercială corespunzătoare, descongestionarea traficului de suprafață etc. A- ceastă idee a fost preconizată de mai multă vreme în cadrul studiilor de sistematizare ; în etapa actuală, colective de proiectare din întreprinderea de Transport București și din Institutul „Proiect-București" elaborează studiul tehnico-economic pentru lucrările primei etape, în cadrul unei soluții generale de largă perspectivă.Un grup de locuitori ai orașului propun amenajarea rîului Dimbovița ca element de recreație și agrement, salubrizarea apelor ce traversează o- rașul, realizarea de plantații și spații verzi pe ambele maluri, amplasarea de obiecte distractive etc. Un alt grup de propuneri — mai puțin numeroase — au în vedere acoperirea rîului Dimbovița și transformarea acestuia într-o mare arteră de circulație cu caracter monumental.Probleme deosebite au fost ridicate în ceea ce privește raportul pieton- automobil și modul de rezolvare a circulațieL S-a preconizat o separare totala a circulației vehiculelor de circulația pietonilor, crearea unor piețe ample pentru promenadă si destindere ș.a. în același timp, s-a atras atenția asupra rezolvării problemelor de parcare și garare, a creării unor intersecții denivelate, a separării transportului în comun de traficul autoturismelor etc.Multe propuneri, venite din partea a numeroase persoane, au în vedere modul de reconstrucție a zonei centrale a orașului. Se sugerează implantarea de clădiri înalte, cu 20—30 de etaje, realizarea de unicate atît ca funcționalitate cit și ca arhitectură și demolarea din această zonă a ceea ce este clădit jos și necorespunzător, în același timp, In jurul lacurilor și în nordul orașului se emite ideea unor cartiere de locuit joase, cu clădiri parter-etaj și eventual curte, într-o vegetație abundentă.Nu este posibil de a ti trecute în revistă toate propunerile primite și poate nici nu este cazul. Este însă de remarcat faptul că marea majoritate a persoanelor care au făcut propuneri au încercat o abordare a problematicii viitorului orașului București, au trecut în domeniul atît de important al prospectării modului de viață al anului 2000.

Redacția noastră a solicitat unui grup de șapte arhitecți să formuleze, fiecare, întrebări asupra aspectelor a căror soluționare, prin proiectul cunoscut, le pare nesatisfăcătoare. Le redăm în cele ce urmează.• Conf. arh. DUMITRU VERNESCU. — Din elaborarea planurilor de sistematizare ale municipiului București și județului Ilfov (am participat la amîn- două) a reieșit in- terdeterminarea lor mereu crescîndă, care necesită mai mult de- cît o corelare strînsă : o concepție și o aplicare unitare. Nu e normal să avem un oraș hipertrofiat, în mijlocul unui teritoriu insuficient dezvoltat, ci ar trebui gîndit ca, în anul 2 000, să avem— deci să acționăm de pe acum în acest scop— un sistem urban coerent, format dintr-o metropolă cu localități satelite, legate organic prin rețele de echipare tehnică. De aceea întreb forurile administrative, nu cred ele că a sosit momentul ca să se înceapă formarea unor organisme comune (municipiu-județ) pentru ceea ce va fi — intr-un timp, după opinia mea, scurt — Regiunea Metropolitană București ?
o Arh. GHEORGHE SEBESTYfiN. — Schița de sistematizare a municipiului București încearcă să prezinte dezvoltarea Capitalei pînă in anul 2 000, să jaloneze principiile de construcție și restructurare ale a- cestui oraș. Este însă de presupus că modul de viață se va modifica în următorii 30 de ani, cel puțin in a- ceeași măsură în care s-a schimbat din 1941 încoace. în lipsa unor cercetări socio-econo- mice privind modul de viață în jurul anului 2 000, nu ar fi fost uti

lă oare elaborarea cîtorva ipoteze privind viitorul mod de viață, care — prezentate în cadrul schiței — să constituie baza tematică a soluțiilor adoptate ? Lipsa unor astfel de ipoteze explicite nu comportă oare riscul unor neconcordan- țe (mai mult sau mai puțin grave) dintre concepția de azi a schiței (care va trebui 

Șapte arhitecți 
pun cîte o întrebare

nuclee din zona centrală și, în acest scop, să se prevadă o specializare funcțională mai profundă a teritoriului urban 7 Din schița de sistematizare nu pare să reiasă altă intenție de zonare, în afara celei clasice : industrie — locuire — spațiu verde.• Dr. arh. MIHAI ENESCU. — Există cumva. în inten

țiile actuale, lansara unor experimente urbanistice de genul unor cartiere sau mari ansambluri cu caracter experimental, care să verifice noi soluții și noi imagini ale integrării funcțiunii de locuire în contextul complex al sistemului urban și care să furnizeze date noi cercetării de arhitectură și urbanism 7Mijloacele de transport în comun constituie, se pare, singura modalitate certă de soluționare. în prezent și mai ales pentru viitor, a traficului urban de călători. Față de situația actuală a Capitalei, cînd viteza comercială și eficiența mijloacelor de transport în comun sînt încă reduse, ce soluții urbanistice sînt preconizate pentru o îmbunătățire substanțială pentru obținerea Unor fluențe ameliorate ale traficului, în special pe arterele principale din zona centrală 7

• Conf. arh. LUDWIG STAADECKER. — Există prevederea de a extinde zonele de contact social intens, ferite de circulație, de tipul realizat în zona Curții Vechi, care se bucură de un succes public major ? Dacă da, unde și cînd 7 Este cumva prevăzută re- pavarea unor străzi, plantarea și schimbarea profilului lor ?

Dacă este adevărat că amenajarea zonei menționate este apreciată, că trebuie extinsă și permanent îmbunătățită, atunci ascunderea fostei piețe mari alimentare învecinate intr-un spațiu dosnic — după părerea mea înghesuit și urît — nu aduce nici un aport imaginii orașului. Care va fi soarta Halelor și, dacă profilul lor a rămas alimentar, de ce a mai fost mutată piața 7 Socotesc că piețele aduc multă animație în viața orașelor, că ele trebuie a- menajate corespunză
După cum se vede, dezbaterea a fost fructuoasă ; se dovedește astfel, încă o dată, că e necesar ca — așa cum a indicat conducerea partidului nostru — consultarea cetățenilor în problemele care privesc viitorul orașelor noastre să devină o metodă curentă de lucru. Mulțimea de probleme formulate vor constitui, fără îndoială, pentru forurile care urmează să decidă, un bogat material de inspirație, prilejuri de adinei reflecții asupra destinelor Capitalei. Așa cum rezultă din cele relatate în cuprinsul acestui grupaj, unele aspecte sînt încă neelueidate pină la capăt ; ele necesită o serioasă aprofundare, pentru ca deciziile luate șă corespundă cît mai deplin cerințelor exprimate de opinia publică.

Grupaj realizat de arh.
Gheorghe SASĂRMAN

tor și nu escamotate, neglijate, cum este cazul mai tuturor piețelor bucureștene.în corelație strînsă cu cele arătate mai sus, aș întreba care sînt intențiile cu privire la rețeaua de circulație. Din cele prezentate publicului a- supra acestei probleme de mare importanță pentru viața și calitatea mediului urban se 

desprinde o poziție contradictorie, care ar trebui lămurită. Sînt prevăzute, de pildă, intersecții denivelate, ample și costisitoare (circa 30 la număr), cînd este cunoscut că, la o rețea rutieră cu latura ochiurilor sub 3 km, ele nu sînt necesare ; în schimb, există nenumărate intersecții pe arterele principale, treceri de pietoni la nivel. Oare ele n-ar putea fi evitate, prin prevederea de sensuri unice și, respectiv, prin pasaje subterane 7• Arh. MIRCEA 

STANCU. - După mine, cartierele noi au întins Bucureștiul mai mult decît era necesar, suprafața lui e foarte neecono- mîc ocupată. în același timp, orașul dă semne de sufocare din cauză că ansamblurile noi n-au fost legate, eu artere directe și corect rezolvate, de zona centrală. Cum va fi soluționată. în etape, prin schița de sistematizare, această legătură 7 Ce se va întreprinde, într-o primă etapă, imediată (deci înainte de realizarea multdis- cutatului metrou). în- tr-un asemenea scop, știut fiind că sistemul circulator al Capitalei suferă acut, încă de pe acum, de pe urma celor arătate aici ?
o Prof. arh. A- DRIAN GHEORGHIU.Funcțiile și tehnicile noi reprezintă, desigur, un imperativ social-economic al arhitecturii contemporane. Dar limbajul și frumosul — proprii spațiului, psihicului și istoriei noastre — sînt o obligație social-cultu- rală și patriotică. Prevede oare schița de sistematizare valorificarea. actualizarea, reconstituirea chiar a unei arhitecturi și urbanistici specifice Bucureștiului, cel puțin în zonele de tradiție sau în jurul monumentelor istorice 7 Se conturează cumva o personalitate a Capitalei de mîine 7 Cînd vom dispune de o arhitectură autentică, și ,nu numai de cele „vorbite" în limbi străine 7

PROGRAMUL I

8,45 Deschiderea emisiunii. Mu
zică populară.

9,30 Transmisiune directă de la 
mitingul organizat cu prile
jul „Zilei recoltei".

10.30 Muzică și dansuri populare 
din toată țara.

11,00 Matineu duminical pentru co
pii 0 Wilhelm Tell — inter
pretează un colectiv al Tea
trului de păpuși din Cluj 
O Film serial : „Sebastian și 
secretul epavei" (II).

12,00 De strajă patriei.
12.30 Emisiune în limba maghiară. 

Postmeridian.
14,00 Fotbal : Petrolul — Steaua. 

Transmisiune directă de la 
Ploiești.

15.45 Magazin.
17,00 Film serial : „Planeta glgan- 

ților".
17.50 Fotbal : R.D.G. — Cehoslova

cia (înregistrare de la Ber
lin).

19,00 Vetre folclorice : „Cîtu-i So
meșul de mare".

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptămînli * „Din

colo de nori". Magistrala 
transfăgărășană — reportaj 
de Horia Vasiloni.

20.20 Film artistic : „Magistratul”. 
Regia : Luigi Zampa. Cu : Fr. 
Pdrier, Claudia Cardinale, J. 
Suarez, M. Serato. Muzica : 
Renzo Rosselini.

21.50 Desene animate.
22,00 Un poet al melodiei — Ion 

Vasilescu. Prezintă Nicușor 
Constantinescu.

22.45 Telejurnalul de noapte 
® Sport.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu actori îndră
giți de copii : R. Zolla și pă
pușile sale.

20.30 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană

20.45 Spectacol TV. © Baletul „La 
piață" de Mihail Jora. Soliști: 
Valentina Massini, Mihaela 
Crăciunescu, Victor Marcu, 
Bojidar Petrov. Conducerea 
muzicală : Constantin Petro- 
vici. Coregrafia : Tilde Ur- 
seanu © Intermezzo muzical 
cu violoncelistul Nicolae 
Șarpe. La pian : Albert 
Guttman.

21.20 Buletin de știri.
21,25 Aventuri în epoca de piatră 

— film de desen animat.
21,50 Muzică ușoară cu orchestra 

Gerhard Romer.
22,10 Film serial : „Urmărirea". 

Episodul VII — „Un joc cu 
păpuși". Scenariul : Eugen 
Barbu, N. Mihail. Regia : 
Radu Gabrea.
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In fața lui „Don Alfonso
nimeni nu se mai prosternă

Sîntem într-o comună, nu departe de unul din cele mai vechi orașe chiliene — San Felipe. Comuna, înspre care duce poate cel mai frumos drum străjuit de plopi pe care l-am văzut în drumețiile mele prin această țară, se numește Quilpue, iar asociația țăranilor care lucrează și administrează pămînturile de aici, expropriate de curînd de la moșierul din partea locului, poartă denumirea a ceea ce e specific așezării : „Casas Chicas" (case mici). într-una din a- ceste „case mici", așezați la o masă de brad, stăm de vorbă cu un cetă- țean._ Nu are mai mult de 23—24 de ani, îl cheamă Sergio Perez Marchau și este președintele asociației. Ne povestește despre trecutul acestor pă- mînturi, mai degrabă despre oamenii care le-au lucrat, obidiți, atîta amar de vreme pentru Don Alfonso de Rio de Castillo, latifundiarul, care în trecut, și nu e prea mult de atunci, s-a crezut atotstăpîn peste întreaga suflare din Quilpue. Cind trecea Don Alfonso pe moșie, povestește Perez Marchau, toți cei ce-1 întîlneau trebuiau să-și plece capetele. Pentru că — zicea moșierul — viața e rîn- duită astfel ca unii să poruncească iar alții să muncească și să se supună. A fost o vreme cînd oamenii trebuiau să se supună, dar los „inquillinos" mureau literalmente d« foame dacă nu se supuneau...— Pe cine numiți „inquillinos" ?— Los „inquillinos", ne explică interlocutorul nostru, erau cei care lucrau în parte pe petecele de pămînt închiriate, ca să spun așa, de la stă- pîn. Trei, patru zile pe săptămînă lucrau gratis pentru el. Și mai erau obligați să-i dea lui Don Alfonso și 
o parte din roadele culese de pe parcelele folosite. Alții lucrau pe bază de salarii, dacă ceea ce primeau se putea numi salariu. Cînd am încercat pentru prima oară să protestăm împotriva condițiilor de robie și să cerem salarii mai omenești, Don Alfonso mai să turbeze de furie. Dar noi, care ne constituisem în sindicat, nu mai puteam fi intimidați ca pe vremuri. Pe mine oamenii mă aleseseră președinte. Aveam 20 de ani pe atunci. De ce m-au ales tocmai pe mine ? Poate pentru că i-am făcut să înțeleagă că sîntem oameni și nu vite. Poate pentru că nu plecam capul cînd trecea stăpînul prin livezi, ca să ne supravegheze. Și într-o bună zi, în numele oamenilor, m-am dus la conac la Don Alfonso și i-am spus că nu mai putem lucra pentru salarii de mizerie. M-a ascultat, livid de furie, și n-a dat nici un răspuns. Dar noi ne-am ținut tare și el a fost obligat să stea de vorbă cu sindicatul. Uite, aici, chiar la masa aceasta, am stat cu el față in față. El avea în spate puterea banului, noi - puterea sindicatului. Nu voia să ne recunoască. Atunci am declarat grevă — era anul trecut pe vremea culesu
lui fructelor — și am ocupat jumătate din moșie. Și-a tocmit avocați stăpînul. Avea bani cu care să-i plătească, dar și sindicatul nostru a- vea oameni ai legii. Și pînă la urmă guvernul a trimis un „interventor", cu puterea de a hotărî. Potrivit legii, noi aveam dreptul la alte salarii decît cele pe care le primeam, precum și la o serie de măsuri sociale pe care le revendicam. Așa a recunoscut și interventorul hotărînd ca Don Alfonso să plătească o majorare de salarii de 45 la sută.Dar moșierul n-a plătit-o. Cine știe, o fi crezut că vin ai lui la putere și va putea arunca hotărîrea în foc, ca pe un simplu petec de hîrtie. Ai lui n-au venit însă la putere. în alegeri - după cum se știe — a învins Unitatea populară și pe cîn- tarul vieții chilienilor s-au pus alte unități de măsură. Don Alfonso a pierdut definitiv. De la 30 iulie 1971 moșia nu-i mai aparține. îi aparține asociației țărănești, adică nouă.— Aveți greutăți la acest început de drum nou în exploatarea moșiei ? întrebarea a fost pusă de un inginer de la CORA (Corporația pentru reforma agrară), care ne însoțește.— Acolo unde avem greutăți sîntem ajutați, răspunde Perez Marchau. O

deleparte din case au fost distruse cutremur ; ele trebuie refăcute și .. vom reface. Nici școală nu e în comună ; dar vom clădi la anul una.. De pe acum ne simțim parcă alți oameni, cu forțe noi. Vedeți, așa e cînd povara supușeniei (și a umilirii ți se ia de pe umăr. Și cum să nu muncești și ziua și noaptea, dacă trebuie, cînd știi că o faci pentru tine, pentru colectivitatea din care faci parte, și nu pentru a umfla punga lui Don Alfonso ?Relatarea tînărului președinte al asociației țărănești reda un crîmpei al schimbărilor determinate în viața maselor țărănești din Chile de reforma agrară — unul din obiectivele principale ale programului Unității populare.După o statistică din 1951, inegalitatea economică și socială din mediul rural se concretiza în următoarele cifre : din 151 000 de proprietăți agri-

zăpadă și no-duceau desculți prin roi... pe alții i-au dus la Troija, pe malul rîului. I-au oprit aici, la liziera abruptă a apei, i-au împușcat și i-au aruncat în prăpastie".în ultimii ani, lupta țăranilor împotriva nedreptăților sociale s-a integrat tot mai mult în marile bătălii de clasă ale oamenilor muncii împotriva exploatării și asupririi. Dezideratul reformei agrare constituia un imperativ al progresului general, pentru care militau clasa muncitoare, organizațiile sale revoluționare, masele țărănești, pături ale burgheziei naționale interesate în impulsionarea industriei, pentru care anacronismul producției din agricultură era o frînă. Cercuri tot mai largi ale societății chiliene au devenit sensibile la situația dramatică a maselor de țărani lipsite de pămînt. în 1962 biserica a inițiat în mod simbolic o „reformă agrară", cedînd moșia „Las Sillas"
• TRECUT Șl PREZENT ÎN LUMEA SATELOR CHILIENE
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cole, 6 326 dețineau 80 la sută din terenurile cultivabile. în vîrful piramidei clădite pe sistemul proprietății latifundiare se aflau cîteva zeci de familii, deținînd fiecare între 100 000 și 300 000 de hectare.La 5 noiembrie anul trecut, în primul său discurs prezidențial, Salvador Allende spunea : „Vom lichida cu latifundiile care continuă să condamne mii și mii de țărani la >umi- lințe, la mizerie, împiedicînd ca țara să obțină de pe pămînturile ei toate alimentele de care avem nevoie. A- ceasta va fi posibil printr-o autentică reformă agrară".Și este pe deplin autentică reforma agrară înfăptuită de guvernul Unității populare. în numai nouă luni și jumătate de guvernare au fost expropriate 1 340 de moșii, cu peste 1 400 000 de hectare, aproape echivalentul întregii suprafețe expropriate într-o perioadă de 5 ani de către guvernul anterior democrat-creștin.Potrivit prevederilor de aplicare a reformei agrare, în anul viitor nu va mai fi nici o latifundie în Chile. Se satisface, astfel, una din cele mai mari revendicări populare, una din năzuințele purtate cu aprindere, de-a lungul mai multor decenii, de masele țărănești.Pe meleagurile care formează astăzi teritoriul Republicii Chile, sistemul latifundiar de tip feudal a fost implantat de conchistadorii spanioli. Veacuri de-a rîndul în acest sistem au intervenit foarte puține modificări. Chiar și în secolul XX, dreptul de viață și de moarte asupra iobagului . s-a facto. Alungarea de pe nesupus și a familiei cu condamnarea la moarte prin ina- niție.De multe ori, din jarul nemulțumirilor împotriva exploatării moșierești a izbucnit flacăra răscoalei. în iunie 1934, guvernul a arendat moșierilor 
o parte din pămînturile disponibile. „Los Terratenientes" cereau — și voința lor era lege — ca țăranii care lucraseră aceste pămînturi și care se împotriveau extinderii puterii latifundiare să fie strămutați. La Ran- quil autoritățile au ordonat transferarea forțată a cîtorva sute de țărani. Dar aceștia nu s-au supus ordinului și au ocupat pămînturile. Moșierii au recurs la forța publică. Terenurile o- cupate de țărani au fost înconjurate de trupe. Pălmașii au înfruntat a- ' menințarea armelor. Atunci s-a ordonat deschiderea focului. 50 de țărani au fost răpuși de gloanțe. Povestește Emilia Sagreda, sora unuia dintre conducătorii răzmeriței : „îi

al moșierului menținut de moșie a celui sale echivala

din Pirque unui grup de 18 familii de țărani. Presiunea forțelor democratice pentru reforma agrară devenea tot mai mare, iar guvernul lui Jorge Alessandri a fost nevoit să e- laboreze o lege a reformei agrare (1962). Era o reformă mai mult de ochii lumii — cu prevederi financiare favorizînd pe marii moșieri și cu intenția nemărturisită de a păstra reforma, chiar așa limitată cum era, în arhivele parlamentului. Dar masele țărănești din unele regiuni ale țării au trecut ele însele la impunerea legii. Momente dramatice ale a- cestei lupte ne-au fost evocate în satul Catemu, de președintele asociației țărănești locale, Manuel Antonio Vi- nero. „Nimic nu s-a obținut fără luptă, dar absolut nimic - a conchis el. Și ca să luptăm trebuia să fim organizați. Și nu era deloc ușor să te organizezi sub ochii latifundiarului".în perioada anilor 1965—1967 se contura o schimbare esențială a sistemului de proprietate rurală. Tre- cind la concretizarea angajamentului electoral, guvernul democrat-creștin a înaintat parlamentului o lege a reformei agrare. îmbunătățită cu propunerile partidelor de stingă și votată cu sprijinul lor, legea reformei agrare prevedea exproprierea tuturor moșiilor, cu unele excepții, pînă la limita de 80 de hectare, compensații eșalonate pe 30 de ani, naționalizarea tuturor apelor, pentru a scoate sursele de irigare a pămînturilor' din arsenalul exploatării moșierești. Mulți democrat-creștini de stingă au militat cu sinceritate pentru aplicarea legii agrare. Inginerul Hernan Mery, democrat-creștin, a fost rănit mortal cu prilejul exproprierii unei latifundii. Dar oficialitatea democrat- creștină n-a acționat cu fermitate împotriva rezistenței moșierilor în fața reformei agrare. în această situație, unii militanți democrat-creștini — printre care însuși președintele Institutului național pentru dezvoltarea agrară, Jacques Chonchol, actualul ministru al agriculturii — și-au dat demisia din funcțiile lor. Inconsecvența în aplicarea legii reformei a- grare a fost unul din motivele principale pentru care un grup de lideri ai partidului democrat-creștin au ieșit din acest partid, constituind „Mișcarea pentru acțiune populară independentă (M.A.P.U.)" care a intrat în coaliția Unității populare, în numele căreia a candidat la alegerile prezidențiale din septembrie 1970 Salvador Allende.Despre stadiul și finalitatea reformei agrare înfăptuită de guvernul

actual ne vorbește inginerul Vincente Garcia Huidobro, președintele Comisiei agrare a Unității populare și directorul tehnic al Corporației pentru reforma agrară (CORA).— După cum știți, guvernul Unității populare a expropriat, în mai puțin de un an, o suprafață cam egală cu cea pe care s-a aplicat legea reformei agrare în toți anii de guvernare a partidului democrat- creștin. Dar nu este vorba doar de ritmul aplicării și de concebții mei agrare. în ților anteriori concepută în bări structurale generale. în concepția noastră, ea se articulează cu schimbări de structură în toate sectoarele principale ale vieții economice și sociale. Naționalizarea din sectorul minier, din industrie și din sistemul bancar și reforma agrară neutralizează pe plan politic și economic rezistența forțelor reacționare, inclusiv a marilor moșieri, exprimînd ofensiva generală a politicii revoluționare. Dreptate socială în mediul rural nici nu se poate face cu adevărat decît printr-o politică ce tinde să asigure, pe plan național, eliberarea de exploatare, de asuprire e- conomică și politică.— Care sînt preocupările actuale în politica reformei agrare ?— Trebuie să milităm, în primul rînd, pentru dezvoltarea și consolidarea conștiinței politice a maselor din mediul rural — ne răspunde Vincente Huidobro — concomitent cu sprijinirea sistematică a pregătirii lor pentru agricultura modernă. Pămîn- tul chilian poate și trebuie să producă mai mult, mai bine și mai ieftin (Chile importă anual produse agro- alimentare în valoare de peste 150 de milioane de dolari). Destinul reformei agrare este legat, cum spuneam mai înainte, de destinul progresului nostru general. Poporul sprijină progresul în agricultură. Și, în același timp, agricultura trebuie să producă mai mult, atît pentru necesi-Ț tățile de consum ale populației, re- ducîndu-se astfel treptat o parte din importuri, cit și pentru aprovizionarea unor industrii și pentru export.„Revoluția verde" — cum este denumită adesea în America Latină lupta pentru schimbarea radicală a ■ sistemului de proprietate asupra pă- mîntului și pentru modernizarea producției agricole — dezrădăcinează din solul chilian rînduielile sclerozate de tip semifeudal. Este una din expre- . siile cele mai semnificative ale schimbărilor revoluționare care au loc în Chile.

reformei. Este vorba diferite asupra refor- viziunea guvernan- reforma agrară era afara unor schim-

Pe străzile Londrei, ca și pe ale altor mari orașe britanice, întîlnești zilnic o lume pestriță de turiști veniți de pe diverse meleaguri să vadă Anglia „la ea acasă". Ghiduri și ghizi cu înaltă calificare îndreaptă cu dexteritate această masă de oameni spre castele încărcate de lux și istorie, spre edificii1' impunătoare sau spre muzee doldora de obiecte de artă. Ceea ce se arată însă turistului este doar o față a Angliei. Reversul medaliei i se prezintă vizitatorului numai dacă el se a- bate de pe marile artere, luminate din belșug de reclamele sclipitoare ale magazinelor de lux ; acolo i se dezvăluie o altă lume — „o lume care trăiește în locuințe infecte și în sărăcie". Tocmai despre a- ceastă deloc atrăgătoare față a realităților britanice se vorbește în raportul întocmit de Jeremy Harrison de la Asociația Shelter, raport publicat în broșură sub titlul sugestiv : „Condamnabil". Iată cîteva date oferite de această lucrare : „Mai mult de două milioane de locuințe sînt improprii adăpostirii oamenilor... alte 4 700 000 locuințe sînt nesatisfăcătoare... Va fi nevoie de peste 200 de ani ca Anglia să scape c zere".Sînt i derate presa doneză.Să facem prin această cioabelor” — fică raportul filele documentului în cauză. Nu prea mult care mare i are zonele dărăpănate.Londra numără nu puțin de 150 000 „locuințe' cărora le este însăși această Multe din ele se îndeobște dintr-o cămăruță — cum înșirate ca niște chibrituri în cartierul Notting Hill, în care se îngrămădesc laolaltă cîte șase, șapte, opt persoane. Și pentru o asemenea cameră se plătește chirie cîte 3—4 lire pe săptămînă (iar dacă are ca anexă ceva ce poate fi numit bucătărie, prețul se ridică la 5—6 lire) dintr-un salariu care uneori nu este

ani ca Anglia de locuințele mi-cifre șocante, consi- ca atare chiar de conservatoare lon-o incursiune „lume a co- cum o cali-— urmărindtrebuie căutat pentru că ori- oraș britanic își sale de' locuințemai improprie denumire, compun singură sînt cele cutii de

H S H B HMegalopolis... Este poate termenul cel mai potrivit pentru a exprima dimensiunile capitalei japoneze, care se înfățișează, privită din elicopter, ca un pește uriaș, gata să înghită golful Tokio. De jos, de pe străzi, dintre care cele mai multe sînt înguste și foarte întortocheate, alcătuind un formidabil labirint atît pentru șoferi, cît și pentru pietoni, de pe autostrăzile suspendate ce șerpuiesc peste și printre case sau urmînd o rută chiar pe sub apele golfului, metropola niponă se înfățișează ca gru- pînd mai multe mari localități, cu uriașe zone industriale ; pe harta orașului Tokio sînt punctate cîteva centre importante, cu înfățișare modernă, ca Ginza, Marunuchi, Shinjuku, Ikebukuro, Shibuya, Akasaka, Chyoda-ku etc....Fuji-san, cu conul său veșnic Înzăpezit, sau „zeul misterios al arhipelagului nipon" — cum i se spune într-un vechi poem popular — situat la circa o sută de kilometri spre vest de capitală, este și astăzi un obiect de adorație al tokioților. înainte de primul război mondial el putea fi văzut din oraș în toată splendoarea lui, cel puțin o dată la trei zile. A- cum. datorită poluării excesive a atmosferei capitalei nipone, această priveliște nu mai poate fi admirată decît de cîteva ori pe an. Pericolul generat pentru mpdiul înconjurător prin poluarea aerului și a apei, prin contaminarea chiar a solului de fumul și gazele emanate de cele 70 000 de coșuri de uzine și de sutele de mii de automobile, preocupă în mai înalt grad populația, presa, toritățile orașului.Cele 24 de stații amplasate pe kio Tower și pe clădirile înalte orașului avertizează asupra concentrării excesive în atmosferă a carbonului monoxid. dioxidului sulfuric, nitrogenului oxid și a diferitelor hidrocarburi. Deasupra orașului se formează din cînd în cînd nori po- luanți în genul celor numiți „Los Angeles smog" — după orașul american în care și-au făcut apariția pentru prima oară. Un studiu al autorităților metropolitane, intitulat „Tokio luptă împotriva poluării", înfățișează dovezi ale situației drama-

cel au-Țoale

tice în care se află cetățenii orașului. Se arată, între altele, că tot mai multe persoane din capitala niponă suferă de bronșită cronică. în fișele medicale ale policlinicilor de aci a apărut; totodată, denumirea unei ma- „Yokkaici dureri foar-ladii noi și frecvente astma", care pricinuiește te mari.O dată cu atmosfera, fluvii ce străbat orașul — Tama, Su- mida, Arakawa, Nakagawa și Edo — au acumulat atît de multe reziduuri industriale vătămătoare, îneît apa lor a devenit nefolosibilă. Datorită acestor „fluvii ale morții", cum le numesc ziarele, apele golfului Tokio sînt și ele poluate. Cu toate acestea, firmele industriale, principalele vinovate de poluarea excesivă, refuză sistematic să renunțe la o parte din profituri și să facă investiții pentru măsuri antipoluante. Ținînd seama de protestele tot mai vii ale cetățenilor. în toamna anului trecut guvernul a convocat Dieta într-o sesiune extraordinară, care a adoptat un ansamblu de 14 legi în acest sens, criticate însă de presă pentru obligațiile ușoare pe care le impun firmelor industriale.Caracterul nociv al poluării apare și mai evident dacă se ține seama de condițiile specifice ale orașului, în primul rînd de uluitoarea sa aglomerație umană. Trebuie spus că Tokio este alcătuit din 23 de sectoare urbane însăși", alte 17 La cei tori ce daugă alte milioane din afara perimetrului ei, salariați rimi ce intră și ies Ca urmare a acestui numărului mare de trouri. circulația este extrem de dificilă. îndeosebi dimineața și seara. Cîteva călătorii în orele de vîrf sînt lămuritoare asupra a ceea ce japonezii denumesc katsu-jigoku sau transportul-iad. La sosirea (din două în două minute) a trenurilor în gările de suprafață sau în cele de metrou, călătorii se îndreaptă într-un șuvoi irezistibil spre vagoane, care se

cele cinci

mari, cuprinzînd „capitala adică fostul Edo, precum și orașe, 15 orășele și nouă sate, peste 11 milioane de locui- trăiesc în metropolă se a-din împreju- zilnic din oraș, fapt, în ciuda trenuri și me-

umplu cît ai clipi din ochi, după care intervin oameni special angajați — „împingătorii" — spre a îndesa pasagerii pînă la refuz. Expresia „înghesuit! ca sardelele" este fără îndoială indulgentă față de ceea ce poate fi văzut în asemenea ocazii.La intersecția Sukyiabăshi din inima cartierului Ginza, un mare panou electronic indică în fiecare moment ’

mai mare de 15 lire pe săptămînă !Chiar în West End, cartierul central al capitalei britanice, sînt nenumărate clădiri peste măsură de . „obosite", care ar fi trebuit demult demolate, dar care continuă să fie locuite, deși ele nu pot oferi locatarilor un adăpost sigur împotriva ploii, zăpezilor sau a frigului și nu le pot

oameni trăiesc în condiții inumane, în timp ce mii de apartamente sînt nelocuite, etalînd afișe „de chiriat". Un paradox — de altfel multe altele specific realităților din mea capitalului. De astfel de locuințe nu se pot propia oarece tante.Am

în-ca
Iu-a-cei ce muncesc, de- chiriile sînt exorbi-avut ocazia să stau
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• REALITĂȚI DEZVĂLUITE DE RAPORTUL ASOCIAȚIEI

SHELTER DIN ANGLIA

asigura satisfacerea celor mai elementare cerințe sanitare. Tony Melina și soția sa locuiesc împreună cu cei doi copii ai lor într-o cameră de aproape 8 mp. „Cînd eram noi singuri, afirmă cei doi soți, spațiul era oarecum suficient. Acum este foarte greu. Dar unde să ne ducem ? Orice proprietar, cînd aude că avem copii, ne spune : îmi pare dar nu vă pot primi".Zeci și sute de mii

de vorbă cu cetățeni din a-semenea cartiere vitregite, într-un moment cînd, datorită situației economice care stagnează, creșterii continue a prețurilor, ca și a șomajului, săracii devin tot mai săraci, foarte puține cazuri• o familie a izbutit să „desprindă" din acest diu. „Sărăcia se ține tă de noi" — îmi unul din acești dezmoșteniți ai soartei. „Multi, arăta el, au plecat de aici, dar

Sînt cind se me- lipi-spunea

au trebuit să se întoarcă după citeva luni sau după cîțiva ani. O locuință bună nu este pentru cei ce muncesc din greu'.Am fost zilele trecute la \ Birmingham, al doilea mare ' Oraș din Anglia, important centru industrial — cu fabrici și uzine care au dus faima produselor britanice peste mări și țări. în mijlocul orașului se înalță impunătoare clădiri, pe frontispiciul Lloyds Bank, Birmingham Shopping Centre ș.a.m.d. splendide ca realizare tectonică. Nu le poți admira fără a observa umbra lor se ascund zeci și zeci de clădiri dărăpănate, gîrbovite de ani și măcinate de igrasie, unde locuiesc mulți dintre cei care făuresc produsele ce au făcut orașul vestit. în ansamblu, orașul acesta, altădată înfloritor, este supus unui proces de „degradare", cum s-a exprimat un comentator de specialitate. Nu puțini constată legătura organică existentă între decăderea economică și socială a Birmingham-ului și creșterea șomajului și a dificultăților materiale ale celor ce muncesc, o dată cu sporirea continuă a profiturilor monopolurilor.Acuitatea problemei locuințelor a fost subliniată deseori nu numai în presă, dar și britanic.Freeson declara că, pentru soluționarea problemei respective, în acest deceniu „ar trebui ca numai la Londra să se construiască a- nual 40 000 locuințe noi, să se dărîme be și să 40 000 de improprii, este imposibil. De ce ? Concluzia raportului Asociației Shelter, de care am amintit la început, este semnificativă în acest sens. „Adevărata problemă a locuințelor nu constă în faptul că noi n-am putea construi suficiente clădiri, ci în aceea ’ că noi refuzăm să clădim atîtea apartamente cîte sînt necesare, pentru simplul motiv că sîntem prea puțin preocupați de condițiile în care sînt nevoite să trăiască multe familii".

cărora scrie : Bank, MidlandSînt arhi- însă că în

în parlamentul Deputatul Rcg

15 000 de cocioa- se modernizeze clădiri . care sînt Or, acest lucru

Nicolae PLOPEANU
Londra

Eugen POP
Santiago de Chile

din Newcastle — case în care cei

de lemn, trăiesc 820 000 de fa- care trebuie să plătească drept circa 9 000 de yeni din venitul de 20 000 pînă la 40 000 de yeni. „FÎNTÎNILE CARE ARD

Ravagiile unui cutremur ? Nu l O imagine obișnuită astăzi, pe o stradă 
săraci găsesc iluzia unui adăpost

■
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lui“, un fel de raport asupra problemelor orașului publicat de administrația metropolitană, se dezvăluie că 834 000 de familii, respectiv 28,1 la sută din numărul capitală, locuiesc dardul de igienă li se adaugă altesau 34,2 la sută din total, care afirmă că au locuințe necorespunzătoare.
total înregistrat în în case sub stan- necesară. Acestora 1 017 000 de familii
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nouri milii, chirie lunarProblema ce o ridică locuințele este agravată prin faptul că terenurile pe care ar trebui să se construiască blocuri sau case obișnuite sînt din ce în ce mai scumpe. Adesea construcția în sine — o structură metalică costisitoare pentru a rezista la

metropola niponă
șupra@glo|merată

® NOR! POLUANT! ACOPERĂ CONUL ÎNZĂPEZIT AL MUNTELUI FUJI • CARTIERE

AMENINȚATE CU SCUFUNDAREA DIN CAUZA... CONSUMULUI EXCESIV DE APĂ

intensitatea zgomotului și a poluării aerului. De altfel, la vreo metri mai spre est, lingă clădirea rotundă cu nouă etaje a lui „Mitsubishi Skyring" se află un post de poliție unde din timp in timp agenții de serviciu inhalează oxigen dintr-o pîlnie.Poluarea se grefează pe un fond social complex, care-i accentuează efectele, o problemă foarte acută în acest sens fiind considerată penuria de locuințe adecvate. în lucrarea „Determinind dimensiunile Tokiou-

200 de ori mai mari în alte orașe fiind aprecia- ridicate din sporească mai

DRUM DE ASFALT 
PRIN „INFERNUL 

VERDE"O șosea care va traversa „in- ■ fernul verde" al Amazoniei, de la coasta atlantică la frontiera peruviană, pe o distanță de a- proximativ 5 000 km, este in curs de construire în Brazilia. La fiecare 100 km se construiesc tabere, viitoare nuclee ale orașelor de miine.înaintarea prin pădurea virgină este însoțită de nenumărate dificultăți. Stabilirea traseului șoselei a necesitat 6 luni. Plecat în septembrie 1970, grupul de topografi care a primit această misiune s-a întors abia în martie anul acesta. Pe parcursul expediției, ei au putut fi aprovizionați numai cu ajutorul parașutelor. în pofida acestor obstacole, constructorii înfrîng cerbicia junglei. Pînă în prezent au fost defrișați 1 156 km de pădure virgină.

Chiriile sînt de două decît în Osaka sau mari ale Japoniei, te ca cele mai lume și continuînd să repede decît se majorează salariile, între 1955 și 1965, de pildă, salariile au crescut de două ori, iar costul chiriilor s-a ridicat la Tokio de șase ori. în capitală se află un mare număr de case de lemn construite imediat după război. Tn aceste locuințe, în general necorespunzătoare. întru- cît sînt simple improvizații de pa-

cutremure — reprezintă o parte mai mică decît costul terenului pe care se ridică. Pămîntul este în Japonia, cum se spune aci, o marfă mai scumpă decît aurul. Și aceasta nu numai în orașe, dar și în afara lor. Este cunoscut, de pildă, că autostrada ce leagă Tokio de Osaka, pe o lungime de circa 600 de kilometri, a necesitat cheltuieli mai mari decît orice altă autostradă similară din lume. întrucît terenurile pe care a fost construită au trebuit să fie cumpărate la prețuri incredibile.

Raportul la care mă refeream arată că numai o treime din casele orașului sînt conectate la rețeaua de alimentare cu apă și la cea de canalizare, că din cele o mie de vagoane de gunoi colectat zilnic, în cel mai populat oraș al lumii, doar o zecime este ars în crematorii speciale, restul fiind depozitat și folosit pentru... recuperarea de terenuri din ocean. Este, în sine, o idee originală, dar aplicarea ei duce, cum e și firesc, la infestarea mediilor subacvatice din zona orașului. Ca urmare, cea mai mare parte a populației se alimentează cu apă din puțuri proprii, scoțîndu-se zilnic din pînza freatică a solului pe care e situat orașul milioane de metri cubi de apă. De altfel, aceeași apă este consumată și în scopuri industriale de numeroase mici companii din capitală. Aceasta a determinat pe specialiști să avertizeze că, dacă se va continua consumul de apă în acest ritm, nu este exclus ca orașul sau unele cartiere ale lui să se scufunde la un nivel mult prea periculos — sub nivelul mării. „Consiliul pentru prevenirea dezastrelor naturale" al administrației metropolitane consideră că, în eventualitatea unui cutremur asemănător cu cel din 1923, circa 20 000 de case ar fi complet distruse și 16 la sută din suprafața orașului ar fi incendiată.Prin tradiție, în Japonia „cele cinci terori" de care locuitorii arhipelagului se temeau mai mult erau : cutremurele, incendiile, trăznetele. taifunurile și inundațiile. Acum, acestora li s-a adăugat poluarea. Această din urmă calamitate poate fi cu atît mai greu combătută, cu cît Tokio se caracterizează printr-o lipsă cronică de spații verzi.„Cum se va descurca în cele din urmă orașul Tokio .prins între problemele expansiunii continue a industriei și multiplele și grelele probleme sociale generate de aceasta" ? Iată o întrebare tot mai stăruitoare căreia savanții, sociologii, biologii și alți specialiști în materie caută să-i afle răspunsul.

„Fîntînile care ard" din Sele- nica, R.P. Albania, erau cunoscute pe vremea lui Aristotel, Strabon și Elian. Este vorba de zăcămintele de bitum ce se exporta pe vremea aceea în Grecia, Italia și Egipt. Bitumul era folosit în antichitate fie drept insecticid, fie pentru a gresa roțile trăsurilor sau a gudrona fundul corăbiilor. Participanții la cea de-a IV-a cruciadă s-au oprit la Vlora, de unde s-au a- provizionat cu bitum din care își făceau un fel de proiectile incendiare.
S.U.A. Șl SISTEMUL

METRICGuvernul S.U.A. a recomandat adoptarea sistemului metric. Trecerea la șcest sistem de măsuri se va face în mod progresiv, într-o perioadă de un deceniu. Se apreciază că întreaga operațiune va costa S.U.A. între 10 și 40 miliarde de dolari. Oficialitățile americane consideră însă că aceste mari cheltuieli legate de alinierea Statelor Unite la sistemul metric folosit astăzi în cvasitotalitatea țărilor lumii sînt totuși mai mici decît cele care ar decurge din conservarea sistemului actual.
ARBORE BIMILENAR

Tokio
FI. ȚUIU

Cel mai vechi arbore din R.S. Cehoslovacă se află la Krom- pach, în Boemia de nord. Este vorba de un arbore de tisă, în vîrstă de 2 000 de ani. în Cehoslovacia există și cîteva păduri de tisă. Cea mai mare se găsește în valea Harmanec, aproape de Banska Bystrica, în Slovacia centrală, și numără peste 400 de exemplare.
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.Simbătă, 2 octombrie, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit pe tovarășul Sarlos Istvân, membru al C.C. al P.M.S.U., redac- tor-șef al ziarului „Nepszabadsăg", care, la invitația redacției ziarului „Scînteia", face o vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească, au participat tovarășii Alexandru Ionescu, redactor-șef al ziarului „Scînteia". și Andrei Vela, șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Ferenc Martin, ambasadorul R.P. Ungare la București.(Agerpres)
încheierea lucrărilor Simpozionului 

internațional de chimie și tehnologia celulozei

Numirea noului ambasador 
al Republicii Socialiste 

România in Republica TurciaPrin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul George Marin a fost numit in calitatea^de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Turcia, în locul tovarășului Grigore Geamăna, care a fost rechemat în centrala Ministerului Afacerilor Externe.(Agerpres)

Comisiei permanente

Tovarășul Jacques Duclos 
a împlinit 75 de ani

Simbătă. s-au încheiat la Suceava lucrările celui de-al patrulea Simpozion internațional de chimie și teh- 'nologia celulozei, organizat de Academia Republicii Socialiste România, în colaborare cu Ministerul în- vățămîntului, și alte ministere și institute de cercetări. Timp de 5 zile, numeroși specialiști din țara noastră, precum și oameni de știință din institute de învățămînt superior și de cercetare din 26 de țâri au prezentat comunicări și referate, consacrate lărgirii bazei de materii prime pentru industria de celuloză și hîrtie, valorificării într-o mai largă măsură a masei lemnoase, ob

ținerii unor sorturi superioare de hîrtie și celuloză. Cea mai mare parte a referatelor au fost prezentate de către cercetătorii români. Ei au abordat domenii de mare actualitate ca cele referitoare la folosirea metodelor matematice în tehnologia celulozei și hîrtiei, în vederea optimizării proceselor de fabricație, utilizarea rășinilor sintetice în procesul de fabricare a hîrtiei de calitate superioară și altele. Participanții la simpozion au vizitat institutul de chimie „Petru Poni“ din Iași, precum și Complexul de celuloză și hîrtie din Suceava. (Agerpres)

Cronica zilei

Sărbătorirea profesorului Constantin MotașCu prilejul împlinirii vîrstei de 80 de ani, prof. Constantin Motaș, om de știință emerit, fost director al Institutului de speologie „Emil Raco- viță“, a fost sărbătorit sîmbătă în cadrul unei ședințe ce a avut loc în aula Academiei.In numele Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România, acad. Ștefan Milcu, vicepreședintele acestui înalt for științific, a felicitat cu căldură pe sărbătorit.In cadrul ședinței, au evocat personalitatea șj activitatea științifică a sa

vantului prof. Adriana Murgoci, prof. Sergiu Cărăușu, prof. Mihai Băcescu, membru corespondent al Academiei, prof. Nicolae Botnariuc, decanul Facultății de științe naturale din București, și prof. Traian Orghidan, directorul Institutului de speologie „Emil Racoviță".Răspunzînd acestei mărturii de cinstire și apreciere, sărbătoritul a mulțumit călduros și a exprimat hotă- rîrea de a sprijini și în viitor progresul științei românești. (Agerpres)
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Reînnoiți-vă abonamentele la revista

G A N TEORETIC Șl POLITIC 
ITETULUI CENTRAL

Prețul unui abonament este de 3 36 lei — pe18 lei — pe9 lei — peAbonamentele se pot face pînăun an șase luni trei luni.
la data de 7 octombrie inclusiv la toate oficiile și agențiile P.T.T.R., prin factorii poștali și difuzorii de presă din întreprinderi și instituții.
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MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICESeminarul pentru „O locuire umană", organizat de Uniunea Internațională a Arhitecților șl Uniunea arhitecților din Republica Socialistă România, care s-a desfășurat la București, și-a încheiat lucrările. După cum s-a anunțat, la această reuniune internațională, considerată ca cea mai importantă acțiune din programul Uniunii Internaționale a Arhitecților pe acest an, au participat arhitecți, sociologi și economiști din 23 de țări ale lumii.Lucrările — care s-au desfășurat pe trei grupe de lucru : urbanism, locuințe, construcții și industrializare și în cadrul cărora au fost prezentate rapoarte și conferințe de specialitate, de către personalități științifice din țara noastră și de peste hotare — au facilitat un amplu schimb de opinii pe această temă.In același timp, prin vizitele pe care le-au întreprins în ' marile ansambluri de locuințe și în stațiunile de pe litoral, participanții de peste hotare au avut posibilitatea să cunoască în mod direct experiența și

realizările țării noastre în acest domeniu.
kîntre 30 septembrie și 2 octombrie, la Băile Herculane s-au desfășurat lucrările celui de-al doilea simpozion cu tema „Protecția și exploatarea rațională a zăcămintelor de ape naturale, lacuri și nămoluri terapeutice, în scopul valorificării lor complete", organizat de Inspecția de stat geologică - minieră din cadrul Ministerului Minelor, Petrolului și .Geologiei, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Turismului, Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală și Ministerul Sănătății.în timpul lucrărilor au fost prezentate peste 40 de referate și comunicări, privind cercetările întreprinse în vederea punerii în evidență a unor noi resurse care să contribuie la dezvoltarea bazei materiale a sectorului balnear și a valorificării prin îmbuteliere a apelor minerale.(Agerpres)

25-31 OCTOMBRIE 1971

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a primit din partea președintelui Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria, Gheorghi Traikov, o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a eliberării Bulgariei.
★Cu prilejul vizitei pe care tovarășul Sarlos Istvân, membru al C.C. al P.M.S.U., redactor-șef al ziarului „Năpszabadsăg" o întreprinde în țara noastră, la invitația ziarului „Scînteia", ambasadorul R. P. Ungare la București, Ferenc Martin, a oferit ieri seara un dineu. Au participat cadre de conducere ale ziarului „Scînteia", ale unor instituții centrale de stat.
★în cadrul colaborării bilaterale dintre Institutul Român de Standardizare (I.R.S.) și Asociația Franceză de Standardizare (A.F.N.O.R.), între 30 septembrie și 2 octombrie a avut loc la. București a doua reuniune a Grupului de lucru româno-francez pentru cooperare în domeniul standardizării.
★Tovarășul Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit sîmbătă pe membrii conducerii Filarmonicii cehe din Praga, colectiv artistic aflat în turneu în țara noastră.Cu același prilej, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a oferit un cocteil, la care au luat parte reprezentanți ai conducerii acestui consiliu, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, muzicieni și alți oameni de artă. Au participat, de asemenea, Miroslav Sulek, ambasadorul R.S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.
★Delegația Republicii Socialiste România, condusă de prof, docent loan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, care a participat la lucrările Conferinței generale a A.I.E.A., s-a înapoiat în țară.
★La invitația Ministerului învăță- mîntului, ne vizitează țara b delegație a Ministerului Educației din Cuba, condusă de ministrul Castilia Belarmino. La sosirea pe aeroportul Otopeni, delegația cubaneză a fost întîmpinată de Mircea Malița, ministrul învățămîntului, precum și de Nicolas Rodriguez Astiazarain, ambasadorul Cubei la București. Sîmbătă, delegația cubaneză a vizitat Institutul de petrol din Ploiești, unde a purtat convorbiri cu membrii senatului acestui institut și s-a în- tîlnit cu studenții cubanezi care învață aici. în aceeași zi, delegația cubaneză a fost oaspetele Liceului de petrol din Cîmpina. unde a avut loc o întîlnire cu elevii cubanezi ai liceului.
★Sîmbătă s-a înapoiat de la Londra George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.
★Sîmbătă seara a părăsit Capitala delegația Uniunii ziariștilor din R. P. Polonă, condusă de Janusz Rosz- kowski, vicepreședinte al acestei U- niuni, redactor-șef adjunct al Agen-, ției poloneze de presă — P.A.P., care, la invitația Uniunii ziariștilor din Republica Socialistă România, a făcut o vizită de informare și documentare în țara noastră.Cu acest prilej, a fost semnat protocolul de colaborare și schimburi interredacționale între cele două u- niuni.Oaspeții au fost primiți la secția presă a C.C. al P.C.R. și au avut convorbiri la redacția ziarului „Scînteia", Uniunea ziariștilor. Agenția Română de Presă — „Agerpres", precum și la filiala Brașov a Uniunii ziariștilor. Ambasadorul R. P. Polone la București, Jaromir Ocheduszko, a oferit, cu prilejul acestei vizite, un cocteil. (Agerpres)

Intre 28 septembrie și 2 octombrie 1971 a avut loc la Mamaia cea de-a 37-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria chimică. La ședința comisiei au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. — Republica Populară Bulgaria, Re-' publica Socialistă Cehoslovacă, Republica Democrată Germană, Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste.Conform convenției de colaborare dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugoslavia, la ședința comisiei a luat parte și o delegație a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.La ședință au participat, de asemenea, și reprezentanți ai Administrației organizației internaționale privind colaborarea in domeniul produselor chimice de mic tonaj —I. N.T.E.R.C.H.I.M.în ziua de 28 septembrie a avut loc ședința festivă închinată celei de-a 15-a aniversări a înființării Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru industria chimică. Cu acest prilej, a prezentat un raport președintele comisiei, G. Wyschofski.în numele guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Gheor- ghe Răduleșcu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentant permanent al României în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, a felicitat comisia pentru succesele obținute în organizarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia în domeniul dezvoltării industriei chimice, de celuloză și hîrtie.La ședința festivă a comisiei a luat parte, de asemenea, tovarășul Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R.In cadrul ședinței au luat cuvîntul conducătorii delegațiilor țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia.A fost transmis, de asemenea, salutul adresat comisiei de către secretarul Consiliului de Ajutor E- conomic Reciproc.în cadrul lucrărilor comisiei, delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia au efectuat un larg schimb de păreri și informații cu privire la succesele obținute în țările lor în dezvoltarea industriei chimice, celulozei și hîrtiei sub conducerea comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești și a guvernelor țărilor respective,In perioada 1951—1970, volumul producției chimice a crescut în Bulgaria de 46,2 ori, în Cehoslovacia deII, 3 ori, în Republica Democrată Germană de 6 ori, în Polonia de 17,1 ori, în România de 49,8 ori, în Ungaria de 19,3 ori, în Uniunea Sovietică de 11,6 ori. în Iugoslavia, volumul producției chimice a crescut în ultimii 20 de ani de 20,6 ori. Creșterea volumului producției chimice în țările membre ale C.A.E.R. și în R.S.F. Iugoslavia a fost însoțită de un progres al structurii acesteia, de mărirea, în cadrul producției chimice, a ponderii materialelor plastice, cauciucului sintetic, fibrelor chimice, mijloacelor de protecție a plantelor, îngrășămintelor cu azot, produselor chimice de larg consum și a altor produse noi.

Realizarea unor mari centre petrochimice în țările membre ale C.A.E.R. a creat acestora largi posibilități de dezvoltare a producției de produse de sinteză organică pe baza celor mai înaintate tehnologii și pornind de la materiile prime cele mai eficiente — petrolul și gazele naturale.Dezvoltarea industriei chimice și a industriei de celuloză și hîrtie în țările membre ale C.A.E.R. și în R.S.F. Iugoslavia a fost favorizată de colaborarea strînsă realizată în cadrul comisiei pentru industrie chimică, atît prin relații bilaterale, cît și multilaterale.In cei 15 ani ce s-au scurs de la înființare, țările membre ale C.A.E.R. și comisia permanentă pentru industria chimică au desfășurat o activitate susținută în ceea ce privește coordonarea planurilor de perspectivă a industriei chimice și de celuloză și hîrtie. în acest context, au fost examinate o serie de probleme importante privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-știin- țifice și lărgirea schimbului reciproc de produse chimice pe baza adîncirii diviziunii internaționale socialiste a muncii.Conform convenției dintre C.A.E.R. și guvernul R.S.F Iugoslavia, la colaborarea care se realizează în cadrul comisiei în problemele de interes comun pentru țările membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. participă din anul 1964 și Republica Socialistă Federativă. Iugoslavia.La baza activității viitoare a comisiei stă „Programul complex de adîncire și perfecționare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.". A fost adoptat planul principalelor măsuri privind realizarea prevederilor programului complex referitoare la dezvoltarea colaborării în domeniul industriei chimice și de celuloză și hîrtie.La ședința comisiei au fost examinate, de asemenea, o serie de probleme importante privind colaborarea țărilor participante în domeniul industriei chimice și al industriei de celuloză și hîrtie, printre care construirea prin eforturi comune de către țările membre ale C.A.E.R. interesate a unor întreprinderi pentru producerea materiilor prime cu conținut de fosfor și a celulozei, unele probleme ale colaborării în domeniul dezvoltării producției de mijloace de protecție a plantelor și a adausurilor furajere, dezvoltarea proiectării în comun a celor mai importante capacități ale industriei chimice. Au fost, de asemenea, analizate probleme privind lărgirea colaborării tehnico- științifice.Comisia a analizat și alte probleme ale colaborării.Ședința comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și de deplină înțelegere reciprocă.
★Cu prilejul desfășurării ședinței, s-a deschis o expoziție de fotografii care înfățișează realizările industriilor chimice ale țărilor membre ale C.A.E.R. și a R.S.F. Iugoslavia în ultimii 15 ani.In încheierea lucrărilor ședinței, ministrul industriei chimice al Republicii Socialiste România, Mihail Florescu, a oferit o masă în onoarea partici.panților. (Agerpres)

La 2 octombrie, comuniștii francezi, cercurile largi democratice și progresiste din Franța au sărbătorit împlinirea a 75 dp ani de viață a tovarășului Jacques Duclos, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist Francez, eminent fiu al poporului francez și personalitate de frunte a vieții politice din Franța, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.întreaga activitate a tovarășului Jacques Duclos reprezintă o pildă de slujire devotată a partidului comunist, a cauzei clasei muncitoare și a intereselor poporului francez. El și-a împletit întreaga sa viață cu istoria partidului comuniștilor, cîștigîn- du-și astfel simpatia și prețuirea celor mai largi mase ale oamenilor muncii din. Franța.încă din tinerețe, Jacques Duclos s-a integrat în mișcarea muncitorească, devenind membru al partidului comunist de la înființarea acestuia.Este cunoscut rolul proeminent pe care tovarășul Jacques Duclos, conducător politic de seamă și tribun pasionat, l-a jucat la începutul deceniului al patrulea în marile bătălii de clasă din Franța, în închegarea Frontului popular — puternică manifestare a unității de luptă a clasei muncitoare împotriva pericolului fascist și pentru interesele vitale ale întregii națiuni franceze. în timpul celui de-al doilea război mondial, Jacques Duclos s-a afirmat ca unul dintre conducătorii de frunte ai mișcării franceze de rezistență.După marea victorie a popoarelor împotriva cotropitorilor hitleriști, îndeplinindu-și cu cinste funcțiile de răspundere încredințate de partid, tovarășul Jacques Duclos și-a consacrat cu aceeași dîrzenie întreaga energie cauzei clasei muncitoare din Franța, fiind totdeauna în primele rînduri ale marilor acțiuni sociale conduse de comuniști pentru unitatea de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste. în lupta pentru revendicările lor vitale, economice și sociale, pentru democrație, pace și socialism.

Recent, tovarășul Jacques Duclos a vizitat țara noastră, conducind o delegație a Partidului Comunist Francez. Primirea la tovarășul Nicolae Ceaușescu, întîlnirile și convorbirile cu alți membri ai conducerii P.C.R., desfășurate într-o atmosferă sinceră, tovărășească, precum și alte întîlniri între reprezentanții celor două partide, au prilejuit o concludentă manifestare a sentimentelor de prietenie și solidaritate internaționaliste dintre comuniștii români și comuniștii francezi. Subliniind, la mitingul de prietenie și solidaritate între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Francez de la Fabrica de mașini-unelte și a- gregate București, că prezența delegației P.C. Francez în România este o expresie a acestei solidarități, tovarășul Jacques Duclos arăta că „atunci cînd dumneavoastră obțineți o victorie oricît de mică, ea se răs- frînge într-o anumită măsură în mod pozitiv asupra socialismului mondial".Cu prilejul convorbirilor amintite a fost reafirmată dorința ambelor partide de a dezvolta în continuare relațiile de colaborare și solidaritate dintre P.C.R. și P.C.F., în spiritul respectului și stimei reciproce, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, a principiilor independenței, egalității și neamestecului în treburile interne, ale respectării dreptului fiecărui partid de a-și hotărî singur linia sa politică. Comuniștii români, întregul nostru popor împărtășesc convingerea că aceste relații corespund intereselor celor două partide, intereselor unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ale tuturor forțelor antiimperialiste.Participînd din inimă la sărbătorirea a 75 de ani de viață a tovarășului Jacques Duclos, comuniștii, întregul popor român îi urează ani mulți și sănătate, noi succese în lupta pentru victoria cauzei comune — cauza socialismului, democrației și păcii.

în Piața Amzei din Capitală

Inaugurarea unui nou
si modern corn 9în Piața Amzei din Capitală a avut loc sîmbătă dimineața festivitatea inaugurării unui nou și modern complex comercial, amenajat în acest vechi vad al comerțului alimentar. Ca urmare a indicațiilor date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei făcute în piețele bucureștene, prin lucrările de extindere efectuate, platoul de desfacere a mărfurilor de producători s-a mărit cu 700 mp, spațiile magazinelor agro-alimentare cu 1 600 mp, iar cele de depozitare cu peste 3 000 mp.

plex comercial
Noile unități pot să desfacă zilnic peste 15 tone de legume, fructe și alte produse. Firme luminoase, amplasate în centrul pieței, informează zilnic pe cumpărători asupra produselor existente și a prețurilor de vînzare.La festivitatea inaugurală au participat tovarășul Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, membri ai comitetului executiv al consiliului popular municipal, președinți ai consiliilor populare de sector, depu- tați, numeroși cetățeni. (Agerpres)

Consfătuirea miniștrilor de comerț interior
7 7

din țările membre ale C.A.E.R.BERLIN 2 — Corespondentulnostru, Șt. Deju, transmite : Intre 28 septembrie și 1 octombrie, Ia Berlin a avut loc cea de-a treia consfătuire a miniștrilor de comerț interior din țările membre ale C.A.E.R.La consfătuire au participat miniștrii de resort din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungăria și U.R.S.S., precum și reprezentantul Secretariatului C.A.E.R. Din partea Republicii Socialiste România a participat Nicolae. Bozdog, ministrul comerțului interior.Pe baza programului complex al adîncirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R., la consfătuire a avut loc un larg schimb de păreri privind problemele colaborării economice și tehnico-științifice în domeniul comerțului interior. Consfătuirea a examinat și aprobat scopurile, sarcinile și direcțiile principale, precuni
A 
încheierea

sesiunii F. M. I.WASHINGTON 2 (Agerpres). — Sesiunea anuală a Fondului Monetar Internațional și a băncilor centrale din cele 118 țări membre ale acestui organism financiar interoccidental, ale cărui lucrări s-au desfășurat timp de 5 zile în capitala americană, s-a încheiat vineri. în rezoluția adoptată .se face apel către țările membre ale F.M.I. de a coopera atît între ele, cit și cu acest organism pentru a a- junge la un acord, cît mai curînd posibil, asupra „stabilirii unei structuri satisfăcătoare a ratelor de schimb, menținute în cadrul marjelor de rezervă adecvate, pentru monedele loc, concomitent cu reducerea practicilor restrictive din comerț și schimburile valutare și pentru a facilita reluarea operațiunilor obișnuite ale F.M.I.".

și măsurile privind dezvoltarea colaborării multilaterale în domeniul comerțului interior pe perioada 1971—1975.Consfătuirea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și colaborare frățească.
★Miniștrii comerțului interior au fost primiți de Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G.Participanții la consfătuire au fost informați asupra nivelului de dez-. volțare al .comerțului interior din. R.D.G. și au vizitat întreprinderi comerciale moderne din Berlin.

Amplificarea mișcării 
greviste din S. II. A.
NEW YORK 2 (Agerpres). — 

Marea majoritate a porturilor 
maritime ale Statelor Unite sînt 
in prezent paralizate de grevă, 
in ciuda unei intervenții de ul
tim momejit a ministrului mun
cii, James Hodgson, după înceta
rea lucrului in portul New York, 
greva s-a extins in cursul zilei 
de vineri, conform ordinului de 
grevă lansat de sindicatul doche
rilor, pe întreaga coastă răsări
teană americană. Actuala situație 
este fără precedent in istoria Sta
telor Unite (docherii de pe coasta 
vestică se află în grevă de peste 
trei luni).

în același timp, au intrat in 
grevă toți cei 80 000 de membri 
ai sindicatului unit al minerilor, 
ceea ce are ca efect închiderea 
minelor de huilă din peste 20 de 
state americane. Ca și docherii, 
minerii au anunțat că nu vor 
relua lucrul decit în cazul satis
facerii în noile contracte de 
muncă a revendicărilor formu
late.

Sîmbătă dimineața a avut loc ședința Comisiei centrale pentru sprijinirea acțiunii de economisire, în cadrul căreia s-au dezbătut măsurile privind organizarea „Săptămînii economiei" în perioada 25—31 octombrie a.c.Au participat reprezentanții conducerii unor ministere, instituții centrale, organizații obștești, ai presei și radiotelevi- ziunii — membri ai acestei comisii.în cadrul ședinței, președintele consiliului de administrație al C.E.C., dr. MIRCEA PO- POVICI, a făcut o expunere privind activitatea desfășurată de C.E.C. în acest an și măsurile de organizare în bune condiții a „Săptămînii economiei".

economiei"De asemenea, în cadrul ședinței, membri ai comisiei au făcut propuneri în legătură cu dezvoltarea procesului de economisire la C.E.C. și educarea populației în spiritul economiei.In încheierea discuțiilor a luat cuvîntul ministrul finanțelor, FLOREA DUMITRESCU, președintele Comisiei centrale pentru sprijinirea acțiunii de economisire, care a subliniat posibilitățile de dezvoltare în continuare a acțiunii de economisire și de creditare a populației, de îmbunătățire a activității unităților C.E.C. pe linia deservirii depunătorilor și a informării populației asupra avantajelor păstrării banilor la C.E.C.

Voleibaliștii noștri s-au comportat 
bine la „europene11

Concurs automobilistic 
pe Dealul Feleacului

JubHeul fabricii de produse 
ceramice din Piatra NeamțPIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scînteii", Ion Manea). Sub semnul' unui puternic avînt pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor, la fabrica de produse ceramice „Zorile Noi" din Piatra Neamț au avut loc ieri (2 octombrie) manifestările prilejuite de sărbătorirea a 20 de ani de la intrarea în funcțiune a acestei unități.Despre semnificația evenimentului a vorbit ing. Tiberiu Krausz, directorul fabricii, care a făcut o trecere în revistă a succeselor obținute de acest colectiv, arătînd că, față de anul de debut, producția de cărămizi a

crescut de 50 de ori. Totodată, au fost asimilate noi produse necesare industriei construcțiilor, cum sînt țigle de diferite tipuri, blocurile cu agregate ceramice etc.în încheierea adunării festive, într-o atmosferă entuziastă, colectivul fabricii sărbătorite a adoptat textul unei telegrame adresate C. C. al P. C. R.. tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se angajează să lupte neobosit pentru traducerea în viață a programului elaborat de Congresul al X-lea al partidului privind dezvoltarea multilaterală a României socialiste.

MILANO 2. — (Prin telefon de la trimisul „Agerpres", Ilie Goga). Campionatele europene de volei, desfășurate timp de 10 zile în Italia, au constituit un important examen al celor mai bune formații continentale, înaintea Jocurilor Olimpice de la Miin- chen. Miza dublă a turneului masculin — clasificarea în fruntea ierarhiei voleiului european și ocuparea unui loc în turneul olimpic — a sporit, fără îndoială, interesul și a dat în același timp competiției un caracter deosebit.în actuala confruntare, echipa României — cea mâi tînără dintre toate participantele, părînd la început handicapată de lipsa de expe- ■riență — trebuia să facă față unor formații victorioase la ultimele campionate mondiale și europene. Pînă la urmă, echipa noastră a trecut cu bine acest examen de prestigiu, cucerind medalia de bronz, cu acelașj număr de puncte (9) cu primele do-iă clasate, U.R.S.S. și, respectiv, Cehoslovacia. Din păcate însă, deși medaliată, nu a reușit să obțină calificarea pentru Jocurile Olimpice, cla- sîndu-se în urma echipei cehoslovace.Voleibaliștii români au cîștigat 7 din cele 8 întîlniri susținute, învin- gind echipele Finlandei, Greciei, Italiei (in preliminarii), Poloniei (3—2), Ungariei (3—1), Cehoslovaciei (3—0)

și R. D. Germane (3—0). Ei au pierdut un singur meci, în fața formației U.R.S.S., campioană a Europei.Chiar dacă pe plan tehnic echipa noastră nu a fost perfectă și a manifestat oscilații de formă, ea a avut de partea sa calitatea esențială de a se putea autodepăși printr-un spirit de luptă admirabil și o puternică voință manifestată de toți componența formației. Tînăra noastră selecționată a suplinit lipsa sa de rutină cu un elan și o dăruire care au entuziasmat pe spectatori și mai ales pe tehnicienii voleiului internațional, în decursul campionatelor, căpitanul echipei, neobositul Udișteanu, tehnicianul Schreiber, „dirijorul" Bartha, Dumănoiu, Enescu și ceilalți au luptat cu o mare însuflețire, care ne-a cucerit, și pentru care merită felicitări.Competiția rezervată echipelor feminine s-a încheiat cu succesul selecționatei Uniunii Sovietice. Pe locurile următoare ș-a clasat Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, R. D. Germană. Participînd la turneul pentru locurile 7—12, voleibalistele noastre au ocupat locul 7 (în ultimul meci 3—0 cu Italia). Este un loc, firește,- prea modest pentru o echipă despre care la început specialiștii federației susțineau că are reale posibilități să cucerească chiar o medalie...

Sezonul automobilismului sportiv se încheie astăzi, o dată cu ultima etapă a campionatului național de viteză în coastă. După ce specialiștii acestui gen de alergări auto s-au întrecut în etapele de la Ma- teiaș, Sinaia — cota 1 400 și Poiana Brașov, de această dată își vor măsura măiestria individuală, precum și capacitățile tehnice ale mașinilor lor pe serpentinele Feleacului, lîngă Cluj. înaintea startului de astăzi, fruntașii clasamentului sînt brașoveanul Puiu Aurel și bucureșteanul Eugen Ionescu-Cristea, primul fiind actualmente .lider, iar secundul...

deținînd titlul de campion 1970. între cei circa 70 de alergători, cîți și-au anunțat participarea pină la această oră, se află și alți piloți pricepuți — mai tineri sau mai experimentați — a căror evoluție este așteptată, de asemenea, cu mare interes : bucureșteanul Florin Popescu, clujenii Borbely Laurențiu și Tomay Zoltan, piteșteanul Gh. Mo- rase etc. Un plus de atractivitate va căpăta întrecerea de pe dealul Feleacului prin participarea unor concurenți vest-germani din Wiesbaden, reprezentînd clubul Porsche.Competiția are loc în cursul dimineții, între orele 9 și 13.ÎN CÎTEVAAstăzi, pe stadionul Republicii din Capitală, cu începere de la ora 9,15, se vor desfășura festivitățile de deschidere ale anului sportiv școlar. în program sînt incluse demonstrații de gimnastică sportivă și acrobatică, executate de elevii școlilor sportive din Capitală, întreceri de carturi, atletism, demonstrații de judo, ciclism și partida de fotbal a Liceului nr 38—Progresul.Campionatele republicane de pentatlon modern s-au încheiat cu victo-

RÎNDURIria lui Dumitru Spîrlea (Olimpia București), care a totalizat 5 339 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Ivan Bănet (C.F.R. Timișoara) — 5 287 puncte și Albert Covaci (Institutul Pedagogic Tg. Mureș) — 5 080puncte. Pe echipe, titlul de campioană a revenit formației C.F.R. Timișoara cu 14 387 puncte.Ultima probă a competiției — crosul — a fost cîștigată de Dumitru Spîrlea cu 1 207 puncte.

imiTAllEI
PE VELODROMUL DINAMOCursa cu adițiune de puncte (se- mifondul), una dintre cele mai spectaculoase și mai pasionante probe de ciclism pe pistă, va avea loc în dimineața zilei de azi (de la ora 9,30), pe velodromul Dinamo din șos. Ștefan cel Mare. Ănunțirid această cursă, anunțăm de fapt penultima probă a campionatelor naționale de velodrom, care, în tot cursul săptămînii, au ținut trează atenția iubitorilor de ciclism. Inițiativa de a-i invita la întreceri și pe alergătorii de șosea s-a dovedit binevenită, competiția — mai ales în probele care nu presupuneau o strictă specializare — căpă- tînd un spor serios de atractivitate și de neprevăzut în desemnarea campionilor.în duelul tradițional Steaua— Dinamo (cluburile care au dominat și campionatele actuale), „scorul" l-a deschis Steaua, prin FI. Negoescu, campion la viteză. în următoarele .trei probe, tot atîtea victorii — și deci titluri — pentru Dinamo : St. Laibner (Ia 1 000 m cu start de pe loc), V. Teodor (la urmărire individuală — 4 000 m), St. Laibner, M. Io- nițâ, V Teodor, Al. Sofronie (la urmărire pe echipe — 4 000 m).Astăzi, Steaua va reduce handicapul sau Dinamo își va mări scorul ? Orice alternativă este la fel de posibilă.



In uriașul amfiteatru al clădirii din New York a Organizației Națiunilor 
Unite, în care se desfășoară lucrările Adunării Generale

Dezbaterile din Adunarea
Generală a 0. N. U.NEW YORK 2 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : îmbunătățirea climatului politic european, sprijinul tot mai larg de care se bucură ideea convocării unei conferințe general-europene de securitate și cooperare, necesitatea stingerii focarelor de război și tensiune din diferite colțuri ale lumii, urgența pe care o prezintă realizarea unor progrese substanțiale in domeniile dezarmării, decolonizării și dezvoltării, precum și sporirea rolului și eficacității O.N.U. prin înfăptuirea universalității sale — a- cestea sînt problemele cele mai importante abordate în ultimele zile în cadrul dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U.Ministrul chilian de externe, Clo- flomiro Almeyda, a vorbit pe larg despre politica guvernului „Unității Populare" de folosire a bogățiilor și resurselor naturale pentru progresul și dezvoltarea țării. El și-a exprimat speranța că asupra țării sale nu se vor mai exercita nici un fel de presiuni care să vizeze împiedicarea transpYinerii în viață a programului progresist al guvernului chilian. Vorbitorul a subliniat însemnătatea deosebită a înfăptuirii universalității O.N.U. pentru sporirea prestigiului și eficienței organizației și s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze ia Națiunile .Unite și recunoașterea fără echivoc a faptului că Taiwanul este o parte integrantă a Chinei. Ministrul chilian a salutat lupta eroică a poporului vietnamez pentru respingerea agresiunii străine, arătînd, totodată, că propunerile în 7 puncte prezentate la tratativele de la Paris de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului _ de Sud constituie cea mai bună bază de negocieri pentru stingerea flăcărilor războiului din Indochina. Totodată el a. cerut Statelor Unite să-ș_i retragă toate trupele din această zonă a lumii și să respecte drepturile sacre ale popoarelor indochineze de a-și hotărî singure soarta.Ministrul de externe al Olandei, K. Schmelzer, a relevat evoluția pozitivă a relațiilor intereuropene și si-a exprimat speranța că această evoluție va continua și în viitor, spre binele popoarelor acestui continent, al păcii și securității în lume. Vorbitorul a evocat necesitatea urgență a transpunerii în practică a • principiului universalității O.N.U., arătînd că „guvernul olandez consideră^ indispensabilă prezența la lucrările O.N.U. a reprezentanților R.P. Chineze, țară cu care Olanda întreține relații de peste 20 de ani".Premierul Malayeziei, Tun Haji Abdul Razak, a subliniat, printre altele, în alocuțiunea sa, datoria O.N.U. și, în special, a Consiliului de Securitate de a pune capăt ignorării și sfidării documentelor și rezoluțiilor Națiunilor Unite de către guvernul portughez și guvernanții rasiști din Republica Sud-Africană

și Rhodesia. Referindu-se la perspectivele celui de-al doilea deceniu de dezvoltare, vorbitorul a avertizat că succesul acestora va depinde în mare măsură de stabilirea unei adevărate cooperări între statele avansate din punct de vedere industrial și cele aflate în curs de dezvoltare. Abdul Razak a declarat că țara sa va vota pentru proiectul de rezoluție privind restabilirea drepturilor legitime ale R.P. Chineze în O.N.U. și se va opune oriecărui proiect care va susține „reprezentarea dualistă” a Chinei, deoarece, a menționat el, „există o singură Chină și un singur loc pentru China în Organizația Națiunilor Unite".Ministrul afacerilor externe al Argentinei, Pablo Pardo, a subliniat necesitatea așezării relațiilor dintre state pe bazele solide ale dreptului, justiției și eticii internaționale.Ministrul afacerilor externe al Nigeriei a condamnat regimul rasist din Republica Sud-Africană și ocuparea ilegală de către acesta a teritoriului vecin, Namibia. El a cerut O.N.U. să abandoneze politica apelurilor și rezoluțiilor și să treacă de urgență la adoptarea de măsuri excepționale pentru a determina regimul din Pretoria să renunțe la pretențiile sale expansioniste și să dea posibilitate poporului namibian să-și hotărască singur soarta, potrivit voinței și aspirațiilor sale.
Anglia și Piața comună

O DEZBATERE 
LA TELEVIZIUNEA 

BRITANICĂLONDRA 2 (Agerpres) Societatea britanică de televiziune „B.B.C." a organizat, în cadrul emisiunilor sale de vineri seară, o amplă dezbatere consacrată intrării Angliei în Piața comună. Emisiunea, care a durat trei ore, a prilejuit Înfruntarea directă, în fața telespectatorilor, a partizanilor și adversarilor aderării la C.E.E. Ea a fost alcătuită pe baza declarațiilor înregistrate anterior, în mai multe mari orașe ale Marii Britanii, în cele mai diverse pături sociale. Dezbaterea, precizează agenția A.P., are ca scop sondarea opiniei publice britanice asupra acestei probleme, cu aproape o lună înainte de adoptarea de către Parlament, la 28 octombrie, a deciziei finale privind aderarea; La sfîrșitul emisiunii, membrii unui juriu alcătuit din reprezentanți ai opiniei publice din întreaga țară, aflați în studio, au completat cîte un „buletin de vot". Rezultatul final al numărătorii -„voturilor", efectuată de un computer, a dat cîștig de cauză adversarilor aderării : 52 la sută din membrii juriului s-au pronunțat împotriva aderării, 34 la sută în favoarea intrării -in C.E.E., iar 14 la sută s-au abținut.

VARȘOVIA ÎNCHEIEREA ' ÎNTÎENIRII DE LUCRU ROMÂNO-POLONEVARȘOVIA 2. — Corespondentul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite : La Varșovia și-a încheiat lucrările întîlnirea de lucru a președinților celor două părți în comisia guvernamentală româno-polonă de colaborare economică. Delegațiile au fost conduse, de Janos Fazekas, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al României, și de Jan Mitrega, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Poloniei. Discuțiile purtate cu acest prilej, desfășurate într-o atmosferă de lucru, tovărășească, au prilejuit punerea de acord a sferei și formelor de colaborare economică dintre cele două țări în diferite domenii de interes reciproc, cum sint industria minieră, metalurgia neferoaselor, construcțiile de mașini, siderurgia, chimia și altele. Cei doi președinți au trecut în revistă modul de realizare a problemelor principale in sfera colaborării în industrie, recomandînd ministerelor interesate să încheie acorduri și contracte corespunzătoare, precum și elaborarea unor măsuri concrete în direcția adincirii în continuare a posibilităților de specializare și cooperare in producție. Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale schimbului de mărfuri pe anul 1972 și, în continuare, pînă în 1975, în așa fel îneît valoarea schimburilor reciproce, stabilită în acordul pe 1971—1975, să fie mai mare.Președinții celor două părți în comisie au stabilit termenul sesiunii a 9-a a comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică, precum și ordinea de zi.In seara aceleiași zile-Jan Mitrega, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a oferit o masă în cinstea tovarășului Janos Fazekas și a membrilor delegației române. Au fost prezenți membrii celor două delegații, K. Olszewski, ministrul comerțului exterior, J. Kaczmarek, președintele Comitetului pentru știință și tehnică, reprezentanți ai conducerii altor resorturi economice. A participat Mihai Marin, ambasadorul României la Varșovia.

României la Tîrgul 

internațional 
de Id Bagdad

BAGDAD 2 (Agerpres). — La I 
octombrie, la Bagdad a avut loc so
lemnitatea deschiderii celui de-al 
8-lea tîrg internațional.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de ministrul economiei, Mourtada al- 
Hadissi, directorul general al tirgu
lui, a urat bun venit delegațiilor pre
zente la festivități.

Referindu-se la țara noastră, el a 
exprimat satisfacția gazdelor pentru 
participarea Republicii Socialiste 
România.

La actuala ediție a tirgului, țara 
noastră expune o gamă variată de 
produse ale industriei constructoare 
de mașini (tractoare și mașini agri
cole, grupuri electrogene, mașini pen
tru construcții, electromotoare, auto
turisme Dacia 1300 și de teren, ma- 
șini-unelte) și produse ale industriei 
ușoare.

In ziua inaugurării, ministrul ira
kian al economiei a oferit o recepție, 
la care a participat și delegația gu
vernamentală română condusă de 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior.

RECEPȚIE LA PEKIN CU PRILEJUL
ANIVERSĂRII PROCLAMĂRII R. P. CHINEZEPEKIN 2 (Agerpres). — După cum anunță agenția China Nouă, grupul cultural de pe lîngă Consiliul de Stat și Asociația chineză de prietenie cu țările străine au oferit o recepție la Pekin, în seara zilei de 1 octombrie, în cinstea celei de-a 22-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze. La recepție au fost invitați reprezentanți ai unor organizații ds peste hotare și ai cercurilor culturale, artistice și sportive din diferite țări.La recepție au luat parte Ciu En-lai, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, premier al Consiliu

lui de Stat, Cian Cin și Cian Ciun- ciao, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, Go Mo-jo, membru al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, și alți conducători chinezi.în cursul recepției, relevă agenția China Nouă, premierul Ciu En-lai și ceilalți conducători s-au întreținut cu prietenii străini, toastînd împreună cu ei și mulțumindu-le pentru sprijinul exprimat față de lupta poporului chinez și pentru sentimentele lor prietenești față de R.P. Chineză.

Ședința Direcțiunii P, C. ItalianROMA 2 — Corespondentul A-gerpres, N. Puicea, transmite : într-un comunicat dat publicității de către Direcțiunea Partidului Comunist Italian se arată că, în zilele de 29 și 30 septembrie, sub președinția lui Luigi Longo, secretar general al P.C.I., a avut loc o ședință a Direcțiunii partidului, la care au participat și secretarii federațiilor regionale ale P.C.I. în baza unui raport prezentat de Enrico Berlin- guer, vicesecretar general al P.C.I., au fost discutate propunerile ce vor fi supuse Comitetului Central pen

tru convocarea Congresului al XIII- lea al partidului. „însușindu-și indicațiile politice și de lucru cuprinse în raport, se spune în comunicat, direcțiunea a hotărît să propună ca congresul să fie convocat, așa cum prevede statutul partidului, la trei ani de la congresul precedent, ce a avut loc în februarie 1969“.Comitetul Central — continuă comunicatul — se va întruni în zilele de 27, 28 și 29 octombrie pentru a examina această propunere și pentru a trasa cadrul dezbaterilor dinaintea congresului.

Norvegia sprijină 
restabilirea 

drepturilor legitime 
ale R. P, Chineze 

la O.N.U.OSLO 2 (Agerpres). — Norvegia va sprijini restabilirea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze in Organizația Națiunilor Unite, a afirmat sîmbătă regele Olav al V-lea în tradiționalul discurs al tronului, rostit la deschiderea celei de-a 116-a sesiuni a Stortingului norvegian. El a declarat, de asemenea, că vor fi întreprinse acțiuni în vederea stabilirii de relații diplomatice cu R.D. Vietnam. Olav a afirmat că țara sa va sprijini orice inițiativă în vederea convocării unei conferințe general-europene pentru securitate.

PARIS

PREȘEDINTELE FRANȚEI 
L-A PRIMIT Pf MINISTRUL 

COMERȚULUI EXTERIOR 
AL R.P. CHINEZEPARIS 2 (Agerpres). — Președintele Franței, Georges Pompidou, l-a primit vineri pe ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, Pai Sian- kuo, șeful delegației guvernamentale chineze care se află în vizită în Franța. Potrivit agenției France Presse, cu acest prilej au fost discutate probleme privind relațiile bilaterale, precum și unele aspecte ale situației internaționale actuale.

Conferința națională 
a P. C. din ChileSANTIAGO DE CHILE 2 — Corespondentul nostru, E. Pop, transmite : La Santiago se desfășoară lucrările Conferinței naționale a Partidului Comunist din Chile. în raportul prezentat la conferință, Orlando Millas, membru al Comisiei Politice a partidului, a făcut o analiză a situației actuale din țară, subliniind că ,iprin acțiunea unitară» combativă a poporului trebuie să se decidă continuarea mersului înainte al țării, consolidarea naționalizării cuprului, completarea reformei agrare, învingerea rezistenței imperialiste, dezvoltarea ariei sociale a economiei".Vorbind despre situația din parlament, raportorul a relevat că „guvernul președintelui Allende a dovedit foarte pe larg înclinarea sa spre dialog. Majoritatea parlamentară de opo- ziție obișnuiește să aprobe în general proiectele de lege, dar le obstruc- ționează, respingînd în special articolele lor mai importante. Astfel a procedat, de exemplu, în legătură cu acordarea de personalitate juridică Centralei unice a oamenilor muncii". „Nu se poate accepta — a arătat vorbitorul — ca abuzul unei majorități parlamentare care nu corespunde actualului raport de forțe să ajungă la extrem. In cazul în care opoziția nu ar înțelege această rațiune, va trebui găsită o ieșire democratică, recurgîndu-.se, dacă este necesar, la plebiscit pentru a da împlinire voinței majorității chilienilor".Orlando Millas s-a oprit apoi asupra diferitelor aspecte și manifestări ale forțelor reacționare, Ia campania ziarelor controlate de ele, care deformează informațiile, denaturează faptele și inventează neadevăruri pentru a descuraja anumite sectoare ale poporului, a tulbura economia și a discredita tot ce face Chile în vederea soluționării problemelor sale. Raportul s-a referit, în context, și lâ activitatea partidelor „Național" și „Democrația Radicală".

„Noi, comuniștii — a spus în continuare raportorul — sîntem conștienți că guvernul popular va înfrunta în viitoarele luni o serie de dificultăți și o spunem deschis, cu toată tăria, în fața unor asemenea dificultăți este cazul să se recurgă la mase, spunîn- du-le întregul adevăr, mobilizînd imensele rezerve de abnegație și de eroism care există în clasa muncitoare și în popor, folosindu-le temeinic, acționînd dinamic, cu un moral și un spirit revoluționar". Raportul a apreciat că organismele de conducere regionale și intermediare „trebuie să acorde atenție funcționării industriei, producției agricole și animaliere, comerțului, aprovizionării populației, dezvoltării culturii și educației, problemelor maselor. Nu poate, să fie străin comuniștilor chilieni nimic din ceea ce preocupă pe oameni într-un sindicat, într-o municipalitate, în comitetele de locatari, într-un serviciu public".în legătură cu intensificarea luptei pentru independența economică, raportul subliniază că „o dată terminată naționalizarea cuprului, trebuie să se treacă la formularea și aplicarea noii politici financiare naționale, organic antiimperialistă". Reafirmăm de la tribuna acestei conferințe adeziunea noastră strictă la libertatea și independența Republicii Chile — a declarat raportorul.In încheierea raportului se spune : „Credem că este indispensabil ca mișcarea populară să se adînceascâ, să cîștige noi forțe, să cucerească noi și noi aliați, să unească pe toți pa- trioții. Aceasta cere să strîngem și mal mult unitatea fructuoasă a socialiștilor și comuniștilor, să întărim frăția celor șase partide care formează Unitatea Populară și să facem posibil ca guvernul ei, prin aderarea stîngii creștine la sarcinile sale, să nu piardă nici un contingent, ci să amplifice și să întărească baza de susținere a actualei administrații".

ggențiiie de presă transmit:
Președintele R.S.F. lugo- SsKVÎU Iosip Broz Tit0’ împreună cu soția, va face o vizită oficială în S.U.A., în a doua jumătate a lunii octombrie a.c., la invitația președintelui S.U.A., Richard Nixon, anunță agenția Taniug. De asemenea, la invitația guvernatorului general al Canadei, Ronald Michener, președintele Iugoslaviei va face o vizită. oficială in Canada, în prima jumătate a lunii noiembrie a.c.
Cu prilejul aniversării 

independenței naționale a șeful guvernului, Yaku- bu Gowon, a rostit un discurs radiodifuzat. El a arătat că poporul nigerian marchează cea de-a 11-a aniversare a independenței sale în condițiile intensificării eforturilor de a_ a- sigura condițiile necesare stabilității economice și a păcii interne. Referindu-se la politica externă a țării sale, Gowon a reafirmat hotărîrea Nigeriei de a dezvolta relațiile cu statele vecine și de a acorda, în cadrul Organizației Unității Africane, un a- jutor substanțial luptei împotriva rasismului și colonialismului.

Nigeriei

Revista londoneză „Tri-
bune“ scrie că deputatu britaniciFrank Allaun și John Mendelson au prezentat Congresului american o petiție semnată de 634 de membri ai parlamentelor din 9 țări occidentale, prin care se cere retragerea imediată a trupelor S.U.A. din Indochina.

Conferința de partid din 
districtul Tirana. Agentia A.T.A. transmite că. între 27 și 29 septembrie, s-au desfășurat lucrările celei de-a 18-a conferințe de partid din districtul Tirana, consacrată a- legerii organelor de conducere și a delegaților la cel de-al VI-lea Congres al Partidului Muncii din Albania, La lucrări a participat Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al P.M.A.

La sediul centralei sindi
catelor oamenilor muncii 
din Cuba (C-T-c-) 3 avut loc 0 in’ tîlnire între conducerea C.T.C., în frunte cu Hector Ramos Latour, prim- secretar al Biroului Național C.T.C., și Hernan Del Canto, secretar general al Centralei Unice a sindicatelor oamenilor muncii din Chile. Cu acest prilej, s-a procedat Ia un schimb de păreri în probleme privind activitatea celor două organizații sindicale naționale.

0 misiune comercială a 
constructorilor de mașini- 
unelte din 3fl3tă în vi_ zită la Moscova, a fost primită de Ivan Semiceastnov. adjunct al ministrului comerțului exterior al U.R.S.S., informează agenția T.A.S.S._ Semi- ceastnov a relevat că această vizită „va contribui la elaborarea unui program concret de relații de afaceri în

tre organizațiile sovietice de comerț exterior și firmele din S.U.A." „Sperăm, a declarat James Gray, vicepreședinte al Asociației naționale a constructorilor de mașini-unelte din S.U.A., să obținem licențe pentru exportul și importul de mașini-unelte in comerțul cu partenerii sovietici".
Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a remis ministrului de externe al Israelului, Abba Eban, o notă în care propune trimiterea unei misiuni de anchetă la Ierusalim, formată din trei membri, anunță agenția France Presse. în termenii rezoluției asupra Ierusalimului, această comisie ar urma să verifice, la fața locului, dacă „autoritățile- iș- raeliene de ocupație au pus capăt măsurilor administrative abuzive în partea arabă a Ierusalimului".
Convorbiri iugosluvo- 

franCSZe Anton Vratușa, membru al Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, care îndeplinește a- tribuțiile secretarului federal al afacerilor externe, l-a primit pe ministrul apărării al Franței, Michel Debfe, aflat într-o vizită oficială în Iugoslavia. Cu acest prilej, menționează agenția Taniug, a avut loc o convorbire prietenească.
La proiectul de lege în 

care se cere abrogarea po
liticii discriminatorii în co-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA I București, Piața „Scînteli". Tel.

MBAROAimit S. U. A. ASUPRA 
L D. VIETNAM - ACI CONDAMN», 

ronivNK mafian raciiOpinia publică iubitoare de pace a luat cunoștință cu neliniște și profundă dezaprobare de noile acțiuni agresive desfășurate de forțele armate americane împotriva Republicii Democrate Vietnam. Așa cum s-a anunțat în presă, în ultimele zile ale lunii septembrie, avioane militare, precum și artileria americană, aflată la sud de zona demilitarizată și pe nave de război au supus unor masive bombardamente provincia Quang Binh. localitățile Huong Lap, Vinh Giang, Vinh Son și Vinh Thach din regiunea Vinh Linh, pricinuind numeroase distrugeri și victime în rîndurile populației civile. Condam- nînd cu fermitate aceste acțiuni, declarațiile oficiale date publicității de ministerele de externe ale R.D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud arată, pe drept cuvînt, că noile bombardamente constituie o încălcare flagrantă a suveranității R.D. Vietnam, a angajamentelor S.U.A. de încetare completă a bombardamentelor împotriva acestei țări, o amenințare la adresa conferinței de la Paris in problema Vietnamului.Este cunoscut ce eforturi au fost depuse de forțele păcii, cu cită insistență s-a pronunțat opinia publică din întreaga lume în cursul anilor precedenți pentru ca S.U.A. să înceteze bombardamentele asupra R.D. Vietnam, să renunțe la escaladarea agresiunii, să treacă la masa tratativelor, în vederea unei reglementări politice a conflictului — singura cale realistă și eficientă de natură să readucă pacea în această parte a lumii. Noile bombardamente întreprinse de S.U.A. comportă riscuri deosebit de serioase pentru destinele acestor tratative, care, după cum este cunoscut, tocmai din vina părții americane nu au înregistrat progresele scontate.încetarea războiului din Vietnam, din celelalte regiuni ale Peninsulei Indochina, se impune cu o deosebită acuitate, ca o cerință fundamentală a tuturor popoarelor lumii, a cauzei destinderii și securității internaționale. Ridicîndu-și glasul pentru curmarea agresiunii S.U.A. în Vietnam, opinia publică ințșri\a- țională se pronunță neabătut pentru soluționarea politică a acestui conflict. pe singura bază rațională — retragerea trupelor S.U.A. din Vietnamul de sud, respectarea dreptului inalienabil al poporului vietnamez de

a-și hotărî destinele potrivit propriei sale voințe.Survenite într-o asemenea conjunctură, bombardamentele asupra R.D. Vietnam constituie un act cu atît mai grav, de natură să ducă la sporirea tensiunii în Indochina, să îndepărteze șansele soluționării problemei vietnameze, un act care contravine. în mod flagrant voinței popoarelor de pretutindeni, intereselor generale ale păcii în lume.Este știut că de-a lungul anilor, cercurile cele măi agresive ale imperialismului, punînd la cale asemenea acțiuni, nutreau iluzia că ar putea să intimideze poporul vietnamez, să-i slăbească capacitatea de luptă. Realitățile vieții, lupta eroică a poporului vietnamez au demonstrat, însă, cu prisosință, lipsa de temei a unor astfel de calcule, au arătat că nu există forță în lume în stare să îngenuncheze un popor hotărît să lupte pentru idealurile libertății și independenței sale naționale.România socialistă își exprimă în modul cel mai clar dezaprobarea totală și categorică față de aceste acte, de natură să îndepărteze soluționarea problemei vietnameze, să complice situația internațională, să alimenteze încordarea. Cursul spre destindere, practica tratativelor, a contactelor și convorbirilor politice, care se afirmă tot mai imperios pe diferitele meridiane ale lumii, sînt incompatibile cu asemenea acte de război contrarii oricăror norme de legalitate internațională.Condamnînd cu fermitate noile bombardamente ale S.U.A., poporul nostru, România socialistă își reafirmă solidaritatea și sprijinul neabătut față de lupta eroică a poporului vietnamez, de cauza sa. dreaptă și cer să înceteze imediat orice acte agresive împotriva Republicii Democrate Vietnam, stat socialist, independent și suveran.Interesele fundamentale ale restabilirii păcii în Vietnam, ca și în Cambodgia și Laos impun retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud și din celelalte țări ale Peninsulei Indochina, crearea tuturor '■-■■condițiilor pentru ca popoarele din această zonă a lumii să-și poată decide soarta în mod liber, fără nici un amestec din afară.
B. STOIAN

„Thieu contra Thieu": 
un simulacru electoral repudiat de 

întreaga populație a Vietnamului de sud

merțul cu țările socialiste, prezentat congresului de senatorul Warren Magnuson, s-au declarat coautori un număr de 24 de senatori americani. Renunțarea la o asemenea politică, a declarat senatorul Ribicoff, ar permite sporirea considerabilă a schimburilor comerciale dintre S.U.A. și statele socialiste.
împăratul Japoniei, Hir0‘ hito, și împărăteasa Nagako au sosit sîmbătă dimineața la Paris într-o vizită neoficială de trei zile, venind de la Bruxelles.
Peste 1 000 de locuințe 

au fost distruse sau avaria- 
Jg ca urmare a ciclonului ce s-a abătut vineri asupra unor regiuni sudice din Pakistanul de est.

La 2 octombrie a avut loc la 
Kuala Lumpur inaugurarea Ex
poziției industriale a Republicii 
Socialiste România. La deschi
dere au participat ministrul co
merțului și industriei al Mala
yeziei, Mohamad Khir Johari, 
ministrul adjunct al departa
mentului planificării economice, 
Mahmud Tiaib, și alte oficialități. 
Au fost prezenți membrii dele
gației comerciale române con
dusă de președintele Camerei de 
comerț, Victor lonescu, și amba
sadorul țării noastre in Malaye- 
zia, Marin Alexie.

Sîmbătă a avut loc la Lyon 
deschiderea Tirgului european 
al mobilei „Meuropam" la care 
expun 670 firme din 15 țări. 
România participă pentru a 8-a 
oară la această manifestare, fiind 
reprezentată de firmele Tehno- 
forestexport, Ilexim și Icecoop, 
care expun o bogată gamă de 
produse ale industriei mobilei 
din țara noastră.

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL „OMUL ÎN COSMOS"

EREVAN 2 (Ager
pres). — La Erevan-are 
loc Simpozionul inter
național „Omul în Cos
mos", care prilejuiește 
un bilanț al realizărilor 
in cercetarea spațiului 
cosmic în deceniul, care 
s-a scurs de la zborul 
cosmonautului sovietic 
luri Gagarin. La lucrări 
participă specialiști de 
frunte în domeniul bio

logiei și medicinii cos
mice din numeroase 
țări. ■

Printre referatele pre
zentate la simpozion au 
stârnit mult interes cele 
ale specialiștilor soma
tici, care conțin rezul
tatele observațiilor cu 
caracter medical-biolo
gic asupra unui nume
ros grup de cosmonauți

participanți la zborurile 
pe navele de tip „So- 
iuz“. Concluziile aces
tor observații, relevă 
agenția T.A.S.S., coincid 
in multe privințe cu da
tele prezentate la sim
pozion de specialiștii a- 
mericani care au anali
zat starea fiziologică a 
echipajelor cosmice ale 
navelor spațiale ameri
cane „Apollo".

„Parodie", „simulacru", „farsă" sînt cuvintele care apar ca un laitmotiv în imensa majoritate a comentariilor pe marginea așa-ziselor alegeri care urmea2ă să aibă loc astăzi în Vietnamul de sud. După ce a reușit să se debaraseze, prin manevre de tot soiul, de contracandidații săi, generalul Thieu a rămas singur în cursa pentru președinție. Metodele la care a recurs pentru a-și obliga adversarii să se retragă din competiție, măsurile drastice pentru a împiedica orice posibilitate de exprimare a opoziției, nu in rîndurile cîtorva politicieni rivali, mai mult sau mai puțin compromiși, ci în rîndurile maselor celor mai largi, fac să nu existe prea multe dubii asupra rezultatelor scrutinului.întrebarea este ce scopuri și-a propus această înscenare electorală. Răspunsul îl oferă'înseși comentariile presei americane, care arată deschis că organizarea alegerilor este o acțiune ce se înscrie pe linia politicii binecunoscute de „vietnamizare" promovată de Washington, urmărind să aplice șubredului edificiu saigonez o fațadă democratică.Numai că această încercare a dat greș, fiind unanim respinsă și condamnată. inclusiv în rîndul opiniei publice americane. Veștejind politica de sprijinire a actualelor marionete de la Saigon, peste 130 membri ai Congresului american au semnat, în- tr-un gest nemaiîntîlnit, o declarație de protest împotriva acestui scrutin, iar unul din candidații potențiali Ia obținerea învestiturii partidului 'democrat la alegerile prezidențiale din 1972, senatorul Edmond Muskie. a declarat că „poporul american este revoltat de perspectiva autorealegerii «președintelui» Thieu în Vietnamul de sud". Cunoscutul ziar francez „Le Monde" subliniază că asemenea „alegeri" nu se pot decît întoarce împotriva celor care le-au inspirat și că mult lăudata „vietnamizare" se arată în toată goliciunea ei.Cît privește pe cei direct interesați, masele largi ale populației din Vietnamul de sud, ultimele telegrame de presă sînt cit se poate de elocvente asupra sentimentelor cu care întîmpină farsa din această duminică. Este vorba de o intensificare fără precedent, la Saigon și în principalele orașe sud-vietnameze, a demonstrațiilor și acțiunilor de protest ale muncitorilor, studenților, veteranilor de război, preoților budiști, a păturilor celor mai largi, împotriva regimului dictatorial, de înmulțirea

chemărilor la boicotarea „alegerilor", în scrisoarea adresată cetățenilor din Saigon și din alte orașe saigone- ze de către Nguyen Hun Tho, președintele Prezidiului C.C. al Frontului Național de Eliberare și al Consiliului Consultativ al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, aceștia sînt chemați să-și consolideze unitatea și să extindă frontul de luptă împotriva regimului de la Saigon și a forțelor agresoare americane. Este un apel căruia j s-a răspuns cu o impresionantă unanimitate.Cea mai mare parte a populației sud-vietnameze a votat demult — și anume a votat cu armele. Este bine știut că patru cincimi din teritoriul Vietnamului de sud se află, în prezent, sub controlul forțelor patriotice, administrația saigoneză menținîndu-se, cu sprijinul baionetelor străine, doar în orașele mai mari. Respingînd regimul de corupție și teroare al lui Thieu. populația sud-vietname- ză își strînge și măi mult rîndurile în jurul Frontului Național de Eliberare și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de sud, singurul reprezentant și apărător al intereselor sale vitale. Nu încape îndoială că regimul marionetă nu numai că nu va ieși întărit din spectacolul electoral de la 3 octombrie, regizat cu grijă, ci, dim-f potrivă, va face un nou pas spre eșecul său final, eșecul unui sistem politic repudiat cu hotărire de populația din Vietnamul de sud.Farsa așa-ziselor alegeri prezidențiale pune, o dată mai mult, în evidență actualitatea și importanța deosebită a propunerilor recente în șapte puncte ale G.R.P., care oferă o bază rezonabilă, constructivă în vederea unei reglementări a situației. Aceste propuneri prevăd, în esența lor, retragerea trupelor intervenționiste pînă la sfîrșitul acestui an, sistarea sprijinului acordat grupului militar aflat Ia putere la Saigon. Aceasta ar permite instaurarea în Vietnamul de sud a unei noi administrații, care să se pronunțe pentru pace, independență și democrație. Este un curs în sprijinul căruia opinia publică din țara noastră, alături de cercuri din ce în ce mai largi ale opiniei publice de pretutindeni, se declară cu toată fermitatea, ca fiind singura cale de readucere a liniștii și păcii în această regiune atît de greu încercată a lumii.
R. CAPLESCU

17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteli. 40 369


