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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLI Nr. 8935 Marți 12 octombrie 1971 6 PAGINI 30 BANI

In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

ARTICOL UNIC. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a șaptea sesiune 

a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 20 octombrie 1971, ora 10,00 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

T

IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI CONTROLUL
NICOLAE CEAUȘESCU,

la fața locului, pe cîmp,

ieri a avut loc plenara lărgită
garantează calitatea însămînțărilor,

a Comitetului municipal București
ritmul înalt la recoltare

al Partidului Comunist Român

m 1 H n

O nouă săptămînă cu timp frumos a început sub semnul amplelor eforturi desfășurate de oamenii muncii de pe ogoare pentru strîngerea, transportul și depozitarea culturilor tirzii, pentru terminarea grabnică a însă- mințării griului pe întreaga suprafață prevăzută. Din analiza datelor centralizate la minister rezultă că este nevoie să se concentreze în continuare forțele pentru strîngerea cu prioritate a culturilor Ia care eventualele intemperii pot provoca pagube și să se elibereze neîntîrziat terenurile pe care urmează sămințeze griul.Ținind seama de timpul de rămînerile în urmă la se apreciază că măsurile care se întreprind acum, iu această săptămînă, au un rol hotărîtor pentru viitoarea recoltă de griu. Efortul, din ultimul timp, de a utiliza mai deplin forțele și mijloacele existente, a permis ca o serie de cooperative agricole din județele Satu Mare, Ilfov, Galați ș.a. să încheie 'semănatul griului. Intru- cît în fiecare județ, pe lîngă unitățile avansate la aceasta lucrare, sint numeroase altele unde se înregistrează o serioasă întîrziere, se im- puhe ca organele de partid și agricole să-și concentreze eforturile pentru sprijinirea acestora, pentru organizarea judicioasă a muncii la eliberarea și pregătirea terenului și la semănat. Neglijarea acestui aspect se soldează cu pagube însemnate, semnalate in județele Teleorman, Buzău, Sălaj ș.a. Din cauza defecțiunilor de organizare, la cooperativa agricolă din Gălbinași, județul Buzău, cooperatorii sînt plimbați de. ici colo, fără rost, și pierd timpul pină la orele 9—10 dimineața cînd președintele cooperativei și inginerul repartizează forțele La diferite lucrări. Nici mașinile nu sînt folosite decît în mică măsură. De pildă, o combină „Gloria" a fost

să se în-înaintat, semănat,

refuzată, deși era necesară la recoltatul florii-soarelui. La culesul porumbului de pe 744 ha, se lucrează numai 5—6 ore pe zi. Or, acum trebuie să se lucreze din zori -Țpină in noapte, să nu se de lucru în cîmp.în general este măsurile privind portul, depozitarea mînțarea griului să fie însoțite de un control atent, la fața locului, din partea conducătorilor de unități, a specialiștilor, a organelor de conducere de la județ.în unele unități, le sau inginerul-șef mese cu semnalările fermă sau ale brigadierilor, in loc să meargă pe teren să vadă personal ce se face si ce nu. La coonnra- tivele agricole din Crucea și Gălbiori, județul Constanța, mecanizatorii lucrau la semănat doar cu jumătate din viteza zilnică prevăzută. Dar nici un specialist nu se afla pe teren. Or, în aceste zile prezența tuturor cadrelor de conducere din I.A.S. și cooperativele agricole, și, in primul rînd, a fiecărui specialist, este indispensabilă în cîmp, acolo unde se strînge recolta și se însămînțează griul.După cum este știut, întîrzierea semănatului duce la scăderea producției de griu. Acest lucru se cumulează cu defecțiunile ce survin pe parcursul semănatului privind calitatea lucrărilor. în prezent, cind multe cooperative agricole sînt avansate sau au terminat semănatul griului, unitățile rămase în urmă sînt zilnic îndemnate să urgenteze lucrările. Dar tot acUm se semnalează cele mai multe cazuri cind calitatea lasă de dorit, cînd în loc să se ia măsuri pentru eliberarea și pregătirea terenului. după culturile tîrzii, se preferă soluția mai comodă de a însămința

piardă nici o orănevoie ca toate recoltarea, trans- produselor, însă-
președinte- se mulțu- șefilor de

griu după griu. Tentația de a termina semănatul în dauna calității a constituit una din cauzele recoltei scăzute de griu în anii trecuți și tocmai de aceea este nevoie să se înzecească eforturile- pentru a realiza concomitent ritmul și calitatea, fără nici o abatere de la tehnologia acestei culturi pretențioase.Intr-o serie de cooperative agricole unde lucrările au debutat promițător, se constată o încetinire a ritmului din cauza nefuncționării la întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor. Din această cauză s-a creat un decalaj mare între lucrări. Spre exemplu, există un decalaj mare între pregătirea terenului și semănat, care nu se justifică numai prin necesitatea de a lăsa un oarecare timp pentru „așezarea arăturilor". Spre exemplu, pină în ziua de 8 octombrie, ih județul Ialomița au fost pregătite pentru semănat 68 la sută din terenuri, dar însămînțarea s-a făcut în proporție de numai 36 la sută. Asemenea decalaje se constată și in județele Ilfov, Timiș, Arad, Prahova ș.a. în asemenea situații este nevoie de o analiză minuțioasă a modului cum sînt repartizate și folosite forțele și mijloacele de lucru. în așa fel incit pregătirea terenului cîl șl semănatul și celelalte lucrări de sezon să fie bine corelate.Volumul mare de produse din cîmp și în multe locuri starea drumurilor și distanțele mari impun să se a- corde o atenție deosebită organizării transportului recoltei. în județele din sudul țării, dar și în altele, cum sînt Brașov, Harghita, Satu-Mare etc., mari cantități de produse recoltate se află în cîmp. In unele județe s-a a-
Constantin BORDEIANU

(Continuare în pag. a HI-a)

IN ZIARUL DE AZI:într-o atmosferă de puternică efervescență politică, sub semnul înaltului spirit de emulație și responsabilitate revoluționară, comunistă, a avut loc luni în Sala Radioteleviziunii plenara lărgită cu activul a Comitetului municipal București al P.C.R., care a anali- se înfăptuiește în îna- al
zat modul cum politica partidului și statului toate domeniile de activitate, lumina ansamblului de măsuri doptat de Comitetul ExecutivC.C. al P.C.R., pe baza propunerilor prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului.La ’plenară au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Miu Do- brescu.La lucrări au luat parte, de asemenea, miniștri, conducători ai u- nor instituții centrale, directori ai unor centrale industriale și mari întreprinderi bucureștene, secre

tari ai comitetelor și organizațiilor de partid din întreprinderi și instituții, muncitori fruntași în producție, oameni de știință, artă și cultură.La intrarea . în sala de ședință, secretarul general al partidului este întîmpinat. cu vii și îndelungi aplauze de participanți. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.".Domnește o atmosferă de puternică însuflețire.După deschiderea ședinței, tovarășul Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv, prim- secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a prezentat Informarea cu privire la activitatea politico-ideologică și cul- tural-educațivă desfășurată de organizația de partid a Capitalei, în lumina programului de măsuri și a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea cu activul de partid din domeniul ideologic.Pe marginea informării au avut loc discuții.

în încheierea dezbaterilor, întîm- pinat cu vii aplauze, cu ovații, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Ampla cuvîntare rostită de secretarul general al partidului, model de analiză marxist-leninistă a fenomenelor din societatea noastră, a rolului activității de educare politico-ideologică a maselor, al școlii, al culturii, al climatului socialist ca factori formativi a fost subliniată în repetate rînduri cu puternice z și îndelungi aplauze.

Participanțli la plenara lărgită cu activul a Comitetului municipal de partid București și-au exprimat totala lor adeziune la ideile expuse, vast și cuprinzător program de acțiune — pentru organele și organizațiile de partid, pentru comuniștii din Capitală, pentru făuritorii de bunuri, materiale și spirituale — pe tărîmul educării omului în spiritul înaltelor exigențe ale societății socialiste multilateral, dezvoltate.
ÎN PAGINILE II-III
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• Informarea prezentată de tovarășul Dumitru Popa

® Din cuvîntul participanților

HUNEDOARA

2 274 de familii

DEVA (corespondentul „Scîn- teii", Sabin Ionescu).In acest an, constructorii de locuințe din județul Hunedoara au predat pină in prezent oamenilor muncii din diferitele localități 2 274 noi apartamente. Trustul județean de construcții, care deține ponderea în acest domeniu de activitate, a pus la dispoziția noilor locatari 1 669 apartamente, cu 143 mai multe față de sarcinile ce i-au revenit în această perioadă.Un ritm intens în înălțarea noilor construcții se distinge in municipiul Deva, unde au fost predate deja beneficiarilor 677 apartamente, din care 177 proprietate personală. Totodată, de confortul noilor locuințe înălțate în acest an se bucură 605 familii de mineri din Valea Jiului — Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uricani — și multe altele din Hunedoara, Orăștie, Brad, Hațeg, Simeria. Recent, la Hunedoara — unde numărul apartamentelor predate în acest an se ridică la peste 700 — au început lucrările de construcție la un nou ansamblu de locuințe — micro- raionul nr. 6 Nord — care va totaliza în final 830 apartamente.

Adevărul, unanim acceptat, că fiecare om este produsul direct al condițiilor de mediu social în care trăiește (in epoca copilăriei și a adolescenței — mai ales, al condițiilor de mediu familial !) s-a confirmat în întregime, fiind demonstrat nu numai teoretic, ci și prin fapte incontestabile. (Să ne amintim, de exemplu, de acele cazuri senzaționale relatate la vremea lor în presă, de copii sugari pier- duți în junglele ecuatoriale și tropicale și crescuți de animale, a căror readaptare și smulgere din starea de animalitate n-a mai fost ulterior posibilă, „cu toate eforturile depuse). Firesc, mediul social, inclusiv cel familial (de care intenționăm să ne ocupăm în mod special) nu acționează întotdeauna uniform, cu rezultate egale asupra tuturor copiilor unei familii. Intervin curent în procesul de edificare a personalității diferențe de structură psihică și temperamentală, care determină particularități în conduita fiecăruia. în acest sens, a- celași mediu poate furniza indivizi cu deprinderi diferite, aceeași familie poate avea și copii buni, dar și copii cu serioase devieri comportamentale.Rezultă, oare, de aici că trebuie să acceptăm aprioric ideea împărțirii copiilor în două mari categorii : reușiți și nereușiți ? Categoric, nu ! Cu excepția cazurilor patologice, confirmate medical, nu putem

copii nereușiți sub capacității lor de socială (nu discu-vorbi de raportul adaptare .tăm despre capacitățile intelectuale, unde pot apare deosebiri evidente). De altfel, trebuie făcută aici pre
„Puiul de om" vine pe lume fără tare morale, dotat cu o mare capacitate de adaptare la mediu, manifestată inițial printr-o nestăvilită tendință spre imitare. în primii ani ai

® In unități ale 
industriei mate-
rialelor de con
strucții: De ce se
menține defici
tul financiar?

„Eîn interesul
nostru să sporim
zestrea edilitară
a localităților în 
care trăi m“

direct sau indirect în contact, fie sînt inventate de el ca o replică personală la adevărurile crude care i se dezvăluie în primul rînd în familie.Cum rămîne atunci cu

Ce facem pentru a-i spori
capacitatea de influențare ?

cizarea că în extrem de puține cazuri ceea ce se notează în fișele delicvenților juvenili drept „tulburări de comportament" sînt în același timp și cazuri patologice. Care este originea, atunci, a acestor tulburări ? Iată ceea ce ne propunem să discutăm în rîndurile de față.

anchetă socială

vieții, în perioada copilăriei și a adolescenței, toate deprinderile sale sînt învățate, toate apucăturile Iui, bune sau rele,, sînt fie copiate de la cei cu care vine

copiii buni și copiii „răi", proveniți din același mediu, din aceeași familie ? De vreme ce respingem ideea copiilor „nereușiți" trebuie dată o altă explicație acestui fenomen. în locul argumentelor teoretice am «des pentru explicație un „caz" pe care ni-1 oferă viața. Iată-1:

Cu aproape doi ani urmă, un tinăr de 15 Dan B., este surprins cînd spărgea caseta unui telefon public cu scopul de a sustrage banii. Cercetările ulterioare ale miliției . au arătat că tînărul nu era la prima faptă de acest gen și Dan B. este trimis sub stare de arest în judecată. Instanța dispune internarea pină la majorat a tînărului într-un institut de reeducare.Dan este fiul mai mic al unei familii obișnuite. Tatăl, Gheorghe B., este navigator în aviația civilă, mama funcționară. Ambii părinți realizau un venit care le .permitea să asigure copiilor o viață fără griji, condiții optime de pregătire. Așa ar fi fost normal. Iată însă că în urmă cu trei ani cei doi soți hotărăsc să se despartă (după aproape douăzeci de ani de conviețuire). Tatăl se mută de acasă și plătește copiilor (lui Dan și fratelui său C.) pensie alimentară. Aici se află oare cauza devierilor lui Dan 1 Greu de precizat ; mai cu- rînd faptele reprobabile ale celui mai mic dintre băieți își află explicația în tensiunea și climatul de neîncredere cu care s-au trezit în familie în ultimii ani înainte de plecarea tatălui.

în

IOn VLAICU

(Continuare în pag. a I V-a)

Republicii Unite Tanzania,
Rashidi Mafaume Kawawa

s

Luni dimineața a părăsit Capitala vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa, care a făcut o vizită oficială în țara noastră.Oaspetele a fost însoțit de P. Ki- sumo, ministru de stat pentru administrația regională și dezvoltarea rurală, A. Mwingyi, ministru de stat Ia președinția republicii, Bw. E. Mwangoka, președintele partidului TANU pentru regiunea Mbeya, H. I. Mbita, secretar național executiv al partidului TANU, A. L. S. Mhina, comisar regional al regiunii Măra, P. K. Mushi, secretar regional executiv al regiunii Mtwara, A. Tandau, secretar general al sindicatelor tan- zaniene — NUTA, E. C. Mzena, secretar principal la Cabinetul vicepreședintelui republicii, C. Tunze, directorul Diviziei politice din Ministerul Afacerilor ■ Externe, și alte persoane oficiale.La plecare, pe aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Unite Tanzania, oaspeții au fost salutați de Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului E-

xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, generali și ofițeri superidri, alte persoane oficiale.Vicepreședintele Republicii Unite Tanzania. Rashidi Mafaume Kawawa, și vicepreședintele Consiliului de Stat, Manea Mănescu, au trecut în revistă compania de onoare aliniată pe aeroport.Oaspeții tanzanieni și-au luat apoi un călduros rămas bun de la persoanele oficiale române prezente la aeroport.Un grup de pionieri a oferit oaspeților buchete de flori. (Agerpres)
în pagina a V-a

COMUNICAT 
cu privire la vizita în Re
publica Socialistă Româ
nia a vicepreședintelui 
Republicii Unite Tanza
nia, Rashidi Mafaume Ka

wawa
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Informarea prezentata
de tovarășul Dumitru Popa

Din cuvîntul participanților
în informarea prezentată se arată că plenara lărgită a comitetului municipal de partid își desfășoară lucrările sub semnul puternicei efervescente politico-ideologice, al înaltului spirit de emulație și responsabilitate revoluționară, imprimate întregului partid, întregii societăți de programul de măsuri adoptat de Comitetul Executiv al Comitetului Central, program care poartă amprenta personalității marcante a tovarășului Nicolae Ceaușescu, conducătorul stimat și iubit al partidului și poporului nostru, exprimă preocupările sale statornice pentru perfectionarea tuturor laturilor vieții sociale, pentru dezvoltarea armonioasă a societății românești, devotamentul și dăruirea cu care, în fruntea partidului și a statului, militează pentru bunăstarea și fericirea poporului român, pentru Împlinirea idealurilor socialismului și comunismului.Documentele pe care Ie dezbatem reprezintă o sinteză a gîndirii mar- xist-leniniste creatoare, a spiritului activ, novator, pe care secretarul general l-a imprimat întregii activități a partidului, a societății noastre. Ele constituie un strălucit program de acțiune, o largă viziune a perspectivei pentru perfecționarea generală a muncii politice și ideologice a partidului, a întregii activități cultural- educative. în scopul formării și dezvoltării conștiinței socialiste a tuturor oamenilor muncii, în deplină concordanță cu marile realizări ale construcției socialiste și cu cerințele dezvoltării în continuare a societății noastre.Organizația de partid a municipiului București, toți locuitorii Capitalei au primit ' cu profundă satisfacție și unanimă aprobare aceste documente programatice, în care văd o expresie vie a responsabilității partinice și consecvenței revoluționare , cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu militează pentru soluționarea problemelor majore ale dezvoltării vieții sociale, ale creșterii rolului partidului în conducerea destinelor României pe căile socialismului și comunismului. Programul adoptat 

de Comitetul Executiv a generat în organizațiile de partid și obștești, în toate colectivele de muncă- ample analize critice și autocritice, dezvăluirea cu curaj și exigență comunistă, revoluționară a carențelor existente în munca politico-edu- cativă, fapt ce a permis stabilirea, în fiecare organizație de partid, a unor măsuri concrete, menite să conducă la îmbunătățirea activității de educație comunistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii. Toate acestea au dat un puternic imbold activității politice, stimulînd participarea tot mai activă a cetățenilor Capitalei la . realizarea , și depășirea sarcinilor și angajamentelor a- sumate în întrecere.Pentru aplicarea în yjgță,,.a acestui program, comitetul municipal de partid, comitetele de partid ale sectoarelor au primit un ajutor deosebit din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, încă din primele zile de după publicarea documentelor, prin îndrumările și criticile formulate la adresa activității noastre, în cadrul unei întîlniri cu secretariatul comitetului municipal de partid, vicepreședinții Comitetului executiv al Consiliului popular al Capitalei și primii secretari ai sectoarelor. Pe baza indicațiilor primite cu acest prilej, a unei profunde analize a muncii desfășurate, a concluziilor rezultate din consultarea unui larg activ din toate domeniile și îndeosebi a muncitorilor care lucrează direct în sfera producției materiale, biroul comitetului municipal de partid a elaborat programe complexe de măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și îmbunătățirea activității politico-educative în rîndul oamenilor muncii din economie, învățămînt, cercetare științifică, artă și cultură, din sectorul edilitar-gospodăresc, precum și pentru îmbunătățirea muncii de creștere, selecționare și promovare a cadrelor. Aceste programe, dezbătute cu întregul activ de partid, au început să fie aplicate, obținîn- du-se pînă în prezent o serie de rezultate bune în toate sectoarele de activitate.O contribuție deosebită. la perfecționarea activității politico-educative în întreprinderi, instituții, unități de cercetare și învățămînt au adus adunările generale deschise ale organizațiilor de bază și plenarele comitetelor de partid cu activul, consacrate analizei propriei activități în lumina măsurilor adoptate de conducerea partidului. La cele peste 4 000 de a- dunări generale și plenare au luat parte aproape toți comuniștii și peste 50 000 de invitați ; cei 34 000 de tovarăși care au luat cuvîntul au făcut peste 48 000 de propuneri pentru perfecționarea muncii politico-ideologice și cultural-educative.In continuare, vorbitorul a arătat că, în contextul general al dezvoltării și întăririi partidului, al puternicei afirmări a rolului Său conducător în viața societății, organizația de partid 
a Capitalei a cunoscut un proces de continuă creștere calitativă'a rînduri- lor sale, de îmbunătățire a stilului și metodelor de muncă, de sporire a capacității organizatorice și politice în mobilizarea maselor la înfăptuirea sarcinilor construcției economice și social-culturale, ceea ce a determinat o prezență mai activă a acestora în sfera activității productive, în întreaga viață socială. Muncitorii, tehnicienii, inginerii din colectivele de muncă bucureștene au îndeplinit planul producției marfă în industrie pe cele 9 luni ale acestui an cu 7 zile înainte de termen, realizîndu-se o producție marfă suplimentară de 1,2 miliarde lei, cu 300 milioane lei peste angajamentele asumate pe întregul an. Planul productivității muncii a fost îndeplinit în proporție de 102 la sută, pe această cale obținin- du-se 69 la sută din sporul producției globale. De lâ începutul anului au fost efectuate peste 16 milioane ore de muncă patriotică, realizîndu-se lucrări în valoare de circa 500 milioane lei.Rezultate importante s-au obținut în dezvoltarea cercetării științifice, perfecționarea învățămintului de toate gradele, în domeniul activității de creație și cultural-artistice.După ce a amintit că în îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în dezvoltarea economică și social-culturală a Capitalei, comitetul municipal de partid a folosit cu mai bune rezultate munca de propagandă, în vederea educării marxist-leniniste a comuniștilor și a celorlalți oameni _ ai muncii, informarea a arătat că în în- ■ ■* 

vățămîntul de partid s-au manifestat serioase neajunsuri, principala carență constituind-o slaba preocupare pentru conținutul social-politic al cursurilor și dezbaterilor.Cursurile organizate pentru acest an și tematicile elaborate — pe baza instrucțiunilor C.C. al P.C.R. — urmăresc aprofundarea conținutului politico-ideologic al documentelor de partid, legarea dezBaterilor de viață, de problemele educative reale ale colectivelor de muncă, asigurarea u- nei înalte combativități împotriva neajunsurilor și a influențelor mentalității burgheze în comportarea oamenilor.Referindu-se, în continuare, la faptul ■ că rezultatele bune în realizarea planului și a angajamentelor nu exprimă decît parțial potențialul economic, posibilitățile de care dispun întreprinderile Capitalei, informarea a arătat că una din cauzele acestei stări de lucruri constă în aceea că, în abordarea problematicii economice cu care s-au confruntat, comitetele de partid municipal și ale sectoarelor, precum și organizațiile de partid, nu s-au sprijinit întotdeauna pe participarea efectivă a maselor la identificarea și punerea în valoare a rezervelor existente, la ridicarea e- ficienței activității întreprinderilor.Observațiile critice, întrutotul îndreptățite, adresate biroului comitetului municipal și comitetelor de partid ale sectoarelor, de secretarul general al partidului, indicațiile date în legătură cu aceste obiective au constituit un puternic imbold pentru îmbunătățirea calitativă a activității.Pornind de la faptul că lipsurile din activitatea institutelor de cercetare științifică din Capitală sînt indisolubil legate de deficiențele existente în munca organizațiilor de partid din aceste institute, comitetul municipal de partid, comitetele și organizațiile de partid din academii și institute de cercetări trebuie să a- corde o atenție sporită orientării politico-ideologice a întregii vieți științifice, să organizeze, împreună cu conducerile institutelor, dezbateri pe problemele actuale ale cercetării, să întărească munca de pregătire profesională și de educare comunistă a întregului activ de cercetători.O amplă parte a informării a fost consacrată analizării modului de îndeplinire a directivelor C.C. al P.C.R. cu priviră la perfecționarea învăță- mîntului de toate gradele, la munca politico-educativă în școli și facultăți, relevîndu-se măsurile adoptate pentru generalizarea școlarizării copiilor de la vîrsta de 6 ani, extinderea numărului claselor a IX-a și a X-a ale școlii de’ cultură generală, lărgirea rețelei liceelor industriale și de specialitate, creșterea numărului clasei >r speciale: de fizică, chimie,’< biologie și matematică. Pe baza indicațiilor date de secretarul general al partidului, 
o atenție; specială s-a acordat legării învățămintului de producție, "au fost create ateliere-școală, s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea programelor și planurilor de învățămînt, pentru desfășurarea activității practice a studenților în întreprinderi.Cu toate acestea, în munca de partid din unitățile de învățămînt, în activitatea cadrelor de conducere, a senatelor și consiliilor profesorale pentru înfăptuirea programului complex și de perspectivă privind modernizarea învățămintului de toate gradele, pentru educarea politico- ideologică a elevilor și studenților, persistă neajunsuri serioase. Biroul comitetului municipal de. partid își însușește întru totul critica făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că stările de lucruri negative existente în- tr-o serie de institute și facultăți, tărăgănarea și lipsa de perseverență în realizarea hotărîrilor partidului privind învățământul superior nu pot fi desprinse de slăbirea conducerii de către organizațiile de partid a procesului instruetiv-educativ.După ce a arătat că una din cauzele deficiențelor menționate constă în slaba participare a cadrelor didactice la activitatea de educare a elevilor și studenților, informarea a a- rătat că militind cu hotărîre pentru înlăturarea deficiențelor din munca politico-ideologică și educativă, comitetele de partid municipal și ale sectoarelor, comitetul de partid al centrului universitar, organizațiile de partid din școli și facultăți vor trebui să mobilizeze toate eforturile comuniștilor, ale cadrelor didactice, elevilor și studenților pentru ridicarea învățămîn- tului din Capitală la nivelul cerințelor dezvoltării societății noastre socialiste, pentru a lega organic școala de producție, de practica economică și socială, pentru a asigura însușirea temeinică de către cadrele didactice, elevi și studenți. a concepției marxist-leniniste despre lume și viață, a politicii partidului și statului nostru.Relevînd faptul că în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste, în cultivarea noilor trăsături etice, a convingerilor comuniste un rol important au literatura și arta, instituțiile cultural-artistice, în informare . s-a arătat că, pe bună dreptate, in dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid din instituțiile de cultură s-a subliniat cu satisfacție și recunoștință că succesele dobîndite în ultimii ani de literatura și arta noastră socialistă sînt legate de climatul nou, propice afirmării forțelor creative ale întregului popor, generat în societatea noastră de documentele Congreselor al IX-lea și al X-lea ale partidului, de solicitudinea și înalta principialitate cu care secretarul general al partidului, abordează și soluționează problemele majore ale creației, ale vieții spirituale a societății noastre, ale rolului artei și literaturii în făurirea noii conștiințe 
a maselor.Pe baza programului adoptat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. și a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, biroul comitetului municipal de partid a luat măsuri în vederea îmbunătățirii activității cultural-artistice în Capitală, a sporirii contribuției acesteia Ia lărgirea orizontului cultural și formarea conștiinței socialiste a celor ce muncesc.Analizînd, însă, în spirit critic și autocritic activițgtea politico-ideologică desfășurată de comitetul municipal de partid, de comitetul de cultură și educație socialistă al municipiului. de organizațiile de partid din uniunile de creație, teatre și edituri, trebuie să subliniem persistența unor importante lipsuri, cu consecințe negative asupra eficienței activității educative și cultural-artistice. Este cunoscut că, nu o dată, conducerea partidului a criticat fenomenele ne

gative din activitatea uniunilor de creație, a teatrelor, cinematografiei, editurilor, a revistelor de artă și cultură, faptul că în ultimii ani, alături de creațiile valoroase, de înaltă ținută artistică, cu mesaj ideologic și social înaintat, au apărut și producții literar-artistice și cinematografice străine concepției despre lume și viață a partidului, confuze și chiar dăunătoare țelurilor educative ale societății noastre.Cauza principală a acestor stări de lucruri o constituie lipsa de fermitate politico-ideologică a organizațiilor de partid din instituțiile de creație și cultură. în ultimii ani, a slăbit viața internă de partid în organizațiile de bază din uniunile de creație, problemele ideologice și estetice ale creației au fost sporadic aduse în discuția comuniștilor, a fost subestimat studiul ideologic de partid.Așa cum a rezultat și din dezbaterile asupra problemelor ideologice, organizațiile de partid din uniunile de creație, din upele teatre și din cinematografie au manifestat slăbiciuni serioase în combaterea diverselor concepții eronate privind libertatea de creație și responsabilitatea socială a creatorului, rolul social al literaturii și artei.însușindu-și pe deplin observațiile critice și prețioasele indicații ale secretarului nostru general privind activitatea literar-artistică, comitetul municipal de partid este hotărît să acționeze cu toată fermitatea, neabătut, pentru îmbunătățirea radicală a muncii organizatorice, politice și ideologice a tuturor organizațiilor de partid din acest important sector al formării conștiinței socialiste.în continuare, vorbitorul a arătat că în perioada care a urmat după Congresul al X-lea al P.C.R., comitetul municipal de partid și-a concentrat eforturile în direcția creșterii rolului de conducător politic al organelor și organizațiilor de partid, în vederea mobilizării maselor la înfăptuirea hotărîrilor și directivelor partidului.Cu toate acestea, în activitatea desfășurată de comitetul municipal, de organele și organizațiile de partid, există serioase neajunsuri, concretizate în slaba preocupare pentru orientarea tematicii adunărilor generale ale organizațiilor de bază, pentru- consultarea comuniștilor și antrenarea lor activă la elaborare și înfăptuirea hotărîrilor, precum și pentru întărirea spiritului critic și autocritic, ceea ce a influențat negativ forța educativă a muncii și vieții interne de partid.Considerăm că nu ne-am ocupat în măsura cuvenită și nu am stimulat suficient dezvoltarea inițiativei organelor și organizațiilor de partid, nu le-am sprijinit în mod concret pentru adaptarea activității lor la cerințele impuse de viață, de progresul multilateral al economiei, științei și culturii din Capitală. La a- ceasta a contribuit și faptul că unii membri ai comitetului municipal, ai biroului, activiști de partid, desfășoară încă o insuficientă muncă de control și de îndrumare, participă sporadic la acțiunile întreprinse de organizațiile de partid, acordă acestora un sprijin scăzut în organizarea muncii pentru înfăptuirea hotărîrilor.Deși a trecut o perioadă îndelungată de la plenara C.C. al P.C.R. în care au fost definite cu claritate rolul și sarcinile sindicatelor în actuala etapă a construcției socialiste, în activitatea consiliilor sindicale municipal și ale sectoarelor, în munca politico-educativă a organizațiilor sindicale nu se observă revirimentul așteptat, nu se acționează cu hotărîre pentru îmbunătățirea muncii de educare comunistă ă salariaților.Organele și organizațiile de partid nu se ocupă în mod stăruitor de controlul și îndrumarea activității organizațiilor U.T.C. pentru educarea comunistă a tineretului, cultivarea în rîndul tinerilor a dragostei față de muncă, a spiritului de dăruire față de patrie, față de construcția socialismului. înlăturarea acestor stări de lucruri impune îmbunătățirea calitativă a activității organizațiilor de partid privind conducerea și îndrumarea efectivă a tineretului, participarea nemijlocită a cadrelor de partid la toate acțiunile inițiate de organizațiile U.T.C.Deși în ultimul timp comitetul municipal de partid acordă o grijă sporită selecționării, creșterii și promovării cadrelor, elaborînd în această privință un program de perspectivă pentru următorii ani, sînt incă destule cazurile cînd, sub presiunea nevoilor de moment, a promovat în posturi de conducere tovarăși insuficient cunoscuți în activitatea practică și în munca politică. Biroul comitetului municipal a acționat încet pentru înlocuirea unor cadre necoresounză- toare, ca urmare a carențelor în munca de cunoaștere și antrenarea sistematică a unui număr mai mare de tovarăși cu reale perspective de creștere in munci de răspundere. Va trebui să promovăm cu mai multă insistență o politică de perspectivă în acest domeniu, să respectăm cu fermitate criteriile partinice privind compoziția și pregătirea cadrelor, intransigența față de munca celor chemați să dea viață liniei partidului în toate sectoarele activității materiale și spirituale.în concluzie, pentru a ridica activitatea politico-ideologică, de educare comunistă, marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii din Capitală, la nivelul cerințelor etapei în care ne aflăm, este necesar, înainte de toate, să luptăm cu hotărîre pentru lichidarea neajunsurilor existente în propria noastră activitate, să întărim continuu conținutul politic ai întregii muncii de partid. Comitetul municipal, biroul și secretariatul său, organizația de partid a Capitalei, însușindu-și pe deplin criticile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu asupra neajunsurilor din domeniul activității politico- ideologice și cultural-educative și măsurile stabilite în vederea îmbunătățirii acestei activități sînt hotă- rîte să muncească cu abnegație și totală dăruire pentru perfecționarea întregii activități și ridicarea acesteia la nivelul marilor exigențe pe care partidul le pune în fața organizației sale din municipiul București. Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că prețioasele indicații, îndrumarea dumneavoastră directă și permanentă, de o înaltă competență și partinitate, constituie pentru noi o linie clară de acțiune, pe care o vom urma neabătut, în vederea creșterii calitative a muncii și întăririi răspunderii ce ne revine în înfăptuirea politicii partidului nostru.

In cuvintul său, tovarășul f|QfgQ 
Virgil, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 5, după ce a arătat că forța de înrîurire a muncii politico-educative desfășurate de organizațiile de partid se reflectă în succesele obținute de unitățile economice ale sectorului în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor suplimentare, a insistat asupra faptului că rezultatele ar fi fost mult supe-, rioare dacă activitate^ educativă ar fi fost cu mai multă fermitate orientată spre combaterea încălcării disciplinei muncii, manifestărilor’ de auto- mulțumire, tendințelor de văicăreală în fața greutăților. In acest context, au fost aduse critici unor, miniștri, ca și altor activiști de conducere pe linie de partid și de stat pentru insuficienta lor legătură cu terenul, pentru participarea lor sporadică la organizarea și controlul aplicării hotărîrilor adoptate.In continuare, după ce s-a referit la necesitatea stimulării spiritului critic și autocritic în munca de partid, vorbitorul a cerut ca membrii biroului comitetului municipal să participe mai activ la activitatea ideologică și cultural-educativă, iar secretariatul comitetului municipal să acționeze cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea instruirii activului de partid, pentru înlăturarea șablonului în desfășurarea acestei activități.în încheiere, relevînd că dezbaterea programului de educare comunistă trebuie continuată printr-o muncă plină de perseverență pentru aplicarea prevederilor acestuia, vorbitorul a arătat că organizația de partid a sectorului 5 va acționa cu toată fermitatea pentru însușirea spiritului combativ și novator, pentru întărirea combativității revoluționare, pentru ridicarea continuă a rolului conducător al partidului in toate domeniile de activitate.In cuvîntul său, tovarășul
Stantin Zamfir, ^«starul comitetului de partid de la uzina „Grivi- ța roșie", a arătat : F" profundat documentele re la măgurile menite ce la un înalt nivel

din ve- lor demunici-

viața între-„Vul- arătat

Studiind a- cu privi- i să ridi- activitatea educativă, noi am desprins concluzia că, o dată ou creșterea preocupărilor pentru toate laturile muncii politico- ideologice și educativ-culturale care concură la dezvoltarea conștiinței socialiste, o atenție sporită trebuie să acordăm cultivării atitudinii înaintate față de muncă în rîndul tuturor salariaților. Pentru realizarea acestui deziderat, am trecut la constituirea brigăzilor complexe de producție și educație în întreaga uzină.Noi considerăm că de educare, astăzi trebuie să ne ocupăm cu toții; maistrul, șeful 'de atelier, de secție, comitetul de direcție, împreună cu organele și organizațiile de partid, de sindicat, U.T.C-., trebuie să fim ade- vărați propagandiști, oameni politici, deci să îmbinăm activitatea economică cu cea politică, de educare a colectivului de muncă.A existat și încă mai există în uzina noastră tendința de reținere privind critica principială, constructivă, la adresa muncii .unor cadre de conducere. Acționăm" în prezent împotriva dozei de „inechitate" în abordarea unor asemenea stări de lucruri, care a făcut ca de multe ori să trecem cu vederea lipsurile cadrelor de conducere din unele compartimente. Această atitudine a încurajat manifestări de indisciplină.Asemenea stări de lucruri negative se datorase și faptului că în adunările generale și de partid am abordat cu prioritate problemele cu caracter tehnic și economic, scăpînd dere latura educativă, rolul școală de educație comunistă.Ca membru al comitetului pal, al biroului său, deschis vă spun că, personal, mă deolar nemulțumit pentru aportul meu in cadrul acestui organ. Consider că insuficient m-am preocupat de imprimarea în organizațiile la care am fost repartizat a unei atitudini exigente în îndeplinirea sarcinilor majore aflate în fața acestora. Mă angajez să muncesc neobosit pentru a da' viață programului de educare comunistă, program de importanță istorică pentru și activitatea partidului și a gului nostru popor.Directorul general al uzinei can", gne Lacfte, a că membrii de partid, întregul colectiv al întreprinderii au analizat activitatea lor în spiritul înaltelor exigențe formulate în recentele documente de partid. Vorbitorul a subliniat că această dezbatere, desfășurată cu responsabilitate comunistă, a avut un efect pozitiv, ea scoțind în evidență o serie de lipsuri în planul producției, al disciplinei, al educației politico-ideologice. Totodată, a, fost stabilit un plan de măsuri careware în vedere lichidarea neîntîrziată a neajunsurilor semnalate. Astfel, comuniștii, toți salariații uzinei, își propun îmbunătățirea stilului de muncă, utilizarea integrală a capacităților de producție, satisfacerea optimă a cererilor beneficiarilor interni și externi, reducerea importurilor valutare, introducerea unor tehnologii moderne, intensificarea lucrărilor de autoutilare, lărgirea gamei de produse.In încheiere, vorbitorul a exprimat hotărîrea colectivului uzinei de a traduce în practică angajamentele luate, de a realiza, în cele mai bune condiții, sarcinile de plan, de a îmbunătăți continuu activitatea politico- ideologică.Luind cuvîntul, tovarășa Eleo
nora Cojocarii, secretar al c°- mitetului de partid de la Combinatul de confecții și tricotaje — București, a spus: Avind în vedere specificul întreprinderii noastre, unde marea majoritate a salariaților il formează femeile, cit și faptul că femeile au un rol de seamă in a educa copiii în spiritul dragostei și devotamentului față de partid, față de patria socialistă, comitetul de partid s-a preocupat ca activitatea politico-ideoloț’ică să fie cit mai adecvată colectivului.Astfel, învățămintul de partid a fost strîns axat pe problemele majore ale activității noastre, pe dezvoltarea moral-politice omului nou cialiste. Dar vorbitoarea organizației mina propunerilor de măsuri adoptate de ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ne dăm seama că munca politico-ideologică și cultural- 

întreprinderii trăsăturilor înaintate, proprii al societății noastre so-— a spus în continuare— analizînd activitatea noastre de partid în lu-

educativă nu și-a adus întreaga contribuție la creșterea combativității împotriva concepțiilor retrograde, la dezvoltarea trăsăturilor etice noi, la cultivarea unei atitudini înaintate în producție, în viața socială și personală. Așa se explică faptul că și în întreprinderea noastră mai sînt cazuri de neglijență in muncă, atitudine necorespunzătoare față de avutul obștesc, lipsă de simț de răspundere în îndeplinirea unor sarcini, manifestări anti-sociale. în încheiere, vorbitoarea a asigurat că cei peste 2ISOI) comuniști ai organizației nu vor precupeți nici un efort pentru traducerea în fapte a hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., că iși vor îmbunătăți activitatea politico-ideologică.Tovarășa |oan(J COSIIM, direc toarea liceului „Nicolae Bălcescu", subliniind faptul că amplul program de îmbunătățire a educației comuniste a maselor de oameni ai muncii, prin conținutul său bogat, prin sfera sa atît de cuprinzătoare, asigură în- vățămîntului românesc perspective luminoase ce prefigurează făurirea unor oameni noi, cu o viață spirituală bogată, capabili să stăpinească tehnica înaintată, să valorifice și să perfecționeze comorile acumulate de o- menire, a arătat că pentru colectivul liceului „N. Bălcescu", cu profil de matematică și fizică, indicațiile date au o deosebită forță mobilizatoare, sporesc puterea de convingere și influențare, constituie un prețios ajutor și exprimă în același timp propriile gînduri și aspirații ale corpului didactic pe linia perfecționării continue a procesului instruetiv-educativ.Vorbitoarea a criticat apoi unele neajunsuri în domeniul predării științelor sociale, remareînd că mai stăruie încă în predarea economiei politice, a socialismului științific, a istoriei patriei, aspecte de imobilism, formalism și superficialitate, și uneori predomină stilul declarativ, șablonul, rutina, în loc să se pună accent pe funcționalitatea cunoștințelor.Măsurile luate de Ministerul Invă- țămîntului, cu destulă întîrziere, pentru a integra predarea științelor sociale pe toate treptele învățămintului, pentru a întări rolul acestor discipline — ca o necesitate socială și spirituală — nu înlătură încă din școli unele neajunsuri care s-au manifestat în formarea profilului moral-spiritual, al constructorilor de mîine ai societății noastre. Este necesar să li se explice convingător, argumentat tinerilor că rezultatele de care se bucură ei astăzi sînt rodul unor eforturi și sacrificii ' pe 
care înaintașii lor le-au făcut și că trebuie să lupte pentru consolidarea și continuarea realizărilor pe care ei le-au moștenit.Relevînd în continuare preocupările privind legarea învățămintului de practică, de viață, faptul că și în liceul ;,N. Bălcescu", în cele 5 ateliere, pregătirea tehnico-productivă insuflă elevilor nu numai pasiunea pentru muncă, dar și interes, seriozitate și responsabilitate, vorbitoarea a făcut o serie de propuneri; astfel, a subliniat necesitatea ca și profesorii din sfera cercetării să aibă posibilitatea să predea la catedrele de științe sociale, cursurile pentru perfecționarea cadrelor didactice să se organizeze în vacanțele școlare și nu prin scoaterea din producție în detrimentul procesului de învățămînt, cum s-a petrecut la unele discipline în anul precedent ; să se diversifice cursurile post-universitare pentru eficiență maximă la catedră ; revista „Tribuna școlii" a Ministerului Invă- țămîntului să-și îmbunătățească tematica și conținutul pentru a corespunde sarcinilor majore care îi stau în față.In cuvîntul său, tov. Qfj DUHli* 
tfU prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 3, a spus : Așa cum au arătat și dezoaterile in organizațiile de bază din cadrul sectorului, măsurile adoptate de conducerea partidului, la propunerea secretarului general, pătrund tot mai mult in structura intima a vieții de partid cu puterea înnoitoare a unui torent proaspăt de energie, influen- țînd-puternic activitatea organizațiilor de partid, sindicale și de tineret, gândirea și acțiunile comuniștilor, atitudinea etică a cetățenilor.Referindu-se, în continuare la efectele pozitive ale măsurilor luate de conducerea partidului pentru adinci- rea democrației economice, pentru atragerea maselor la conducerea activității economice, vorbitorul a criticat acele situații înilmite in practica unor instituții și organe colective, în care directorul întreprinderii sau al centralei, colaboratorii săi, responsabili ai diferitelor compartimente, nu folosesc tezaurul de idei venite de jos, manifestă spirit rutinier, un deficit de inițiativă proprie în ce privește înlăturarea greutăților în a- provizionarea ritmică, în realizarea integrală a portofoliului de contracte economice.Unii conducători de întreprinderi au o atitudine necorespunzătoare față de muncitori, uitînd că ei înșiși au fost investiți sa reprezinte interesele clasei muncitoare.El a criticat, de asemenea, practica dăunătoare a unor cadre din conducerea centralelor și departamentelor, care, cu prilejul analizelor operative, pe linie de investiții, export, aprovi- zionare-cooperare-desfacere, nu iau măsuri împotriva tuturor acelora care eludează legile și se mulțumesc de fiecare dată să rectifice graficele, stabilind noi termene, astfel incit analiza temeinică a situației se înlocuiește cu un șir de aminări de la o ședință la alta.Programul de educație comunistă adoptat de conducerea partidului ne obligă să acționăm mai hotărît pentru aplicarea in viață a prevederilor legii de perfecționare a cadrelor la toate eșaloanele, pentru organizarea în toate întreprinderile a formelor de instruire și pregătire a muncitorilor necesari pentru perioada actualului cincinal.Un obiectiv al muncii politico-ideologice trebuie să-l constituie stimularea forței creatoare a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor noștri, combaterea tendințelor de ploconire față de tot ce este străin.Tovarășul Constantin Chiriță, secretarul comitetului de partid al Uniunii scriitorilor, a afirmat : Sîn- tem în epoca și în țara în care societatea, cu toate bunurile și valorile ei, aparține fiecărui individ, în aceeași măsură în care fiecare individ, cu toate bunurile și valorile lui, aparține societății. De la acest mare adevăr trebuie să pornim și acestui adevăr trebuie să ne integrăm. Și noi, scriitorii, 

trebuie să aparținem societății, atît de generoase cu noi, trebuie să-i a- parținem cu toate bunurile și valorile noastre : cu sufletul nostru, cu inima noastră, cu energia noastră, cu emoția noastră, cu tot ceea ce poate deveni creație, carte, operă.Literatura noastră trebuie dedicată, în primul rînd, societății noastre socialiste, adică trebuie să se inspire, in primul rînd, din realitățile societății noastre socialiste, din procesul ei multilateral de prefacere. Ea trebuie să întărească ideea de valoare și de originalitate în cultura noastră, în cîmpul literelor românești. Ea nu poate fi o literatură de descripții și fotografii, ci, așa cum ne spune secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o interpretare profundă a realității, chiar o intervenție plină de. responsabilitate în realitatea noastră socialistă, o literatură a omului nou, adresată unui om nou, cititorului, semenului nostru, capabil astăzi să înțeleagă toate sensurile unei cărți și să culeagă, cu sinceritatea lui, toți fiorii unei cărți.In cuvîntul său, tov. jjțjjț’ț jțț'țj 
CiOrOn secretarul organizației de bază nr. 3 de la uzina „Autobuzul", a relevat înalta apreciere de care s-au bucurat în rîndurile comuniștilor și ale oamenilor muncii din uzină, măsurile adoptate de conducerea partidului pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice, arătînd că ele au determinat un climat sănătos, de combativitate revoluționară la fiecare loc de muncă în uzină, au stimulat spiritul critic și autocritic. Comitetul de partid, birourile organizațiilor de bază au intensificat munca politico-educativă în uzină, activizînd toate formele ei cu o înaltă eficiență.Vorbitorul a criticat apoi atitudinea unor cadre de conducere din e- conomie care nu vin in mijlocul muncitorilor, se preocupă exclusiv de problemele de ordin tehnic, administrativ, ignorînd sau neglijînd sarcinile educative- care le revin în calitatea lor de oameni politici. El a subliniat, de asemenea, necesitatea ridicării rolului educativ ai adunărilor de partid prin înlăturarea caracterului lor tehnicist, prin punerea în dezbaterea lor a principalelor probleme de care depinde aplicarea politicii partidului în unitatea respectivă.In încheiere, a făcut propuneri cu privire la îmbunătățirea programelor televiziunii, a cerut ca scriitorii să vină mai mult în uzine, pentru a cunoaște îndeaproape viața muncitorilor și a o reflecta în lucrările lor.Luind cuvîntul, tovarășul Teodor
Burghele, rectorul Institutului medico-iarmaceutic, a spus : Indicațiile cuprinse în expunerea secretarului general al partidului, cu prilejul consfătuirii cu activul de partid din domeniul ideologiei, la ședința Consiliului superior al învățămintului,.. sau mai recent La deschiderea noului an universitar, constituie pentru noi, cei care lucrăm în învățămînt, busola sigură cu care vom putea aplica in viață sarcinile de formare și dezvoltare a trăsăturilor înaintate ale studenților, medicii și farmaciștii de miine, cetățeni ai patriei noastre socialiste chemați să apere și să îngrijească sănătatea poporului nostru. -In continuare, vorbitorul a abordat unele probleme referitoare la buna pregătire profesional-științifică, politico-ideologică, a cadrelor didactice, cu un comportament moral-cetățenesc corespunzător. Fără îndoială, a spus el, nu în toate împrejurările colectivele de disciplină și catedră, consiliile profesorale, senatul I.M.F. sau unele cadre au luat atitudine fermă față de unele încălcări ale disciplinei universitare sau a deontologiei medicale, nu au folosit în suficientă măsură critica și autocritica. în a- ceastă ordine de idei, vorbitorul a subliniat ca, deși problema perspectivei și calității cadrelor didactice a format obiect de analiză în repetate rînduri în facultățile noastre și institut, totuși, nu am găsit soluții corespunzătoare în rezolvarea unor dificultăți. Astfel, încadrarea continuă de cadre tinere nu poate fi realizată fără reglementarea modului de eliberare din învățămînt a asistenților și șefilor de lucrări, care nu au perspective de promovare, chiar dacă aceștia sînt corespunzător funcției pe care o îndeplinesc. întrucît în legislația actuală această posibilitate nu există, s-a ajuns la o medie de vîrstă înaintată.Pentru soluționarea acestei situații, apreciem că pot fi luate în discuție două posibilități : stabilirea unei limite de_ virstă pentru asistenți și șefi de lucrări, sau, de contracte, pe perioade de timp limitat, între institut și respectivele cadre. Asistenții și șefii de lucrări deveniți astfel disponibili își vor continua activitatea ca specialiști de înaltă calificare în rețeaua de ocrotirea Sănătății. Rectorul Institutului medico-farmaceutic s-a referit la măsurile luate pentru legarea mai strîrisă a procesului de învățămînt de producție, de practica studenților, precum și la lipsurile care se manifestă în domeniul catedrelor de științe sociale. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, necesitatea creării unei opinii de masă împotriva abaterilor de la normele de etică, medicală.Exprimînd adeziunea deplină a tineretului la programul de educare comunistă a intregului popor, tova- 
ră?ul Dumitru Gheorghișan, prim-secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., a arătat că în perioada care a trecut de la elaborarea măsurilor, organizațiile U.T.C. și-au sporit eforturile pentru îmbunătățirea și reevaluarea întregii lor activități politice și educative. Este sesizabilă hotărîrea cu care tinerii participă efectiv la îndeplinirea sarcinilor de producție ale colectivelor respective, creșterea în amploare și eficiență a acțiunilor inițiate. O dată cu evidențierea rezultatelor bune, cu prilejul dezbaterilor au fost discutate și analizate, intr-un spirit de înaltă exigență, critic și autocritic, aspectele și Ifenomenele negative care mai-dăinuie în rîndul diferitelor categorii de. tineri, neajunsurile și neîmplinirile din munca politico-educativă' a unor organe și organizații U.T.C., răspunderea ce ne revine în stimularea inițiativei și afirmarea fiecărei organizații U.T.C. ca un adevărat colectiv de luptă pentru educarea tinereului, capabil să rezolve în .interiorul său toate problemele ce privesc munca și viața acestuia. Formele actuale folosite de organizațiile U.T.C. zau devenit Înguste și sărace atît față de 

posibilitățile ce ni le oferă viața noastră socială, cit și față de obiectivele sporite ale formării viitorilor specialiști și cetățeni ai patriei. Cu o îngăduință inadmisibilă, justificăm împreună cu școala, familia, conducerile unor întreprinderi și instituții unele manifestări de parazitism, viață u- șoară, cosmopolitism și ploconire față de modul de viață burghez, pu- nindu-le pe seama modei sau exuberanței tinerești, fără a vedea de fapt substratul nociv al acestor manifestări, fără a stabili măsurile concrete pentru combaterea lor. Comitetul municipal U.T.C., în colaborare cu Direcția pentru problemele muncii și perotirii sociale, cu ajutorul altor instituții și sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, a întreprins în ultimul timp o largă acțiune de depistare a tinerilor care nu sînt în-Ș cadrați în muncă, trăiesc pe seama familiilor, a celor ce și-au făcut din parazitism, minciună, comoditate și indiferență un mod de viață, pe bunul lor plac, încâlcind normele de conviețuire socială. Considerăm că este necesar să se facă mai multă educație și educatorilor, respectiv acelor familii care zilnic acordă „bursă" propriilor copii pentru baruri, coniacuri, țigări și distracții ușoare, în loc să-i convingă să pre- - țuiască munca și să desfășoare o activitate utilă societății, nu să cheltuiască banii cîștigați cu sudoare de părinții lor.Referindu-se la necesitatea sporirii preocupărilor pe linia educării ateist-științifice a tineretului, vorbitorul a arătat că aceasta presupune o atitudine militantă, cunoașterea a- profundată a marxism-leninismului,. activitate neobosită pentru înlăturarea concepțiilor mistice, spirit creator și științific în gîndire și acțiune.Practic, institutul în care activez, Institutul de cercetări și proiectări pentru industria electrotehnică din Capitală — a subliniat în cuvîntul său 
tov Florin Tănăsescu, direc' torul acestei instituții, se numără printre acelea care în ultimii ani s-au zbătut să dovedească— și a reușit în unele situații — că cercetătorii și proiectanții români pot face mult mai mult prin forțe proprii, că forțele noastre de creație, muncitorești, tehnice și inginerești sînt cu mult mai competente și dotate pentru a soluționa obiective dintre cele mai complexe și mai importante ale economiei naționale. Ocuparea locului I la întrecerea socialistă pe anul 1970, decorarea institutului și a multora dintre cei ce lucrează în cadrul lui au dovedit că la nivel superior activitatea noastră dă rezultate și este în ansamblu a- preciată. Dar aceste realizări — așa cum arăta și tovarășul Nicolae Ceaușescu la festivitatea de premiere— trebuie luate în sensul lor bun, constructiv ; ca dorință de perfecționare și randamente superioare în continuare, de autodepășire.Cred, a spus vorbitorul, că o mai strinsă legătură intre facultăți și institutele de cercetări de profil nu poate decît să ajute la o mai bună formare și angrenare în muncă a tinerilor absolvenți intrați în sectorul de cercetare. Totodată, revine organizațiilor de bază, colectivelor -din unitățile de cercetare, sarcina de a se preocupa, mai mult decît pînă acum, de educarea comu- to, nistă a tinerilor cercetători. în încheiere, vorbitorul a propus să se instituie întîlniri periodice între cadrele din învățămintul superior și .tinerii cercetători, în cadrul cărora să se discute probleme de specialitate, să se realizeze o apropiere, dar mai ales să se stimuleze influențele educative, astfel incit țînărul cercetător să intre mai direct în atmosfera muncii, dar pe făgașul superior, al unui mod superior, comunist, de * o privi.A luat, apoi, cuvîntul
dru Gomoiu, membru decu stagiu in ilegalitate, care și-a exprimat deplina adeziune la programul de educație comunistă a poporului, adoptat de conducerea partidului, pe baza propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. în lumina acestui document de o remarcabilă importanță, vorbitorul a reliefat o serie de lipsuri manifestate în planul educației tineretului, arătînd că mai sint tineri care se sustrag de la muncă, de la învățătură, care au o comportare incompatibilă cu morala comunistă. El a cerut, în consecință, o intensificare a activității educative în rîndul noilor generații, o preocupare mai atentă și mai susținută față de formarea omului nou, constructor al socialismului. „Am scăpat din vedere în focul construcției economice munca cu omul. Trebuie să nu uităm că pentru a pregăti un om bun pentru societatea noastră he trebuie uneori chiar și 20 de ani. Să lichidăm cit mai grabnic rămînerile în urmă în acest domeniu".Vorbitorul a evocat, apoi, momente din activitatea de educare comunistă desfășurată de partid în anii grei ai ilegalității. El a subliniat că această activitate este continuată astăzi, în condițiile construcției socialiste, pe un plan superior, fiecărui comunist revenindu-i în opera de educație marxist-leninistă sarcini de mare răspundere.„Nu se poate să avem în fabricile noastre — a spus vorbitorul — tovarăși care să spună că nu sint lămuriți asupra problemelor ideologice sau asupra problemelor politice. Nu ne este permis pentru că sîntem mulți — la șase locuitori avem, în București, un comunist. Trebuie să cuprindem munca educativă, în totalitatea ei, să o îmbunătățim, corespunzător cerințelor actuale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră".A fost relevat rolul însemnat al cărții în acțiunea de educare comunistă, menționîndu-se necesitatea creării unui număr cit mai mare de lucrări beletristice, accesibile publicului larg, care să oglindească lupta și activitatea partidului, realitățile construcției socialiste. Vorbitorul a arătat că în peisajul literar apar, din păcate, scrieri care nu corespund exigențelor societății noastre socialiste, citind, în acest sens, romanul „Intrusul" de Marin Preda.Subliniind însemnătatea cu totul deosebită a programului de educație
(Continuare in pag. a lU-a)
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(Urmare din pag. a Il-a)comunistă elaborat de tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru îmbunătățirea activității in învățămin- tul superior, tov. Corng| paC0- 
ste. prim-secretar al comitetuluide partid al Centrului universitar București, s-a oprit în cuvîntul său îndeosebi asupra unor neajunsuri care s-au manifestat în acest sector, ca și asupra măsurilor luate pentru înlăturarea lor grabnică.In munca de partid din centrul universitar — a arătat vorbitorul — au apărut uneori inconsecvențe în aplicarea hotărîrilor, lipsă de fermitate, ceea ce a dus la o slăbire a rolului conducător al organelor de partid in viața și activitatea universitară, a favorizat unele stări de lucruri negative in multe institute și facultăți. Organele de partid n-au combătut tendințele ce s-au manifestat la conducerile unor institute și facultăți, la unii șefi de catedră, membri ai senatelor și consiliilor, de a considera institutul, facultatea sau catedra drept o feudă a lor. Ele n-au luat poziție fermă, principială, față de concepția unor organisme colective de conducere sau membri ai corpului profesoral, care subestimau munca ideologică, politico-educativă în rîndul studenților și al cadrelor didactice, care considerau că această muncă privește în exclusivitate organizațiile de partid și asociațiile studențești. Asemenea concepții au dăunat mult eforturilor ce se depun pentru plămădirea conștiinței socialiste, revoluționare, a viitorilor specialiști.Ocupîndu-se de predarea științelor sociale, vorbitorul a arătat că aspectele de descriptivism, abordarea abstractă, intelectualistă, a problemelor politice, social-educative actuale, slaba combativitate și fermitate față de concepțiile filozofice, politice, etice, estetico-artistice, străine marxism-le- ninismului, ideologiei și politicii partidului nostru, au făcut ca eficiența politico-educativă a predării să fie incă scăzută.Lipsurile în acest sector sînt legate și de componența catedrelor, în care aproape au dispărut activiștii de par-' tid, de neglijarea acestor catedre de către organele de partid de la unele institute.Comitetul de partid al centrului u- niversitar, ca și comitetele de partid și birourile organizațiilor de bază din institute s-au preocupat slab de modul cum se realizează în practică indicațiile de partid privind modernizarea predării disciplinelor cu caracter umanist. In unele cazuri, dialogul cu curentele filozofice sau concepțiile estetico-artistice nemarxiste nu au fost înțelese ca formă a luptei ideologice care presupune o abordare a a- cestora în mod critic, clar și fără echivoc, de pe pozițiile filozofiei noastre. De aici elementele de obiectivism, cochetarea cu curentele zise la modă.Vorbitorul a informat apoi plenara asupra unor măsuri care au fost luate pentru intensificarea activității politico-educative a asociațiilor studențești, îmbunătățirea programelor caselor de cultură și cluburilor, organizarea acțiunilor de muncă patriotică, precum și asupra măsurilor pe linia creării unei simbioze totale intre învățămînt, producție, cercetare, potrivit sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Dezbătind documentele de partid privitoare la îmbunătățirea activității politico-ideologice și cultural-educative, a spus tov. |on Bălan— vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste — comuniștii din cadrul acestui organism de partid și de stat, ca toți cei ce muncesc din patria noastră, și-au manifestat deplina adeziune față de a- cestea, văzînd în ele o nouă dovadă a grijii statornice a conducerii partidului nostru .pentru dezvoltarea continuă a întregii activități ideologice, politice și cultural-educative, in conformitate cu necesitățile actuale ale procesului complex al edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.în continuare, vorbitorul a arătat că in orientarea programelor unor instituții de cultură și artă s-au manifestat confuzii ideologice, influențe ale ideologiei burgheze, ale unor mentalități retrograde, străine de filozofia noastră marxist-leninistă. Dintr-o slăbire a spiritului critic, a intransigenței comuniste în selecționarea operelor destinate tiparului, scenei sau ecranului, s-au făcut concesii spiritului mic- burghez, acceptîndu-se apariția unor lucrări de teatru, film, de un slab nivel artistic, de o valoare educativă redusă sau chiar nocivă. în creația originală, literară, dramatică, muzicală, plastică, cinematografică s-a manifestat uneori tendința de ploconire în fața unor mode și modele străine, de folosire în mod necritic a unor procedee și modalități artistice aparținînd unor curente estetice și filozofice idealiste sau decadente, împrumutîndu-se, o dată cu formele, și fondul de gîndire retrograd, anti- umanist al acestora.în încheiere vorbitorul a arătat că 

în cadrul măsurilor, pentru intensificarea activității ideologice și educative un loc de prim ordin îl ocupă crearea Consiliului Culturii și. Educației Socialiste îndrumat și condus direct de Comitetul Central al P.C.R. Noul organism a analizat, în cadrul primei sale ședințe plenare, programele naționale de difuzare a culturii prin rețeaua instituțiilor artistice de spectacole și concerte, a cinematografelor, a editurilor. Participarea activă la dezbateri a membrilor consiliului, observațiile critice, propunerile și sugestiile constructive ale acestora constituie o chezășie a unei activități rodnice, profund partinice, care materializează răspunderea consiliului în cadrul activității. sociale generale a țării, pentru schimbarea mentalității oamenilor, pentru influențarea conștiințelor prin metode și mijloace specifice.într-o impresionantă și însuflețită unanimitate, sutele de mii de participant! la adunările organizate de sindicate în săptămînile trecute au îmbrățișat cu deosebită căldură programul de educare comunistă a poporului și și-au afirmat hotărîrea de a-și aduce contribuția la transpunerea lui in viată — a arătat in cuvîntul său tovarășul (jJVțOjJJJ'flJție

Borș,sindical președintele Consiliului al municipiului București, în același timp, numeroasele critici făcute în cursul dezbaterilor care au 

avut loc în organizațiile sindicale relevă justețea aprecierii cuprinse in informarea prezentată de tovarășul Dumitru Popa că procesul de înnoire a întregii activități a sindicatelor, de realizare a noilor lor atribuții — definite cu atîta claritate de plenara C.C. al P.C.R. din februarie — se desfășoară intr-un ritm prea lent, din care cauză activitatea politico-educativă a sindicatelor, cu toate progresele realizate în ultimele luni, este incă departe de cerințele actuale, de marile posibilități de care dispun organizațiile sindicale din municipiul București. Este cu totul îndreptățită aprecierea oritică că munca politică și cultural- educativă de masă, desfășurată de sindicate, are încă o arie tematică și de cuprindere restrinsă, nu este suficient ancorată în realitățile din fiecare întreprindere și instituție.Aplicarea măsurilor luate de partid pentru . perfecționarea și adincirea democrației socialiste a determinat instaurarea în majoritatea covîrșitoa- re a întreprinderilor a unui climat care facilitează participarea tot mai activă a maselor de oameni ai muncii la fundamentarea hotărîrilor care privesc activitatea profesională și social-politică.în contrast cu aceasta, se impune atenției situația din unele întreprinderi unde între cadrele de conducere și masa salariaților nu se realizează încă un larg dialog constructiv, nu există relații care să încurajeze pe oameni să-și spună părerea, să critice. Considerăm de aceea că trebuie să depunem mai multe eforturi și, folosind mai larg posibilitățile date de participarea reprezentanților sindicatelor în organele colective de conducere, să milităm pentru adincirea continuă a democrației muncitorești în fiecare întreprindere.Un loc central în ansamblul măsurilor pe care am trecut să-1 realizăm, sub conducerea și cu ajutorul direct al organelor de partid, îl ocupă organizarea mai largă, mai sistematică a muncii politice de masă care in practica multor organe și organizații sindicale a fost pînă nu de mult neglijată în favoarea celei artistice. Axul principal al întregii activități in acest domeniu îl formează popularizarea și explicarea politicii interne și externe a partidului nostru, cunoașterea însemnătății și sensului hotărîrilor de partid și de stat, a sar-1 cinilor și răspunderilor ce decurg pentru colectivul fiecărei întreprinderi.A luat apoi cuvîntul tov.
Beligan, directorul Teatrului Național „I. L. Caragiale", care, analizînd situația din activitatea teatrală, a arătat că oamenii de teatru nu și-au făcut întru totul datoria. Și nu încape vorbă — a precizat vorbitorul — 'că vina noastră cea mai mare este de a fi jucat piese care.se a- șează sub raza unei concepții de viață dacă nu’ ostile, 'in orice caz străine felului-' nostru de a gindi'și de a trăi. Eroarea noastră este de a fi tolerat, sub presiunea indirectă a unor instituții financiare în goană după o urgentă rentabilitate, piese facile, lipsite de chemare și deidei. După cum am greșit publicînd și reprezentînd lucrări dramatice' în care tineri, mizînd pe cartea obscu-- rității în nădejdea că vor cîștiga lozul cel mare, cochetau cu „categoriile abisale" și-și mărturiseau in gura mare obsesiile transcendentale.Dacă cercetăm repertoriul acestei stagiuni — a spus în continuare tov.Radu Beligan — constatăm îndată că, față de cel din stagiunile precedente, se prezintă net ameliorat. El e incontestabil mai aproape de menirea sa, și anume aceea de a fi o oglindă a ceea ce afirmăm și a ceea ce negăm.Dar, deși în linii mari repertoriul e satisfăcător, faptul că a fost elaborat fără o documentație îndeajuns de solidă, și — după convingerea mea — în grabă, a dus la anumite lacune. De aceea socot că el trebuie perfecționat de-a lungul stagiunii, îndreptîndu-se în special carențele manifestate la capitolul dramaturgiei originale. Sub acest raport titlurile propuse mi se par puține, covîrșite de reluări. Sint necesare creații noi, o abundență care să facă posibilă selecția. De aceea conlucrarea cu scriitorii secere grabnic intensificată.In cuvîntul său, tovarășul Vale-
riu Râpeanu, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Radiotele-viziunii, a' arătat că programele de educare comunistă a întregului popor atestă preocuparea consecventă a partidului nostru pentru a realiza in toate domeniile, nu numai în cel e- conomic, o politică de perspectivă. Dar, pentru a realiza o perspectivă în acest domeniu, trebuie să muncim pe toate căile, cu toate mijloacele a- decvate, pentru a educa omul de astăzi și f>e cel de mîlne, în lumina țelurilor făuririi unei structuri morale noi, cu un mod nou de a privi lumea și viața, de a înțelege raporturile individului cu societatea, datoriile sale față de patria și poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. In acest sens au înțeles comuniștii, lucrătorii din radioteleviziune, sarcinile lor atunci cînd au judecat critic și autocritic activitatea desfășurată pînă acum. Ei au ajuns la concluzia că în diferitele sectoare ale acestui important factor de propagandă și educație socialistă și-au făcut loc idei și sentimente străine înaltelor îndatoriri pe care partidul le-a pus în fața radioului și televiziunii. S-a vorbit despre concesiile făcute snobismului, despre programarea unor opere literare și artistice din țară sau de peste hotare care exprimau, îritr-o formă directă sau voalată, idei nocive climatului nostru moral, menirii noastre principale : educarea omului nou în spiritul marxism-leninismului.Analiza critică a activității noastre a arătat că radioul și televiziunea au dat dovadă de o slabă combativitate față de fenomenele negative în domeniul culturii și artei. O manieră descriptivă, neutralistă, uneori lipsită de eficiență, a făcut ca împotriva unor concepții străine gindirii, mentalității, eticii și esteticii noastre să nu se ia o atitudine fermă. Televiziunea trebuie să devină unul din avanposturile combaterii influențelor ideologiei burgheze, a mentalităților străine, a tot ceea ce contribuie, cum pe bună dreptate arată* tovarășul Nicolae Ceaușescu, la „poluarea morală", trebuie să slujească poporului și societății românești.în cuvîntul său, tov. ||jg RădU*

IGSCU seoretar al comitetului municipal de partid, a arătat că ideile cuprinse in propunerile de măsuri și in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în fața activului ideologic, au intrat în structura vieții de partid a Capitalei, a întregii noastre societăți, cu forța innoiioare a unui val de aer proaspăt, tonifiant, influen- țind puternic activitatea organizațiilor de partid, de masă și obștești, gîndirea și modalitățile de acțiune ale comuniștilor, ale maselor de oameni ai muncii.în actuala perioadă istorică, cînd dezvoltarea teoriei marxist-leniniste este mai necesară ca oricînd, partidul nostru a afirmat și afirmă prin documentele sale programatice și prin glasul autorizat al secretarului său general, poziții teoretice și politice originale, novatoare, in toate problemele construcției socialiste, ale vieții internaționale ; prin excepționala contribuție teoretică și practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu au lost înlăturate viziunile statice, unilaterale despre socialism, a fost e- laborată concepția despre, societatea socialistă multilateral dezvoltată, ca orinduire in care toate laturile vieții sociale se dezvoltă în mod echilibrat, armonios, pe baza progresului economic multilateral.Referindu-se la neajunsurile care s-au manifestat în munca pentru transpunerea in fapt a sarcinilor ua- sate de partid in domeniul educației comuniste, vorbitorul a spus : Doresc să subliniez și in fața plenarei comitetului municipal, așa cum am fâcut-o și cu prilejul dezbaterilor din organizațiile de partid la care am participat în aceste trei luni, că eu, personal, mă simt responsabil și îmi reproșez profund că în ultimii ani, cind am activat ca șef al secției de propagandă a C.C. al P.C.R., a slăbit spiritul militant, combativ în munca politică, in activitatea educativă. S-a manifestat o inexactă înțelegere a spiritului novator, a înlăturării închistării, în sensul slăbirii atenției și combativității față de tendințele și ideile mic-burgheze, eclectice. Dezbaterile care au avut loc în organizațiile de partid mi-au demonstrat și mai mult că lipsa de fermitate ideologică față de tendințele 'de proliferare a unor idei și concepții străine societății noastre, de îndepărtare a unor domenii ale creației de realitățile social-culturale ale țării, insuficientul sprijin acordat organelor și organizațiilor de partid- in munca de propagandă, constituie expresia clară a slabului spirit muncitoresc, combativ, a tendințelor inte- lectualiste pentru care a fost criticată secția de propagandă a C.C. al P.C.R. în fruntea căreia am activat in ultimii ani. Concluzia pe care am tras-o pentru mine din documentele pe care le dezbatem, din criticile făcute de tovarășul Nicolae Ceaușescu, slăbiciunilor din cadrul, propagandei este aceea de a întări și stimula permanent spiritul de exigență partinică în muncă, de a imprima muncii de partid in ansamblu, activității de propagandă, atit un caracter militant, cît și o orientare de clasă, fermă, spre problemele majore ale vieții sociale, ale muncii educative.Vorbitorul s-a referit, în continuare, la o serie de lipsuri care s-au manifestat în munca politică și in învă- țămîntul de partid in Capitală, precum și la răspunderile ce revin comitetului municipal, secției ’sale de propagandă, la tendințele de formalism in organizarea și desfășurarea adunărilor generale. El s-a ocupat apoi de activitatea comuniștilor, a organizațiilor de partid din instituțiile de artă și cultură, relevînd necesitatea sporirii rolului lor atît în orientarea creației, cit și în educarea politico- ideologică a creatorilor.In cuvîntul său, tovarășul muncitor, membru altru Pădure,comitetului de partid al uzinelor „23 August", a exprimat adeziunea deplină a miilor de comuniști din această mare întreprindere, a întregului colectiv de muncă față de programul elaborat de partid pentru îmbunătățirea continuă a activității ideologice, educarea marxist-leninistă a membrilor de partid, ridicarea continuă a nivelului cultural și educativ al tuturor membrilor societății noastre socialiste. Este meritul partidului nostru — a spus vorbitorul — al tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, că a știut să sesizeze și să sintetizeze necesitățile și problematica mersului nostru înainte în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Este pentru noi, comuniștii, pentru întregul popor român, o mare min- drie și satisfacție că avem in fruntea partidului nostru un asemenea conducător comunist cum este tovarășul Nicolae .Ceaușescu, cel mai devotat și iubit fiu al clasei muncitoare, al poporului nostru. Devotamentul său, spiritul de abnegație și dăruire pentru cauza clasei muncitoare, a poporului, a patriei, a socialismului și comunismului, activitatea neobosită depusă pentru întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, pentru pace și prietenie între popoare constituie un îndemn comunist pentru a ne uni și mai mult rindurile în jurul partidului, a conducerii sale.în continuare, vorbitorul, după ce s-a referit la succesele colectivului uzinei în îndeplinirea sarcinilor de producție, la rolul , mobilizator al organizațiilor de pârtie), U.T.C. și sindicale, a subliniat ajutorul prețios pe care întregul colectiv al uzinei l-a primit din partea secretarului general care în repetate rînduri a venit în mijlocul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la această mare întreprindere bucureșteană.Doresc ca în numele muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, comuniștilor din uzina „23 August" — a spus vorbitorul — să exprim cele mai calde și sincere mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija ce o poartă colectivului de muncă al u- zinei — ca de altfel întregului popor — pentru preocuparea sa față de condițiile de muncă și de viață care ni se creează.Acestei griji ii răspundem — a spus vorbitorul — cu hotărîrea noastră de a ne face pe deplin datoria față de partid, de- a contribui neabătut la înfăptuirea politicii sale, care slujește interesele clasei muncitoare, ale întregului popor, de a ne îndeplini, în mod exemplar, sarcinile ce ne revin in actualul cincinal, de a îmbunătăți continuu munca politico- ideologică, corespunzător cerințelor vieții, ale edificării societății socialiste în patria noastră.

Succese 
în îndeplinirea 

planuluiBISTRIȚA (Corespondentul „Scînteii"). — Desfășurată sub semnul unui avînt deosebit, activitatea întreprinderilor industriale din județul Bisțri- ța-Năsăud a înregistrat la sfir- șitul a 9 luni din acest an succese de seamă. Potrivit datelor centralizate la Direcția județeană de statistică, planul producției globale și marfă pe cele trei trimestre a fost realizat in proporție de 100,8 la sută și, respectiv. 103,3 la sută. S-au obținut astfel, suplimentar, 6 tone hirtie, 136 tone preparate din carne, 120 tone unt, 205 m c cherestea fag, 2 208 m c cherestea rășinoase și mobilă în valoare de peste 230 000 lei.Colectivele de muncă de la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului Bistrița, Fabrica de hirtie Prundul- Birgăului, Exploatarea minieră Rodna, Topitoria de cînepă Be- clean, întreprinderea viei și vinului și Fabrica de teracotă din Bistrița se numără printre unitățile cu cele mai bune rezultate.
★BUZAll (Corespondentul „Scînteii", Radu Gheorghiu). — Bilanțul primelor nouă luni de activitate din acest an în industria buzoiană arată că s-au realizat suplimentar confecții in valoare de 8,7 milioane lei, 792 tone sîrmă trasă, 580 tone electrozi, 7 100 m c prefabricate din beton. Rezultate demne de consemnat au obținut Fabrica de confecții din Rm, Sărat. Uzina de sîrmă și produse din sirmă și Uzina de mase plastice — ambele din Buzău.

Zona industrială 
a Zalăului 

prinde conturPe platforma’’ industrială a o- rașului Zalău avansează intr-un ritm tot mai susținut lucrările de construcții-montaj. La întreprinderea de produse ceramice a fost ridicată cea de-a doua hală monobloc, dotată cu un cuptor-tunel și trei tunele uscă- toare, iar linia tehnologică nr. 1 funcționează de pe acum la parametrii înscriși în grafice. Alături de această primă mare unitate economică a Sălajului se înalță halele noii fabrici de armături metalice. Pe a- ceeași platformă se construiește o mare filatură de bumbac, a- flată în prezent în stadiul ultimelor finisaje. Centrala de zonă, care va deservi cu energie termică întreaga platformă industrială, se află, de asemenea, intr-un stadiu avansat, primele agregate termice fiind deja, .instalate.’ 'ȚAgerpres)
LA I. I. L BISTRIȚA

Calitate, 
eficiență 

economicăPrimul an al actualului cincinal înscrie în bilanțul realizărilor întreprinderii de industrie locală din Bistrița un spor de producție cu circa 65 la sută mai mare decît cel realizat în urmă cu 4 ani. Din cele peste 130 de produse fabricate in secțiile și atelierele întreprinderii, aproape jumătate reprezintă creația colectivului de aici in ultimii trei ani. Dacă în urmă cu cițiva ani industria locală din Bistrița furniza doar o parte din produsele sale în alte județe ale țării, astăzi ele sînt cunoscute și solicitate și in.alte țări.Atenția neobosită a colectivului întreprinderii industriei locale din Bistrița se îndreaptă cu precădere asupra mecanizării și modernizării producției. După cum relata directorul unității, Mihai Broscățeanu, inginerii și tehnicienii serviciului de orga- . nizare a producției și a muncii, împreună cu muncitori și maiștri de înaltă calificare din secțiile de fabricație, au pus în aplicare o serie de măsuri menite să ducă la îmbunătățirea proceselor tehnologice. Astfel, în transporturile interne s-au introdus o serie de mijloace mecanice de încărcare și descărcare, s-a extins fabricația în flux continuu a produselor de serie. De puțină vreme a fost introdusă în secția de mobilă a întreprinderii'o instalație mecanizată de lustruit cu nitrolac, dînd posibilitatea creșterii producției de mobilă cu 300 garnituri pe an. Urmări firești ale a- cestor înfăptuiri t sporirea volumului și calității producției, creșterea productivității muncii, o eficiență ridicată a întregii activități productive.
Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

Cutia de viteză 
cu seria 100 000PITEȘTI (Corespondentul „Scînteii”, Gh. Cîrstea).La Uzina de autoturisme din Pitești s-a realizat, zilele trecute, cutia de viteză „Estafette" cu seria 100 000. Cifra poartă următoarea semnificație : înglobează în ea o depășire a programului de producție la acest sortiment cu peste 33 000 bucăți. De notat că toate cutiile de viteză au fost livrate la export uzinelor '(.Renault" în baza contractului încheiat între cei doi parteneri. Un calcul arată că depășirile de producție respective au condus la amortizarea integrală, cu un an mai devreme, a utilajelor și clădirilor secției „Estafette" din cadrul uzinei.

In timpul relativ scurt care a mai rămas pină la încheierea acestui an, colectivele de salariați din numeroase întreprinderi își mobilizează eforturile in vederea obținerii unor rezultate cit mai bune1 la toți indicatorii de plan, inclusiv la cei de rentabilitate. Faptul că, în opt luni ale anului, industria republicană a realizat peste plan beneficii în valoare de aproape 700 de milioane lei, că în aceeași perioadă multe din unitățile economice au raportat îndeplinirea integrală a angajamentelor anuale la beneficii dovedește concludent că oamenii muncii — în dubla lor calitate de producători și de proprietari — sînt preocupați să asigure o cit mai bună gospodărire a mijloacelor materiale și bănești pe care societatea le-a încredințat spre administrare.Consemnînd aceste rezultate de prestigiu, nu putem, trece cu vederea -situația anacronică în care se găsesc unele întreprinderi, care nu numai că nu iși realizează beneficiile planificate, dar continuă să se mențină în perimetrul anormal al pierderilor, al realizării unor produse nerentabile. In această situație se află, bunăoară, unele întreprinderi producătoare de materiale de construcții, care in opt luni ale anului au înregistrat pierderi, peste nivelul prevederilor, însumînd 28,6 milioane lei, Blinăoară, Fabrica 'de ge'amufi din Buzău, deși a fost planificată să obțină beneficii începînd din semestru II a.c,,. Continuă și azi’ .să înregistreze pierderi. Intr-o situație a- semănătoare se găsesc și fabricile de cărămizi și produse ceramice din Urziceni, Țăndărei, Iași și Sibiu, ale căror pierderi au depășit pină acum cu mult subvențiile acordate de la buget pe întregul an. Faptele amintite atestă că, in aceste unități economice, acțiunea de creștere a rentabilității producției și-a pierdut din intensitate, a inceput să treneze. în timp ce, punînd în mod susținut în valoare posibilitățile de care dispun, alte unități economice cu același profil și din aceeași ramură —- fabricile de cărămizi și produse ceramice din Tirnăveni, Roman, Piatra Neamț, Tg. Mureș — obțin lună de lună importante beneficii. Tocmai de aceea, în investigația pe care am întreprins-o, am urmărit să desprindem direcțiile în care trebuie acționat pentru ca toate unitățile producătoare de materiale de construcții să devină în cel mai scurt timp rentabile.La fabrica de geamuri din Buzău, deși volumul pierderilor prevăzute pentru acest an era de 748 000 lei, bilanțul primelor opt luni a consemnat la capitolul pierderi peste 32 milioane lei. Evident, este o situație anormală, mai ales dacă se are în vedere faptul că întreprinderea urma ca, începînd cu a doua jumătate a anului, să obțină beneficii.— Intr-adevăr, așa se prezintă lucrurile — ne-a spus ing. Mircea Nestor, directorul întreprinderii — și asta ca urmare a faptului că nici pină în prezent, deși de la intrarea in funcțiune a întreprinderii a trecut aproape un an și ceva, nu am reușit să realizăm sarcinile de producție. Cele mai mari greutăți le în.tîmpinăm la secția de geam șlefuit, unde au loc incă foarte multe defecțiuni ale utilajelor, se fac tot felul de experimentări. De fapt, etapa în care ne aflăm acum este o perioadă de continuare a probelor tehnologice.— Din moment ce o întreprindere este declarată pusă în funcțiune, a- ceasta nu presupune de la sine că probele tehnologice au fost practic încheiate ?— Noi am fost la început poate prea optimiști și rezultatele obținute atunci ne-au permis să declarăm intrarea în funcțiune a fabricii. Nu ne gindeam că față de 2 300 mp geam șlefuit, cit reprezenta media zilnică prevăzută în proiect pentru această etapă, mț vom obține decit maximum 1 500 mp...Iată deci ce. influență poate avea asupra desfășurării ulterioare a procesului de producție neefectuarea integrală a probelor tehnologice. A- tunci cînd durata lor nu este respectată, cînd garanțiile terneinice că utilajele vor funcționa perfect sînt înlocuite cu „calcule optimiste", consecințele, după cum se vede, sînt dintre cele mai neplăcute. Din păcate, nici la ora actuală nu s-au tras toate învățămintele cuvenite. Tov. Ion Marinescu, director adjunct al Direcției plan financiar din Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, justifică această .nepermisă stare de lucruri prin faptul că s-a preferat punerea in funcțiune a secției de geam șlefuit, deși nu erau întrunite toate condițiile, intru- cît pe această cale economia ar fi beneficiat mai repede de aceste produse. Că a fost vorba de un avantaj aparent, fiu mai trebuie comentat. Ceea ce era socotit cu un an în urmă

De ce se menține
deficitul financiar?

o performanță, a devenit astăzi un „balast" pe care, in ultimă instanță, tot economia națională îl suportă. Puteau fi aceste pierderi diminuate ?— Bineînțeles, ne-a spus Petre O- prescu, contabilul-șef al fabricii, dacă, așa cum ne-am preocupat pentru realizarea cu orice preț a producției, ne-am fi gîndit în aceeași măsură și la posibilitatea desfacerii producției, la reducerea stocurilor de produse care stau imobilizate.Și,. am mai adăuga noi, dacă din partea conducerii întreprinderii, cit și a organizațiilor de partid și sindicale ar fi existat o mai intensă preocupare pentru reducerea consumurilor spe- cificp. în special la geamul șlefuit, unde pentru un metru pătrat se consumă în medie pînă la 12 mp de geam laminat. Dacă s-ar acționa cu mai multă fermitate pentru promovarea în rîndul muncitorilor a spiritului de răspundere față de utilajele
ÎN UNITĂȚI 

ALE INDUSTRIEI 
MATERIALELOR 

DE CONSTRUCȚII

și instalațiile pe care le conduc, pentru întărirea disciplinei tehnologice.Cu aceeași intensitate, fenomenul pierderilor sș manifestă și la fabricile de cărămizi și produse ceramice din Urziceni și Țăndărei. întreprinderea din Țăndărei, de exemplu, lucrează nerentabil de mai mulți ani. Este adevărat, în fiecare an, s-au Întocmit studii și s-au elaborat măsuri de rentabilizare, dar tot atît de adevărat este și faptul că aceste studii au rămas în mare parte nefinalizate. Mai mult , chiar, trei trimestre din acest an, volumul pierderilor înregistrate depășește de peste două ori valoarea subvențiilor admise de la buget pe întregul an. Asemănător se prezintă situația și la Fabrica de cărămizi din Urziceni, unitate modernă, nu de mult intrată în funcțiune, care în primele opt luni ale anului a totalizat 6,3 milioane lei pierderi, comparativ cu 3,8 milioane Iei cît era prevăzut. Curios este însă că la ambele întreprinderi ni s-a oferit aceeași justificare. „Materia primă este de vină, prezintă un procent prea ridicat de umiditate și plasticitate" (Ion Luca, maistru la Fabrica de cărămizi și produse ceramice din Țăndărei). „Lipsește materia primă necesară desfășurării normale a procesului de producție" (Ion Popescu,' directorul Fabricii de cărămizi din Urziceni). Să analizăm, pe rînd, aceste afirmații.La întreprinderea din Țăndărei, deși a fost adusă o instalație pentru măcinarea deșeurilor, care are drept scop tocmai corectarea umidității materiei prime, aceasta nu a fost pusă în funcțiune. Mai mult chiar, volumul considerabil de rebuturi ce se înregistrează la această fabrică — ele determină circa 63 la sută din totalul pierderilor — are drept cauze, așa cum aveam să aflăm din discuțiile purtate cu numeroși muncitori din fabrică, nu calitatea materiei prime, ci lipsa controlului, îndrumării din partea maiștrilor și a șefilor de echipă, repetatele abateri de la disciplina de producție. Ni s-a spus cu acest prilej, de pildă, că în depozitul de cărămidă de pe poligonul in aer liber s-au depreciat, ca urmare a neglijenței, mai mult de un milion de cărămizi pregătite pen
Controlul la fața

(Urmare din pag. I)juns ca recoltatul strugurilor să fie încetinit din cauza slabei organizări a preluării acestora și a tendinței de a aștepta să se acumuleze zahăr. Or, din cauza timpului, în loc să se acumuleze zahăr in boabe, se diminuează producția și se creează pericolul deprecierii calitative datorat mucegaiului. Pentru înlăturarea defecțiunilor semnalate la transportul produselor a- gricole este nevoie să se analizeze zilnic modul cum se realizează graficele. să se organizeze munca in două schimburi sau in schimburi 

tru ardere. Iată deci că nu calitatea materiei prime condiționează în primul rînd volumul mare al pierderilor înregistrate, așa cum se încearcă să se susțină, ci, mai curînd, pasivitatea cu care sint privite așa- zisele mărunțișuri, care de fapt sînt principalele cauze generatoare de risipă.Nici la Fabrica de cărămizi din Urziceni, cu toate greutățile intimpinate in aprovizionarea cu materii prime, nu poate fi vorba în exclusivitate de cauze obiective. Un sumar calcul ne arată că în cele peste 50 000 ore-om Întreruperi ale mașinilor și utilajelor și in cele aproape 3 000 ore absențe nemotivate se putea obține o producție de peste 3 milioane cărămizi, Ținînd seama de faptul că, în primele opt luni ale anului, restanța față de plan Ia cărămizi se ridică la 4,3 milioane, . este clar că situația putea să fie cu totul alta acum dacă nu se irosea timpul de lucru al mașinilor și al unor muncitori. Și asta fără a mai lua in considerare numărul rebuturilor. De altfel, aici, la fabrica din Urziceni, problema întreținerii utilajelor și, în special, a reparării lor operative este deosebit de■ acută.— Dacă în mod normal uscarea cărămizilor trebuie să ■flureze trei zile — ne spunea muncitorul Mihail Sto- ian, — la< noi ea se prelungește cu incă o' ‘zi" 'Său două. Și asta, pentru că ventilatoarele . 'U'xiale pentru''evacuarea’heilului uzat1 s-au defectat Și’ nimeni nu le-ă mai băgat în seamă, pentru că servomotorul de pe linia intîi pentru schimbarea sensului de aer nu funcționează de mai bine de două luni, deși mecanicii știu de acest lucru. Realitatea este că mecanicii nu își fac datoria conștiincios, nu fac o treabă bună și la timp.De aceeași părere este și muncitorul Leonida Ghiță, din aceeași secție, care ne relata că de foarte multă vreme tabloul de comandă de la uscătorie nu mai este în stare de funcțiune. Și pe bună dreptate se intreba de ce nu intervine nimeni pentru punerea lui rapidă în funcțiune, mai ales că prin aceasta s-ar diminua și pierderile înregistrate la consumul de combustibil.Desigur, așa cum a rezultat și din investigațiile noastre, cauzele pentru care unele întreprinderi producătoare de materiale de construcții înregistrează încă serioase pierderi în activitatea productivă diferă de la o unitate la alta. Ceea ce trebuie reținut este însă că încercarea de a prezenta așa-zisele „cauze obiective" drept unică sursă a deficitului financiar înregistrat nu este deloc plauzibilă, argumentele aduse fiind infirmate de numeroasele aspecte negative, de natură pur subiectivă, existente în activitatea unităților în cauză. Iată de ce acțiunea de lichidare urgentă a anomaliei pierderilor planificate trebuie să fie intensificată în aceste întreprinderi. Desigur, nu mergînd pe aceeași cale bătătorită, de a elabora noi planuri de rentabilizare ce sînt apoi prea lesne a- bandonate, ci printr-un permanent efort al colectivelor de sala-■ riați îndreptat spre lichidarea neajunsurilor, spre descoperirea și punerea în valoare a tuturor rezervelor interne. Cu atît mai urgentă se dovedește această intervenție cu cît există ferma convingere în rindurile salariaților din cele trei unități că activitatea productivă poate deveni rentabilă incă din trimestrul IV al acestui an. Este de datoria conducerilor acestor unități, a organizațiilor de partid și sindicale de aici ca, in cadrul măsurilor ce se preconizează, să acorde un spațiu mai larg fructificării inițiativei oamenilor muncii, care, așa cum dovedesc faptele, sint ferm hotăriți să facă totul pentru redresarea rapidă a activității econo- mico-financiare.
Constantin DUMITRU 
Lucian CIUBOTARU

locului, pe cîmpprelungite, să se asigure numărul necesar de brațe de muncă pentru încărcarea și descărcarea operativă a camioanelor, remorcilor sau căruțelor.In această săptămînă hotărîtoare pentru succesul lucrărilor agricole de toamnă, pentru grăbirea recoltatului și încheierea însămînțării griului în condiții agrotehnice exemplare, organizarea temeinică a lucrărilor, controlul minuțios făcut cu exigență și spirit de răspundere trebuie să constituie preocuparea de căpetenie a organelor și organizațiilor de partid, a organelor și unităților agricol».
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faptul;
DIVERS
„Leaota"
punct finalîncepută tn 1970, acțiunea de marcare a traseelor turistice (inexistente pînă acum) din a- cest masiv muntos, pornită din inițiativa pionierilor din județul Dîmbovița și a Casei pionierilor Sinaia, a luat sfîrșit. în cursul 

a două vacanțe, echipele de pionieri din județele Dîmbovița, Argeș și Ilfov au reușit, sub îndrumarea profesorului Mircea Trifu, de la școala din Hotarele (Ilfov), un pasionat al drumețiilor, să marcheze definitiv (cu stîlpi de fier consolidați cu ciment) traseele turistice ale munților Leaota. Astfel, prin entuziasmul și sîrguința pionierilor, acest masiv muntos, deosebit de atractiv prin pitorescul reliefului și poziția sa geografică, a fost inclus în circuitul turistic național. Tuturor participanți- lor, felicitări !

„E in interesul nostru 
să sporim zestrea edilitară 
a localităților in care trăim“

BILANȚ RODNIC AL MUNCII PATRIOTICE A LOCUITORILOR 

JUDEȚULUI DÎMBOVIȚA

Cînd volanul

De la bară
în boxăMarcovici, din Reșița,Avooatul co-Elena 

se judeca cu vecinii. Nicolae Iaciu de la baroul lectiv de asistență juridică din același oraș urma să apară la bară în calitate de apărător. Deși femeia plătise taxa legală prevăzută pentru asemenea cazuri, într-o întilnire ulterioară apărătorul i-a mai solicitat clientei sale suma de 1 000 de lei „pentru a depune mai mult interes în vederea cîștigării cauzei". Femeia' s-a conformat. Nu înainte însă de a anunța pe cei în drept. Astfel că, la înmî- narea banilor, au „participat" și reprezentanți ai organelor de resort. în felul acesta s-a constatat flagrantul delict în urma căruia N. I. va apare în fața instanței de judecată. Dar nu la bară, 
ci în boxa acuzaților.
Arheologii
din Slăveni
Intîmplarea a făcut ca pe raza j 

latului Slăvenî," comUnd ' GOsta- • 
vSf (Olt), să) fie descoperite:-r 
cîteva fragmente» de»..ceramică !■ 
veche. Faptul a determinat un I mic colectiv de arheologi ama- . tori, format din cooperatori și • I 
cadre didactice, să întreprindă | 
săpături de sondaj în punctul 
denumit „Cărămidarii". Săpătu- I 
rile au scos la iveală numeroase I 
obiecte, printre care un vas ro- • 
man terra-sigilata, amfore, o- i 
paițe, monede romane și alte o- I 
biecte care au îmbogățit const- | 
derabil zestrea muzeului sătesc. Tot aici s-au mai descoperit și I 
urmele unei „villa rustica", fapt I 
ce a determinat inițierea unui | 
nou șantier arheologic sătesc.

Din intim
plare dinCu citva timp în urmă, Alba-Iulia, dintr-un loc de parcare a dispărut autoturismul IMS — l-AB-2367, proprietatea cooperativei „Meșteșugarul" Te- iuș. La puțin timp după aceea, Ia Deva, a dispărut un alt IMS — l-VL-729. Firesc, organele^ de resort au început cercetările pentru descoperirea mașinilor. Cu toate eforturile însă, mașinile cu numerele respective nu erau semnalate nicăieri. Rezolvarea cazului s-a datorat întîm- plării. Părîndu-i-se suspect un autoturism, IMS l-B-711, plutonierul de miliție Simion Perța l-a oprit, cerînd conducătorului auto actele. Astfel, misterul s-a dezlegat. Omul de la volan, Savu Filipescu. din comuna Orăștioa- ra de Sus (Hunedoara) era un înrăit hoț de mașini. Pentru a nu fi descoperit înlocuia numerele mașinilor punîndu-le de fiecare dată o plăcuță cu numărul de înmatriculare l-B-711. Cum au dovedit cercetările, numai în acest an furase, folosind acest truc, încă 5 autoturisme pe care le abandonase apoi în diferite locuri din țară. Hoțul de mașini a fost arestat. După a- tîtea plimbări, viața, sedentară pe care i-o va prescrie instanța de judecată o să-i prindă bine.

în bilanțul Întocmit de către consiliile populare județene cu prilejul încheierii anului muncii patriotice—• ce a avut loc la 1 septembrie — se consemnează realizări deosebite. 'Ne-am propus, în rîndurile de față, să înfățișăm unele aspecte ale acestei ample acțiuni cetățenești în județul Dîmbovița. Aici a fost declanșată o puternică mobilizare de forțe, reunind mii și mii de oameni, care, adăugîndu-se eforturilor pe care le face statul nostru pentru dezvoltarea tuturor localităților, a dus la realizarea unor obiective de larg interes social și economic. Prin contribuția voluntară în bani și în muncă a cetățenilor, în orașele și comunele județului s-au construit 28 săli de clasă, 26 000 m p de străzi, 180 000- ni p trotuare, peste 100 km de drumuri ; s-au reparat peste 1 milion m p de străzi și trotuare, 1 200 km de drumuri județene și comunale, 28 km de poduri ; au fost amenajate spații și zone verzi pe o suprafață de 233 ha, iar pe o lungime de 37 km s-au executat diguri de apărare împotriva inundațiilor. Lista realizărilor poate fi continuată ; valoarea lucrărilor efectuate în acest an se ridică la peste 93 400 000 lei.Aceste succese sînt o dovadă că masele largi de cetățeni din orașele și satele județului nu numai că înțeleg necesitatea construirii prin eforturi proprii a unor obiective, dar chib- zuiesc bine, mobilizează toate forțele și posibilitățile de care dispun localitățile pentru ca obiectivele realizate să fie de larg interes, să dureze peste ani și ani de zile. Acțiunile pe care le inițiază comitetele executive, deputății sînt privite cu seriozitate, sînt susținute puternic de către cetățeni, căci fiecare are interesul să contribuie la înflorirea orașului sau satului în care trăiește. Aceasta este una din trăsăturile esențiale ale acțiunilor de muncă patriotică desfășurate în județul Dîmbovița.Comuna Comișanî. O așezare de șes, bogată, a cărei activitate gravitează în jurul cooperativei, agricole, puternic dezvoltate. în decursul ultimilor ani, aici s-au construit școli, magazine, drumuri etc. ; s-a creat un cenfru civic, s-a deschis posibilitatea trecerii treptate la o etapă nouă în modernizarea comunei. Locuitorii au hotăriț ca cea mai .mare parte a o- biectivelor din comună să fie realizate prin contribuție bănească și prin munca patriotică depusă de fiecare cetățean. „Acum 9—10 ani — ne spunea Gheorghe Aldea, secretarul comitetului comunal de partid — eforturile cetățenilor in acțiunile de muncă patriotică se dispersau pe multe lucruri' mărunte : plantatul florilor, curățatul șanțurilor etc. Nu zic că a- cesiea n-ar Ji fost utile, dar se tărăgăna realizarea altor obiective de mare utilitate publică. Larga participare a cetățenilor comunei este acum îndreptată tocmai spre acele obiective de care obștea are mai multă nevoie. Anul acesta au fost date în folosință o școală cu 8 săli de clasă, o frizerie și un chioșc de pîine ; peste rîul Ialomița s-a construit o punte de 350 ml. prin, care se poate face le- "gătura cu satele vecine, pe o suprafață de 3 000 mp au fost construite

trotuare ; școala șl căminul cultural au fost împrejmuite cu un gard din prefabricate de beton".Merită subliniată priceperea cu care organele locale de aici au condus acțiunile de muncă patriotică. Iată, de pildă, cum a fost construită școala : în comurjă sînt mulți zidari și dulgheri. Comitetul executiv, deputății consiliului popular comunal i-au solicitat în meseriile lor, unde pot contribui mai spornic la treabă. De asemenea, cea mai mare parte din cărămida folosită la construcție a fost fabricată în comună. Față de prevederile din deviz, școala a costat cu 218 000 lei mai puțin. Entuziasmul și priceperea cetățenilor au fost rațional canalizate și în alte situații. Gheorghe Oprea, împreună cu cei 6 fii ai săi, toți zidari și dulgheri, au ajutat la construirea celor 5 podețe din comună, economisindu-se astfel peste 30 000 lei. Acum, locuitorii de aici și-au propus noi obiective : au pregătit materialele necesare pentru construirea unei grădinițe de copii (la care în curînd vor începe lucrările), vor .construi 2 poduri peste pîriul „Izvorul lui Dovleac", un nou cămin cultural etc. Toate acestea, numai prin contribuția în bani și în muncă a cetățenilor comunei.Sint fapte intrate aproape în obișnuință, in mai toate orașele și satele județului. Gospodărirea mai bună a localităților reprezintă un o- biectiv principal al activității cetățenilor, posibilitățile aflate la înde- mina oamenilor sint din plin folosite. Pe agenda muncii patriotice sînt trecute de la un an la altul, noi și importante lucrări de mare interes obștesc. Pentru rezultatele bune obținute în acțiunea de gospodărire și înfrumusețare, orașul Pucioasa — de pildă — a fost declarat, în 1969, pentru a treia oară, fruntaș pe țară. Vrînd să confirme tradiția, cetățenii și-au îmbogățit orașul cu noi lucrări gospodărești importante, care însumează, in acest an, peste 4 400 000 lei. Avînd în vedere că Pucioasa a devenit o cunoscută stațiune balneo-climaterică, cu o capacitate de 1 000 locuri ne serie, acțiunile de muncă patriotică au fost orientate și către crearea unor condiții de agrement, atit pentru locuitorii orașului, cît și pentru oamenii muncii veniți la odihnă și tratament. Au fost amenajate un ring de dans și o scenă pentru spectacole în aer liber >; lingă întreprinderea textilă „Bucegi" s-a construit un parc sportiv cu terenuri de fotbal, volei, baschet ; s-a construit un ștrand cu 3 bazine de înot etc. Numai prin amenajarea, prin muncă patriotică, a acestui parc de agrement s-au economisit peste 400 000 lei.Rezultate asemănătoare au fost obținute și în alte localități ale județului. La Tîrgoviște, numai la capitolul obiective edilitar-gospodărești, s-au realizat, cu sprijinul cetățenilor, economii în sumă de 850 000 lei valoarea totală a lucrărilor efectuate, în acest an, de locuitorii orașului, se ridică la peste 16 milioane lei. La Moreni, din sumele de bani economisite — ca urmare a muncii patriotice depuse de cetățeni — la montarea conductei de apă a orașului, la amenajarea unei săli de festivități și altele, s-au procurat materialele ne

cesare pentru repararea a 51 420 mp de străzi și trotuare. Sînt cifre care reflectă contribuția însemnată pe care cetățenii o aduc la ridicarea localităților, dovezi care atestă interesul lor pentru ca orașele, satele în care trăiesc și muncesc să capete o nouă înfățișare, să fie mai bine gospodărite, mai atrăgătoare.Cîndva, comuna Pucheni era o localitate oarecare, pierdută printre povîrnișurile de la poalele munților Leaota. O dată cu venirea toamnei, din cauza gropilor și noroaielor, legăturile dintre cele 5 sate componente, întinse pe o suprafață de 35 kmp, se făceau cu mare greutate. Deputății au stat de vorbă cu cetățenii din fiecare circumscripție electorală, au socotit împreună ce posibilități sînt pentru construirea unor drumuri corespunzătoare, în fiecare sat au fost organizate adunări populare, în care s-a hotărit ca, prin muncă patriotică, toți cetățenii să participe la refacerea drumurilor. S-a pornit o largă acțiune, în fruntea căreia s-au aflat deputății Constantin Pietrăreanu, Maria Nedelcu, Ilie Călinescu și alții. Trei luni de zile, cetățenii au muncit încontinuu : s-au transportat, din pîrîul din apropiere, zeci de mii de metri cubi de pietriș, s-a nivelat, s-au efectuat toate lucrările necesare. Acum, spre oricare sat al comunei Pucheni, pe orice drum, se poate merge în orice anotimp. „Este în interesul nostru, al obștei, să sporim zestrea edilitară a localității în care trăim — ne spunea Petre David, primarul comunei. Sătenii au case frumoase, gospodării frumoase. Dar acum ei văd dincolo de gardul lor, își dau tot mai mult seama de necesitatea unor obiectivecare să folosească întregii obște". Anul acesta, la Pucheni au fost date în folosință o școală generală, un pod din beton, a fost terminat un complex comercial modern ș.a. — înfăptuiri care situează comuna printre localitățile fruntașe ale întrecerii. Acum se lucrează intens la electrificarea comunei, pentru care, din contribuția voluntară a cetățenilor, s-a strîns suma de 950 000 lei. Lucrările de transport, manipu-1 Iare și batere a stîlpilor vor fi efectuate în întregime prin muncă voluntară.Am consemnat cîteva aspecte din activitatea de muncă patriotică ce se desfășoară în orașele și satele județului Dîmbovița, modul cum au înțeles oamenii să rezolve unele treburi de interes local. Aceasta nu înseamnă. însă,' că munca, eforturile cetățenilor din județ sint peste tot la fel de bine utilizate. Este de datoria consiliilor populare, a deputaților de a folosi experiența bună, de a-și mobiliza toate eforturile pentru executarea unor lucrări importante, de larg interes cetățenesc. în felul acesta, la un nou bilanț, vor fi relevate realizări și mai mari privind gospodărirea judicioasă a localităților.
Vaslle MIHAI 
Constantin SOCI
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Primul
examenLa un moment dat, educatoa

rea Ioana Vișan, de la grădinița 
nr. 3 din Rm. Vilcea, a fost „in- 
terpelată“ de micuța Elena Ciol- 
pan, care voia să-i facă o con
fidență. Găsise un ceas de mina. 
O „jucărie", se înțelege, destul 
de tentantă. Mai ales cînd ai ■ 
patru anișori, cit măsoară vîrsta 
micuței Elena. Fetița voia insa 
un sfat, cum să procedeze pentru 
a-l găsi pe cel care pierduse 
ceasul Un fapt semnificativ, gra
ție căruia, eroina lui a trecut 
stagiul grădiniței, inscriindu-se 
in „catalogul" celei mai . înalte 
clase — acela al corectitudinii 
cetățenești.

Rubrică redactată de :
Gheorghe POPESCU
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

(Urmare din pag. I)— Incorectitudinea tatei în familie și în afara familiei, aceasta a fost cauza reală a divorțului părinților mei — îmi explică fratele lui Dan, studentul C„ pe care l-am găsit singur acasă. Cel puțin în ultimii ani pînă la plecarea tatei, viața în familia noastră era un infern. Nu era zi să nu fie scandal, ba chiar... — și tînărul tace jenat.C., care a împlinit de curînd 19 ani, pare încă un copil. Se vede că-i vine greu să rememoreze scenele de coșmar la care a fost martor.— Noi n-am avut tată, acesta este adevărul — rostește el cu seriozitatea bărbatului lucid.— Dar mama ? Ea nu are nici o vină ?— Ba da, are — sosește răspunsul. Are vina de a-i fi tolerat tatii prea multe. Realitatea este că se temea de el, dar alta în locul ei n-ar fi îndurat atîta...Cuvintele cad grele și modul în care fiul își judecă tatăl nu mai dă Ioc nici unui echivoc : el e vinovatul ! Nu par a izvorî dintr-o înflăcărare tinerească, ci sînt mai degrabă reflexul unor traume a- fective mai vechi : scenele penibile din familie au lăsat evident urme adinei. în conștiința adolescentului.— Totuși — îl întreb — cum îți explici purtarea lui Dan ? După cîte cunosc, el a fost internat nu numai pentru furt, ceea ce se înțelege, e foarte grav, ci și pentru vagabondaj. înseamnă că pleca de acasă fără voie, că umbla cu „prietenii" pe străzi.— Vreți să știți, probabil, de ce n-am apucat și eu pe același drum... Ei bine, au fost perioade cind puțin a lipsit ca să-mi iau cîmpii, cum se spune. N-am făcut-o, totuși, pentru că eram mai mare și, proba- ‘ bit, judecam mai departe decît fratele meu...

— Crezi, deci, că purtarea lui Dan își află originea în familie ?— Dan e și alt temperament, e mai neastîmpărat — așa- a fost de mic. Fără discuție că dacă a ajuns unde a ajuns e și din vina anturajului pe care și-l formase, dar dacă aveam o familie închegată... dacă tata s-ar fi ocupat de el, așa cum era obligat Sro facă, eu cred că nu ajungea a- colo...— A fost totuși tot timpul mama...— O mamă e totdeauna mai îngăduitoare, știți șl

pctate dintre soți, încep să sfideze regulile de conduită și trec la acte care se încadrează in codul penal, tn aceste condiții apar de regulă acele mult discutate „tulburări de comportament", care își au originea in dezbinarea familiei ; ea se reflectă, ca într-o oglindă, în caracterul adolescentului.Nu este aceasta unica fațetă a problemei în discuție-In strada Soarelui am fost întîmpinat in ușă de un bărbat tînăr, sub patruzeci de ani, cu părul răvășit, și

încape pe mum
iresponsabile...

Un telefon de la Inspectoratul General al Miliției ne-a sesizat cazul, iar un echipaj al l.G.M. ne-a condus spre Argeș, unde am putut cunoaște oamenii și faptele......Constantin Lungu își dorea, cu pasiunea de care numai un adolescent este în stare, să devină miner. Coborîse In mină de cîteva ori, ss pătrundea de mirajul straturilor geologice cu bucuria omului care se pregătește pentru profesia „de o viață". Era liniștit și silitor la carte, și colegii lui, de la Grupul școlar miner Pescăreasa, județul Argeș, îi vor purta totdeauna o frumoasă amintire. Pentru că elevul Constantin Lungu nu-și va mai împlini niciodată visul său. în seara zilei de 7 octombrie, la orele 19,45, toate visurile lui Constantin Lungu au fost întrerupte definitiv, brutal și ilogic...In aceeași zi, tractoristul Adrian Nistor transportase cartofi cu remorca la C.A.P, Schitu-Golești. După ce și-a terminat treaba, a dus tractorul la brigadă, unde l-a parcat potrivit regulilor statornicite. A plecat la un unchi și s-a întors cu o sticlă de țuică. Ciocnește cu Mircea Labă, șeful de brigadă, cu alți doi tractoriști. Dispare iarăși pentru ca să reapară; clătinîndu-se. De aici încolo, reconstituim dramaticul episod numai cu ajutorul martorilor oculari.Ion Badea, mecanic de întreținere ;— Cînd s-a întors, l-am întrebat : „Ce băuși așa, Adrlene „Ia, niște bere". „Mă rog... Du-te acasă, îi zic, și-ți limpezește mintea". „Mă duc". Se învîrte ce se învirte prinprejur și, deodată, sare pe tractor și-i dă drumul. Eu întrerup accelerația, el ambalează. Dacă nu mă dădeam înlături, mă călca. Am alergat la postul de miliție să.aduc totul la cunoștință. Era beat mort și era un pericol pentru șosea. Nu puteam să-1 las, pentru binele lui, în primul rînd...Mai era însă un motiv care îl determina pe Ion Badea să facă urgent apel la organele ordinii publice, în afară de starea de ebrietate a Iui Nistor : starea tehnică, necorespunzătoare a tractorului. (Asupra acestui ultim punct vom mai reveni).Plutonier major Ion Vlad. șeful postului de miliție din Schitu-Golești ;— Ajutorul meu a plecat imediat pe urmele tractoristului. Din păcate, nu l-a mai putut ajunge decît după ce...Cu puține minute înainte de orele 19.45, un grup de 82 de elevi, însoțiți de pedagog, au ieșit de la cinematograful din Schitu-Golești. încolonați disciplinat, elevii au pornit 6pre internatul aflat la aproximativ un kilometru și jumătate. Băieții discutau despre film. Șirul impresiilor s-a întrerupt însă violent. Peste rîndul de elevi care mergea liniștit spre cămin, Adrian Nistor, îndobitocit de băutură, a trecut cu tractorul și remorca de la un capăt la celălalt al coloanei de elevi. Tragicul bilanț: încetarea din viață a lui Constantin Lungu, 30 de răniți grav sau mai ușor, plus traumele psihice ale celor care au trăit această dramatică împrejurare.Discutăm cu tovarășul Ștefan Ne- eula, directorul Stațiunii de mașini agricole Cîmpulung Muscel, de care aparține brigada de la Schitu-Golești.— Explicați-ne cauza acestui Occident, vă rugăm. *•— E regretabil (rețineți expresia — regretabil 1 — parcă ar fi vorba de un fleac) tot ceea ce s-a' intîmplat. De explicat, n-am cum să-mi explic nimic.— Șeful de brigadă, în loc să-l oprească, a băut cu tractoristul în cauză. Asta ne puteți explica 7— Aud că numai o gură...Nu are rost să consemnăm mai departe o discuție care a stat sub semnul unui cuvînt : iresponsabilitate. Iresponsabilitate care pornește de la șeful de brigadă. Acesta, în ioc să interzică cu cea mai mare strictețe consumarea băuturilor al

coolice, să-1 oprească pe tractorist de la actul necugetat, bea cot la cot cu dînsul și află apoi de accident ea oricare, fără să se simtă cîtuși de puțin părtaș la această culpă. Iresponsabilitate ce ajunge pînă la conducerea stațiunii și este ilustrată de ușurința cu care sint tratate problemele spiritului de ordine ce trebuie să fie întronat peste tot. în coloanele ziarului nostru am mai scris despre șoferi și tractoriști care confundă bunul statului cu propriul bun, fac zeci și zeci de kilometri clandestin, parchează la domiciliu, deși legea interzice cu desăvîrșire astfel de abateri. Toate aceste încălcări ale legii sînt generatoare de accidente și cazul petrecut la Schitu-Golești ridică, din nou, imperativ, problema combaterii cu severitate a fenomenelor de indisciplină în circulația rutieră, necesitatea sancționării prompte, exem- . plare, a fiecărei încălcări pentru a preveni efectele tragice de natura celor njai sus înfățișate.L-am' rugat pe Laurențiu Ciulac, inginer cu mecanizarea la Stațiunea de mașini agricole Cîmpulung Muscel să ne înfățișeze starea tehnică a tractorului și remorcii cu care Nistor a făcut accidentul.— Tractorul era în bună stare. Remorca, in schimb, cu instalația de frină necompletă.— De ce ?— Păi nu era destinată circulației pe drumurile publice.Oare așa să fie ? Dar cartofii pentru C.A.P. mergeau la depozitele din... pădure?! Pentru lămurirea definitivă a afirmației tovarășului inginer, reproducem din ceea ce ne-a declarat Adrian Nistor : „Este adevărat că remorca nu avea sistem de frînare, iar la tractor nu aveam luminile corecte. Lipseau faza de pe partea dreaptă și releul de semnalizare".' — Cu acest tractor și cu această remorcă ai mai circulat pe drumurile publice ?— Da, am circulat !...Ce-am mai putea nota, In concluzie, în dreptul inginerului cu mecanizarea ? Solicităm opinia procurorului Gh. Drăgoi, care s-a ocupat de acest grav accident de circulație :— Mai întîi de toate, o precizare ; nu-i prima dată cînd salariații Stațiunii de mașini și tractoare Cîmpulung Muscel produc accidente de circulație. Tot în acest an, aici, un alt tractorist, Traian Moise, care a părăsit locul de muncă — iarăși un act de indisciplină ! — a lovit mortal pe cetățeanul Ion Stanciu. Accidentul asupra căruia stăruim acum a fost generat, după părerea mea, de următoarele cauze : o acută stare de indisciplină, starea tehnică total necorespunzătoare a unor utilaje, intr-un cuvînt, iresponsabilitatea, nepăsarea față de asigurarea ordinii, a unui riguros control privind modul cum se efectuează circulația, cum se respectă legea.E toamnă, e anotimpul vinului nou. al fierberii țuicii, e anotimpul ploilor și ceții ; de ce să fie și a- notimpu! tragediilor de acest fel ? De ce să nu fie prevenite ele — prin combaterea fermă a iresponsabilității față de actul circulației pe drumurile publice ?...Un adolescent visa să se facă miner. Visul i-a fost însă întrerupt brutal și ilogic. Un accident de circulație — am văzut cauzele și implicațiile acestuia, vinovățiile — a oprit bătăile inimii unui tînăr. Este oare însă aceasta totul ? O- bișnuitul accident de circulație are totdeauna cantitatea sa de neobișnuit, implicații nu de puține ori de o gravitate aparte, care invită, la măsuri și reflecții, la unirea eforturilor împotriva tuturor cauzelor ce pun în pericol viața, integritatea noastră pe drumurile publice.
Hie TANASACHE

BUCU- 
14,45; 
9,15;

• Timpul berzelor : SCALA
10; 13; 16,15; 18,30; 21.
• N-am cîntat niciodată pentru 
tata : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21.
• Ritmuri spaniole ; LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, FESTIVAL — 8,30; 10,30; 12,45; 
14,45; 17; 19,15; 21,30.
• Frații : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, PACEA — 
15,45; 18; 20.
• Steaua de tinichea :
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 
16,45; 19; 21, FAVORIT — 
11,30; 13,45; 16; 18,15;
• Marele premiu î PATRIA — 
9,30; 13; 16.30; 20.
• Parada circului : TIMPURI
NOI — 9,30—20,15 în continuare.
• Cromwell : GRIVIȚA — 9; 12; 
16,15; 19,30, MIORIȚA — 9; 12,15; 
15,45; 19,15, FLAMURA — 9; 
16; 19,30.
• Aeroportul : FEROVIAR
8,30; 11,30: 14,30
CELSIOR 
GLORIA 
MODERN 
17,30; 20,30.
• Romanticii :
11,30; 13,45; 16;
• Tick, Tick,

20,30.

VOLGA 
18,15; 20. 
Tick : ÎNFRĂȚI

REA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45;, 20.
• Șansa : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• După vulpe : AURORA — 9,ÎS;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, TOMIS
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; r ■'*'
• Așteptarea : LAROMET —
19.
• Simon Bolivar : UNIREA 
15.30; 18; 20,15.
• Asediul : VIITORUL — 15,30; 
18; 20.30.
• Start la moștenire : DRUMUL
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, FLO-
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Boxerul : GIULEȘTI 
18’ 20 15.
• Hello, Dolly ! : BUCEGI
9.30; 16; 19,15, MELODIA -
12,15; 16; 19,30.
• Cermen : MOȘILOR
20.
• Omul orchestra : LIRA — 15,30;
18; 20,15, PROGRESUL — 15,30;
18; 20,15.
• Cortul roșu : BUZEȘTI 
19,30, COSMOS — 15,30; 19.
• Program de desene 
pentru copil : DOINA -
• Ultimul samurai : !
11,30; 13,45; " ------  '
• Brigada 
VICTORIA — »; ii,îs; 
18,30; 20,45, FLACĂRA 
18; 20,15.
• Articolul
19,15 în continuare.
• Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : ARTA — 15,30; 
18; 20,15.
• Floarea .soarelui : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20, CRINGAȘI — 
15,30; 10. 20,15.
e Tabla viselor 1 RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Zestrea domniței Ralu ; Săptă- 
mîna nebunilor : VITAN — 15,30; 
19.
• O floare șl doi grădinari : 
MUNCA — 10; 15,30; 19.

16; 18,13;
Diverse
- 9; 11,15;

20,30.
- 16;

15,30;

9;

1«; 16;

19;

animate 
— 10.
DOINA —
20,30.
în alertă : 

13,30; 16;
— 15,30;

420 : LUMINA

t tr
română) . 

susținut 
„Vladinjir 
- 19.

• A.R.I.A. (la Opera 
Infrîngerea — spectacol 
de Teatrul Academic 
Maiakovskl din Moscova
• Filarmonica de stat „George
Enescu" (sala Studio) : Concert
de sonate susținut de tineri in
terpret! — 20.
• Teatrul de operetă : Sînge 
vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I.L. Caragia- 
le“ (sala Comedia) ; Take, Ianke 
șl Cadîr — 20 ; (sala Studio) : 
Travesti — 20,30.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
CI. ’Victoriei) : O poveste cu cîn- 
tec — 17 ; (sala din str. Acade
miei) ; Cartea cu Apolodor — 15.
• Teatrul Evreiesc de Stat: Vră
jitoarea— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(în sala Ministerului Transportu
rilor) : Țară bogată în frumuseți 
— 16.

tra în amănuntele vieții de familie, trebuie spus că lucrurile în ce-1 privește pe Eugen au evoluat destul de curios. Băiatul acesta, al unei familii avînd — se presupune — capacitatea de a-i da n educație corespunzătoare, a început de timpuriu să plece de acasă, să vagabondeze și. nu după mult timp, s-a apucat și de furtișaguri. La cei 16 ani ai săi, el nu are terminatănici măcar școala generală 1 Copil „nereușit" ? Nu.însuși tatăl adoptiv recunoaște că băiatul e absolut normal, mai mult chiar, că

dumneavoastră, și în ce o privește pe mama, ea a tolerat uneori mai mult poate decit ar fi fost necesar...Ar fi o greșală să se considere că în cazuri ca acesta copiii învață în familie să fie necinstiți, să comită acte infracționale. Nu ne îndoim că în familia B. copiilor nu le-au lipsit sfaturile de circumstanță referitoare la conduita lor în societate, la necesitatea muncii și a învățăturii, date pe rînd cind de mamă, cind de tată. Ce folos, însă, dacă aceste sfaturi nu erau așezate pe suportul solid al armoniei familiale ?Copiii asistă la scenele brutale din familie la început speriați, apoi Hot mai indiferenți, pînă cind sta-ea lor de pasivitate și indiferență izbucnește pe neașteptate, manifestîn- du-se prin reacții noi, total neînțelese. Acum părinții au revelația falimentului e- forturilor educative anterioare. Propriii lor copii, care n-au fost decit simpli spectatori ai răfuielilor re-

o privire indecisă. Am fost apoi poftit înăuntru : gazda. R. I., inginer textilist, cu funcție de conducere la o întreprindere bucureșteanâ. mă invită să iau loc ; nu se arată deloc stingherit de murdăria și neorînduiala care domnesc pretutindeni.— Soția ? — întreb.—• Nu mai locuim împreună...— A, deci s-a mutat.— Nu, ea locuiește aici, și eu dincoace (îmi arată cele două uși, de o parte și de.alta a holului).— Și holul acesta ? Probabil un fel de „zonă neutră" 1— II folosim amîndoi.— De cind sintfeți căsătoriți .?— Din 1959.— Prin urmare, de cind Eugen avea 4 ani.— Exact.Așadar, cu doisprezece ani în urmă, proaspătul inginer textilist R. I. acceptă „de bună voie și nesilit de nimeni" să se căsătorească cu o femeie care avea un copil de 4 ani. Fără a in-

„are cap bun". Aprecierile acestea ne sînt confirmate de educatorii lui de la institutul de reeducare unde se găsește internat, ca urmare a actelor infracționale.Atunci ?Explicațiile pe care le dă tatăl adoptiv, inginerul, sînt confuze :— Mamă-sa e de vină, că băiatul a ajuns acolo — explică el volubil. Ea s-a opus de fiecare dată bunelor mele intenții și așa a fost scăpat din mină... L-am bătut de cîteva ori, apoi mi-am zis : ce să mă amestec, că nu e al meu (a uitat probabil cu desăv'irșire angajamentul pe care și l-a luat în momentul căsătoriei față de mamă că va trata copilul ca pe propriul său fiu !). Asta e, adaugă el, nu m-a lăsat să mă ocup de el, că pînă la apariția mea el n-a cunoscut alt tată, dar nu m-a lăsat...„Argumentele" curg fără noimă, intr-o exprimare greoaie. Evident, au fost în familie numeroase neîn

) 
I
I
I
I 
I
I
I
V 
I
I 
I

I
I 
I
I
I 
i

I
) 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I

I

I 
A

țelegeri, scandaluri. Băiatul (care era adeseori cauza acestora) era expediat de acasă și dus pe la bunici.Atunci s-a rupt ceva în el, in ființa sa fragilă, in formare. Astăzi, Eugen este decretat, nici mai mult, nici mai puțin, decît „copil nereușit". Așa să fie ? Ceea ce este sigur, este că această mică celulă socială care a fost familia inginerului R. I. n-a funcționat cum trebuie. Nu, nu e vorba în acest caz, cum de altfel n-a fost vorba nici în cazul precedent, de „copii nereușiți", ci de părinți nereușiți, care au alterat, prin comportamentul lor, fondul moral al copiilor.Cu riscul de a ne repeta, trebuie să precizăm că devierile din comportamentul multor tineri au. la bază leziuni de natură afectivă, devenite uneori patologice, tocmai ca urmare a influențelor nefaste sau lipsei unor reale influențe educative ale familiei. tn acest context, extravaganțele și actele de nesupunere se accentuează : scenele penibile între părinți îl fac pe copil să-și piardă încrederea în simțul de dreptate, in loialitatea și atotputernicia părinților săi. Și lucrurile se complică mai ales atunci cînd haosul familial se prelungește în perioada crizei a- dolescenței. Iată de ce — datorie elementară — părinții trebuie să înțeleagă că numai un climat familial normal poate asigura o dezvoltare echilibrată a viitorului cetățean, ii poate pregăti pentru o viață de muncă. în care el însuși să fie capabil să întemeieze o familie „reușită".Atitudinea exprimată prin cuvintele „este un copil nereușit" nu face altceva decît să-l acuze direct pe părintele care o pronunță „Nereușit" este el însuși. in postura de părinte, de pedagog : pe un imaginar ..certificat de părinte", acesta ar fi. pentru el. calificativul cel mai nimerit.

PROGRAMUL I
Revista literară TV.
Steaua polară. . Cabinet de 
orientare școlară și profesio
nală. Emisiune pentru ti
neret.
Breviar juridic.
Publicitate.
,.1001 de sei'i- 
pentru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Reflector.
Opera în studio : „Nevestele 
vesele din Windsor" de Otto 
Nicolai, adaptare pentru TV 
și regia Ahghel (onescu- 
Arbore. își dau concursul 
studențl al claselor de operă 
de la Conservatorul „Ciprian

21,25

22.30

Porumbescu" din București. 
Conducerea muzicală Anatol 
Chisadgl.
Avanpremieră.
Oameni și fapte.
Două schițe cinematografi
ce după O’Henry în inter
pretarea actorilor Charles 
Laughton, Marilyn Monroe, 
Anne Baxter, Jean Peters 
alții.
Telejurnalul de noapte.

emisiune

20.15

21.45

22,05

PROGRAMUL II
Tineri interpret! : Florie» 
Bradu.
Desene animate.
Universitaria.

Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Buletin de știri.
Cărți și 
curentele
Recitalul 
Simion.
Film serial : „Oameni In 
luptă" (IV), producție a tele
viziunii din Germană.

idei. Studii despre 
literare românești, 

balerinei Rodica

Ucenicia și calificarea 
la locul de muncăGrupul de Uzine „23 August", București (cu sediul în Bulevardul Muncii nr. 256, sector 3), recrutează tineri pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, în meseria de turnător formator.Se primesc tineri absolvenți a 8 clase din toată țara.Acte necesare pentru înscriere : certificat de naștere în copie și original ; certificat sau adeverință . de 8 clase ; fișa copilului de la 0—15 ani ; adeverință de vaccinări ; examen pulmonar și al sîn- gelui.Durata școlarizării este de 2 ani, perioadă tn care tinerii beneficiază de indemnizație lunară de 600 lei anul I și 800—900 lei anul II.Nu se dă examen de admitere.De asemenea, uzina mai recrutează muncitori necalificați pentru calificare, din toată țara, cu participare in producție in meseria de forjori, turnători, oțelari, cu durata de școlarizare de 6—8 luni, perioadă in care elevii vor fi retribuiți cu un salariu de 961 lei lunar.Condiții de înscriere ; vîrsta 18—40 ani (exceptind persoanele născute in anul 1952) ; studii 4—8 clase. Acte necesare pentru înscriere : certificat de studii ; certificat de naștere, căsătorie și certificat de naștere pentru copii, toate in original ; adeverință C.A.P. ; 2 fotografii (tip legitimație).Informații suplimentare la Serviciu! învățămînt al Grupului de Uzine (telefon 43 04 40, Interibr 4).
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COMUNICAT
cu privire la vizita în Republica Socialistă 
România a vicepreședintelui Republicii 
Unite tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa

Plecarea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu la MoscovaLuni la amiază a plecat la Moscova tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentantul permanent al României în Consiliul de Ajutor E- conomic Reciproc, pentru a participa la cea de-a 55-a ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Emil Drăgâ- nescu, vicepreședinte al Consiliului

de Miniștri, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, alte persoane oficiale.Au fost de față V.S. Tikunov, sărcinat cu afaceri ad-interim Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei.
a plecat la Berlin

în- al Și(Agerpres)
Luni dimineața, la Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România s-au încheiat convorbirile oficiale între Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C, al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, și Rashidi Mafaume Kawawa, vicepreședinte al Republicii Unite Tanzania.De ambele părți s-a exprimat satisfacția pentru rezultatele pozitive ale convorbirilor și caracterul fructuos al vizitei întreprinse de delegația tanzaniană, pentru dezvoltarea bunelor relații de colaborare și cooperare între cele două state. Vicepreședintele Rashidi Mafaume Kawawa a mulțumit pentru primirea călduroasă rezervată de poporul român.La încheierea vizitei a fost dat publicității următorul comunicat :La invitația vicepreședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, vicepreședintele Republicii Unite Tanzania, Rashidi M. Kawawa, a făcut o vizită oficială în Republica Socialistă România,' între 7 și 11 octombrie 1971.în timpul șederii sale în România, vicepreședintele Rashidi M. Kawawa a fost primit de către președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, care l-a reținut la dejun. La întrevedere au luat parte : Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- te al Consiliului de Miniștri, Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretat al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afa- ' cerilor externe, Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Vicepreședintele Republicii Unite Tanzania a fost însoțit de P. Kisumo, ministru de stat pentru administrația regională și dezvoltarea rurală, A. Mwingyi, ministru de stat lâ președinția republicii, Ei Mwailgo- ka, președintele partidului TANU- pentru regiunea Mbeya, H. Mbita, secretar național executiv al partidului TANU, A. L. S. Mhina, comisar regional al regiunii Mara.In cursul convorbirii, care s-a desfășurat întf-o ambianță ' cordială,. a-a procedat jă uri .scjiinîț' da păreri cu privire, la evoluția relațiilor bilaterale ""și unele probleme internaționale actuale, exprimîndu-se voința comună de a extinde în continuare raporturile de solidaritate, prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare, dintre Partidul Comunist Român și U- niunea Națională Africană din Tanganyika (TANU), în avantajul reciproc și al cauzei păcii și progresului social.Vicepreședintele Republicii Unite Tanzania și persoanele care l-au însoțit au' vizitat obiective industriale și social-culturale din orașele București și Baia Mare. P. Kisumo, ministru de stat, și alte persoane oficiale tanzaniene au vizitat obiective industriale și agricole din Brașov.Rashidi M. Kawawa, vicepreședinte 

al Republicii Unite Tanzania și vicepreședinte al Uniunii Naționale A- fricane din Tanganyika (TANU), a avut convorbiri oficiale cu Manea 1 Mănescu, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.La convorbirile oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, au participat :Din partea română : Vasile Pati- lfneț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Ion Crăciun, ministrul industriei ușoare. Dumitru Joița, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al municipiului București, și alte persoane oficiale.Din partea tanzaniană : P. Kisumo, ministru de stat pentru administrația regională și dezvoltarea rurală, A. Mwingyi, ministru de stat la președinția republicii, E. .Mwangoka, președintele parțidului TÂNU pentru regiunea Mbeya, H. Mbita, secretar național executiv al partidului TANU, Alfred Tandau, secretar general al sindicatelor (NUTA), și alte oficialități tanzaniene.în timpul discuțiilor s-a analizat stadiul relațiilor bilaterale și ș-a e- fectuat un schimb de păreri în probleme internaționale de interes comun.Cele două părți și-au exprimat satisfacția față de evoluția favorabilă a raporturilor dintre Republica Socialistă România și Republica Unită Tanzania. Ele au constatat că există numeroase posibilități de dezvoltare a relațiilor dintre cele două țări în domeniile politic, al schimburilor comerciale, al cooperării economice și tehnice, în special în .sectoarele minier, forestier, agricol, construcții de locuințe, precum și în domeniul asistenței tehnice și al pregătirii cadrelor. S-a convenit ca instituțiile competente din cele două țări să ia măsuri pentru realizarea obiectivelor de cooperare care au fost discutate.Părțile au apreciat că lărgirea și ' diversificarea relațiilor româno-tan-

zaniene corespund pe deplin atit intereselor celor două țări, cit și cauzei generale a păcii și colaborării internaționale. Ele au subliniat dorința lor comună de a intensifica legăturile de colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Națională Africană din Tanganyika (TANU), fiind convinse că această colaborare va exercita o influență pozitivă asupra progresului economico-social al ambelor popoare, va servi unității și intereselor generale ale forțelor anti- imperialiste.Cele două părți au subliniat că pentru realizarea destinderii, asigurarea unui climat statornic de pace și securitate pe plan internațional' este imperios necesar ca relațiile dintre state, indiferent de sistemul lor social, să fie așezate pe baza principiilor respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, interesului și avantajului reciproc. Ele s-au pronunțat pentru excluderea forței și amenințării cu forța, a presiunilor de orice natură în raporturile dintre state, pentru soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase, împotriva politicii imperialiste, de dominație și amestec în treburile altor state, pentru. respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării, potrivit voinței și aspirațiilor proprii.Reafirmând atașamentul lor profund față de dreptul inalienabil al popoarelor la autodeterminare, cele două părți au declarat că țările și ' popoarele lor vor acorda în continuare sprijin politic, moral și material luptei popoarelor din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Namibia și alte teritorii, pentru lichidarea a- supririi coloniale, pentru cucerirea libertății și independenței naționale, înfăptuirea năzuințelor legitime ale acestor popoare și progresul lor social. Ele au condamnat , energic politica de apartheid și discriminare rasială din Republica Sud-Africană și Rhodesia, cerînd să se pună capăt neîntîrziat acestor practici anacronice care reprezintă o crimă împotriva u- manității, un pericol pentru pacea și securitatea continentului african..Au fost reafirmate, totodată, sim- ( patia și întregul sprijin al celor, două țări pentru lupta popoarelor din tinerele state de pe continentul african și alte regiuni ale lumii, pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, politice și economice, a cuceririlor democratice și sociale. împotriva acțiunilor brutale ale imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, care încearcă să ■ împiedice dezvoltarea lor economică și■ socială, de sine stătătoare. De o deosebită importanță îp. epoca: poas-.. tră. .este valorificarea;. deplină, Jl-ette-- cien.tă ,tși suverană în interesul fie-..; cărui popor a resurselor materiale și umane de care dispune fiecare țară pentru dezvoltarea sa economică și socială.Cele două părți au evidențiat creșterea conștiinței de luptă revoluționară a popoarelor, intensificarea mișcărilor de eliberare națională, a luptei popoarelor pentru apărarea și consolidarea independenței naționale,- împotriva uneltirilor cercurilor imperialiste reacționare și au subliniat, totodată, necesitatea întăririi unității frontului antiimperialist.Părțile au apreciat că reducerea și lichidarea decalajului dintre țările în curs de dezvoltare și cele avansate este o problemă de mare importanță pentru progresul umanității, menținerea păcii și intensificarea cooperării internaționale. Ele âu subliniat că pentru aceasta este necesar să se depună eforturi susținute de către toate statele pentru extinderea cooperării internaționale, să fie eliminate practicile discriminatorii în relațiile economice interstatale și să crească contribuția O.N.U. la progresul economic și social al - țărilor în curs de dezvoltare, să se acționeze hotărît pentru realizarea programului celui de-al II-lea deceniu al dezvoltării.Cele două părți și-au exprimat sprijinul și solidaritatea cu lupta dreaptă a popoarelor din Indochina, au cerut retragerea trupelor agresoare ale S.U.A. și aliaților lor din această regiune, pentru ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian să fie lăsate să-și hotărască singure soarta, fără nici un amestec din afară. Ele au condamnat recentele bombardamente americane asupra teritoriului Republicii Democrate Vietnam și și-au afirmat sprijinul față de propunerile Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.în legătură cu Orientul Apropiat, cele două părți au apreciat că perpetuarea situației din această zonă reprezintă o amenințare la adresa păcii internaționale și s-au pronunțat cu hotărîre pentru soluționarea grabnică a conflictului pe cale pașnică, în spiritul rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.Relevînd necesitatea întăririi rolului O.N.U. în asigurarea păcii și securității internaționale, părțile s-au pronunțat pentru restabilirea imediată a drepturilor legitime, ale R.P. Chineze în Organizația Națiunilor Unite și în organismele sale și pentru înfăptuirea universalității acestei organizații.Vizita vicepreședintelui Republicii Unite Tanzania în Republica Socialistă România a contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă și la dezvoltarea raporturilor dintre cele două partide și state, spre binele popoarelor român și tanzanian, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

PRIMIRI LA C. C. AL P. C. R.Tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit luni delegația de activiști ai P.M.U.P., Wlodzimierz Cymbala, șef de secție la C.C. al care, la invitația C.C. al află în vizită de schimb riență în țara noastră.
condusă de adjunct deP.M.U.P., P.C.R., se de expe-

★Tovarășul Dumitru Popescu, bru al Comitetului Executiv, tar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a primit luni la C.C. a) P.C.R. pe tovarășii R.. Ekimian, directorul Teatrului academic „Vladimir Maiakovskj" din Moscova, A. Goncearov, regizorul principal al teatrului, precum și pe alți artiști de

mem- secre-

La primire, atmosferă participat junct de P.C.R., și de secțieA fost de față Jaromir Ocheduszko, ambasadorul R. P. Polone rești.
★frunte ai acestui cunoscut gios colectiv.La primire a participat Brad, vicepreședinte al ( Culturii și Educației Socialiste.A fost de față silier cultural al la București.Intîlnirea s-a atmosferă caldă,

care a decurs într-o cordială, tovărășească, au Constantin Mîndreanu. ad- șef de secție la C.C. al Ion Crețu, adjunct de șef la Consiliul Economic.

O delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Ion Șt. Ion, vicepreședinte al Consiliului Economic, a plecat luni dimineața la Berlin, unde va face i vizită de schimb de experiență în R. D. Germană,, la invitația C.C. al Partidului Socialist Unit din Germania.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Iosif Szasz, șef de secție la C.C. al P.C.R..• Lucian Drăguț, secretar general al Consiliului Economic, activiști ai C.C. al P.C.R.A fost prezent Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.

■

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, cu cerul senin în cea mai mare parte a țării, exceptînd Do- brogea unde, în cursul dimineții, ceața a persistat. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la 

pra 14 oscila între 16 grade la Constanța, Sulina și Mangalia și 24 de grade la Băilești. La București : Vre- rnea a fost frumoasă, cu cerul senin.

Vint slab. Temperatura maximă a fost de 24 grade.Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 octombrie. în țară : Vrenje călduroasă, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș și Moldova unde vor cădea ploi slabe locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2—12 grade, . izolat mai coborîte în depresiuni, iar maximele între 14—24 grade, local mai ridicate la început în sudul țării. La București : Vremea călduroasă și in general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vînt slab. Temperatura ușor'variabilă

la Bucu-
și presti-; tov. Ion ConsiliuluiN.A. Netiosov, con- Ambasadei U.R.S.S.desfășurat intr-o tovărășească. din

(Agerpres)
Adunarea

cooperatorilor
Foeni, Satu-Mare

Sosirea în Capitală a delegației
uzinei „Frezer" din Moscovala București o de-„Frezer" din Mos^-Luni a sosit legație a uzinei cova, la invitația adresată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, cu prilejul vizitei făcute la această uzină în primăvara anului curent.Delegația este condusă de tovarășul V. S. Voronkin, directorul uzinei. Din delegație fac parte tovarășii I. E. Kirin, locțiitorul secretarului comitetului de partid, V. N. Cer- nov, rectificator, N. D. Ivanova, maistru, A. I. Ermolaeva, brigadier.

La sosire,' pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de tovarășii Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., Gheorghe Dumitru, prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 3 din Capitală,' Șerban Teodoijescu, directorul Uzinei de mecanică fină din București, un grtip de muncitori.Erau de față V. S. Tikunov, însărcinat cu afaceri ad-interim al U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei. . (Agerpres)

SATU-MARE (corespondentul „Scîn- teii“, Octav Grumeza). In comuna Foeni, județul Satu-Mare, a avut loc, intr-un cadru sărbătoresc, o adunare prilejuită de obținerea de către cooperativa agricolă din localitate a locului I pe țară la cultura griului, cu o producție medie la hectar de 4 272 kg. La adunare a participat tovarășul Iosif Uglar, prim- secretar al comitetului județean de partid.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participanta la adunare au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care cooDeratorii din Foeni își exprimă hotărîrea de a menține și in viitor cooperativa lor printre unitățile fruntașe din țară.
CRONICA Zindustriei lemnului,. Mi- însoțit de specialiști, a dimineața la Helsinki,Ministrul hai Suder, plecat luni unde va face o vizită, la invitația ministrului finlandez al industriei, Olavi Salonen.La plecare, pe 'aeroportul Otopeni, ministrul român a fost salutat de membri ai conducerii Ministerului Industriei Lemnului, precum și de Kaarlo Veikko Măkelă, ambasadorul Finlandei la București, și membri și ambasadei.

★Luni a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Comerțului Inte- ' ripr din R.P. Ungară, condusă de Ka- roly Molnar, adjunct al ministrului, cai-e -participa Ja. lucrările celși de-a 4-a ședințe a grupului de lucru româno-ungar în domeniul comerțului interior.■ In aceeași zi, la Ministerul Comerțului Interior ședinței. au început lucrările
★celei de-a 28-a anivef- Armatei Populare Po- de armatăCu prilejul sări a Zilei lone, general ministrul forțelor armate blicii Socialiste România, o telegramă de felicitare apărării naționale a R. general-broni WojciechCu aceeași ocazie, luni ză, la Casa Centrală a . fost organizată o gală de tare poloneze, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Au luat parte Jaromir Ocheduszko. ambasadorul extraordinar plenipotențiar al R.P. Polone București, atașatul militar aero naval și membri ai ambasadei.în cadrul manifestărilor organizate în cinstea Zilei Armatei Populare Polone, atașatul militar aero și naval al R.P. Polone la București, colonel Jozef Pietrzykowski, s-a întîlnit, de asemenea, în unele militari ai armatei noastre, le-a vorbit despre semnificația nimentului. Totodată, au fost zentate fotoexpoziții și filme, înfățișează aspecte din viața și vitatea militarilor din
★Continuîndu-și vizita în țara noastră, delegația Băncii Chinei, condusă de Țui Pin, vicepreședinte al Băncii, a fost luni oaspete al uzinelor „Tractorul" din Brașov și „1 Mai" din Ploiești. Delegația a vizitat, de asemenea, Muzeul Doftana.Seara, ambasadorul R. P. Chineze la București, Cian Hai-fun, a oferit în cinstea delegației un dineu, la care au participat Iulian Bituleanu, adjunct al ministrului finanțelor, Ion Stoian, adjunct al ministrului comerțului exterior, Coloman Maioreanu, prim-vicepreședinte al Băncii Naționale a Republicii Socialiste România. Romulus Petrescu, vicepreședinte al Băncii române de comerț exterior, și alte persoane oficiale.
★In cadrul manifestărilor care au loc în țara noastră cu prilejul împlinirii a 2 500 de ani de la crearea statului 'iranian,' la Teatrul „Țăndărică" din București, luni seara a fost prezentată. în premieră piesa „Bu — Aii", prelucrare după basme persane de scriitoarea Nela Stroescu.La spectacol au asistat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, membri ai conducerii unor instituții centrale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, un numeros public.Au luat parte, de asemenea, Sa- degh Sadrjeh, ambasadorul Iranului la București, și membri ai ambasadei. Spectacolul s-a bucurat de mult succes.

Ion Ioniță, ; ale Repu- a transmis ministrului P. Polone, Jaruzelski, după-amia- Armatei a filme mili-
Și laȘi

garnizoane cu cărora eve- pre- care acti- R.P. Polonă.

★Sub egida Uniunii Științe Medicale și —________Științe Medicale din Republica Socialistă România, luni s-au desfășurat la Cluj lucrările unei consfătuiri științifice pe teme de oncologie.Tovarășul Aurel Duca, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean, a adresat . oamenilor de știință un cuvînt de salut, subliniind importanța deosebită pe care o acordă conducerea partidului și statului nostru ocrotirii sănătății. -Participanții, cadre didactice universitare, cercetători și medici cu- ranți au dezbătut o serie de referate

Societăților de Academiei de

și comunicări privind depistarea cancerului în stadiu . timpuriu, diagnosticul precoce al unor forme de cancer la femei, organizarea unei asistențe medicale de înaltă ținută științifică.
★înapoiatPopescu Uniuniia participat, ca invitatla. Congresul jubiliar al Societăților medicale din

în Capitală dr. Buzeu, secretar Medicale Balca-Luni s-a docent M. general al nice, care de onbare, Uniunii "... Iugoslavia, -ce s-a desfășurat la Bled.
★La. jp.vița.ția Ministerului Turișmu-, lui, luni „a sosit în Capitală o delegai'’ j ție cpriduSă de Istvaiî-' SkUrdî, ■ mi-» nistrul comerțului interior al R.P. Ungare, președintele Consiliului Ungar al Turismului.
★PITEȘTI (corespondentul „Scînteii", Gh. Cirstea). — Ieri, la Curtea de Argeș, veche cetate de scaun, au început manifestările cultural-artistice și științifice dedicate împlinirii a 450 de ani de la moartea marelui domnitor al Țării Românești, Neagoe Ba- sarab. Cu acest prilej, la casa de cultură a avut loc. o adunare. Cei ’ prezenți au luat apoi parte la vernisajul expoziției -„Argeșul în cărți și documente".
★La București a avut loc Consfătuirea organismelor de propagandă

și reclamă turistică ale organizațiilor de turism din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și. România.
★Filarmonica „George Enescu" a prezentat luni seara, la Sala mică a Palatului, un concert dedicat împlinirii a 80 de ani de la nașterea muzicianului Mihail Jora.
★La Ateneul Român a avut loc, luni seara, un spectacol, de gală susținut' de Orchestra barocă a Radiodifuziunii din Kbln (R. F.. a Germaniei) „Cappella Coloniensis", aliată in turneu, in țara noastră. ..................  , .Programid,..șerii a cuprins .lucrări de Lfilly, VîVaî’di, Telemâh;,'"Hâydn, Haendel.La spectacol au asistat Ion Brad, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au luat parte, de asemenea, Erwin Wickert, ambasadorul R. F. a Germaniei la București, și membri ai ambasadei.Spectacolul s-a bucurat de succes.După spectacol, ambasadorul R. F. a Germaniei la București a oferit o recepție.In aceeași zi, Consiliul Culturii și Educației Socialiste a oferit un cocteil în cinstea artiștilor.

Așa cum s-a anunțat în presă, între 6 și 9 octombrie a.c., o delegație a sindicatelor române, condusa de 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., a vizitat R.P. Ungară la invitația Consiliului Central al Sindicatelor din această țară și a avut convorbiri cu o delegație condusă de Gâspâr Săn- dor, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., secretar general al Consiliului Central al Sindicatelor din R.P. Ungară.Delegațiile s-au informat reciproc cu privire la activitatea și sarcinile actuale ale sindicatelor în construcția socialistă din cele două țări și au procedat la un schimb de păreri în legătură cu problemele actuale ale mișcării sindicale internaționale.Cele două părți au evidențiat rolul, sarcinile, formele și metodele specifice prin care sindicatele din țările lor se preocupă de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale celor ce muncesc, de dezvoltarea și întărirea democrației sindicale și muncitorești, pentru participarea cu succes la rezolvarea problemelor complexe ale construcției socialismului.Delegațiile au stabilit o seamă de măsuri pentru dezvoltarea continuă a relațiilor între sindicatele din Republica Socialistă România și R.P.U., văzînd în aceasta o contribuție la a- dîncirea prieteniei între poporul român și ungar.Părțile au reliefat însemnătatea' colaborării cu sindicatele din toate țările socialiste, cu cele afiliate la F.S.M., de alte afilieri sau autonome, pe baza respectării depline a principiilor internaționalismului proletar, egalității în drepturi, respectului reciproc, pentru întărirea unității mișcării sindicale mondiale, apărarea intereselor clasei muncitoare și progres social, consolidarea luptei antiimperialiste. . pentru menținerea și apărarea păcii, in lume.Cele două părți s-au pronunțat pentru respectarea dreptului suveran al mișcării lor sindicale de a stabili principiile de bază, metodele, formele și practica activității lor interne și externe.Delegațiile își exprimă convingerea că în soluționarea problemelor contemporane ale mișcării sindicale internaționale, în lupta pentru unitate — colaborarea strînsă și practică, bilaterală și multilaterală între sindicatele din toate țările socialiste, este

de o importanță fundamentală. De asemenea, dezvoltarea continuă a relațiilor și cooperării între sindicatele din țările socialiste reprezintă o importantă contribuție la întărirea unității țărilor socialiste.In numele oamenilor muncii organizați în sindicatele pe care le reprezintă, părțile și-au manifestat sprijinul și solidaritatea lor interna- ționalistă cu poporul vietnamez, care luptă împotriva agresiunii americane.Cele două delegații, au exprimat îngrijorarea oamenilor muncii din țările lor in legătură . cu menținerea ■tensiunii în Orientul Apropiat și consideră că rezoluția Consiliului de Securitate din noiembrie 1967 constituie o bază rezonabilă pentru soluționarea pe cale politică a conflictului din această regiune.Ambele delegații au subliniat importanța deosebita a dezvoltării apropierii și cooperării reciproc avantajoase între sindicatele europene. Ele sprijină năzuința de unitate a sindicatelor europene, eforturile depuse în vederea organizării unei conferințe a sindicatelor din Europa, care ar contribui în mod pozitiv la soluționarea problemelor comune ale clasei muncitoare europene, la întărirea păcii pe continentul nostru, la adîncirea prieteniei și înțelegerii între popoare. Cele două delegații au reliefat că centralele sindicale din România și Ungaria vor acționa și în viitor pentru dezvoltarea relațiilor cu organizațiile sindicale europene pentru organizarea în cadrul O.I.M. a unei conferințe a tuturor sindicatelor din Europa cu participarea Federației Sindicatelor Libere Germane, cu drepturi egale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.Delegația sindicatelor române a fost primită, în timpul șederii în Ungaria, de Pallai Arpad, secretar al C.C. al P.M.SiU. Delegația a făcut vizite la unele un.ităt.i economice și la un consiliu sindical județean.Cu prilejul șederii în Ungaria și a vizitelor efectuate, delegația U.G.S.R. a apreciat activitatea rodnică a colectivelor de oameni ai muncii, a sindicatelor din unitățile vizitate, contribuția lor la dezvoltarea economică și socială a R.P. Ungare.Pretutindeni, delegația U.G.S.R. s-a bucurat de o primire călduroasă, expresie a relațiilor, de prietenie care leagă oamenii muncii și sindicatele din Republica Socialistă România și R. P. Ungară.
La încheierea reuniunii Comitetului Central 

al Alianței Cooperatiste Internaționale

(Agerpres)
Se dezvoltă baza materială

a atelierelor — scoală5torate consumului de materiale, de materii prime, combustibil și energie, ca și pentru dezvoltarea bazei materiale a atelierelor-școală respective.De asemenea, în planul de activitate a noilor ateliere-școală. sînt prevăzute lucrări pentru îmbogățirea instrumentarului de care dispun laboratoarele didactice, execuția unor ..instalații și stații-pilot, a unor standuri și aparate necesare investiga- . țiilor. științifice întreprinse de cadrele didactice și de viitorii absolvenți. Proiectarea subansamblelor, ansamblelor, mașinilor, aparatajului ’ și instrumentelor de măsură va fi inclusă în proiectele de diplomă și de an, în planul de. lucru al. colecti- . velor de proiectare, ca și în cel al cercurilor științifice.

Studenții din institutele tehnice au început noul an universitar sub auspiciile unor măsuri concrete, menite să asigure o legătură strînsă intre învățămînt și practică. Astfel, in momentul de față, toate instituțiile de învățămînt tehnic superior dispun de ateliere-școală, în cadrul că- - rora studenții . efectuează practica legată de procesul de învățămînt și de lucrările și proiectele de diplomă. , Dotate cu mașini-unelte simple, dar și cu utilaje, dispozitive și agregate capabile să realizeze indici superiori, atelierele-școală oferă studenților posibilitatea de a realiza în timpul practicii produse care vor fi valorificate pe bază de contracte încheiate . cu unele unități economice. Veniturile astfel realizate vor fi folosite pentru recuperarea cheltuielilor da-

La închiderea reuniunii Comitetului Central al Alianței Cooperatiste Internaționale, fiare s-a desfășurat la București, ș.- avut loc o conferință de Dresă. Dț. Maurilz Bonow. pre- ședințeiț .A',CXțl șir Robert Southern, vicepreședinte ăl A.C.I., și dr. S. K. Saxena, director al A.C.I., au vorbit cu acest prilej despre o serie de probleme dezbătute în cadrul reuniunii. Subliniind faptul că Alianța Cooperatistă Internațională este în prezent cea mai mare organizație neguvernamentală din . lume, cuprinzînd peste 250 milioane de membri, dr. Mauritz Bonow a spus : Am reușit să reunim organizații cooperatiste din toate țările, indiferent de sistemul lor politic sau social, să menținem în permanență unitatea acestei organizații.Abordînd problema ajutorului necesar organizațiilor cooperatiste din țările în curs de dezvoltare, dr. S. K. Saxena a subliniat că A.C.I. se străduiește să facă cunoscută experiența organizațiilor cooperatiste din țările dezvoltate,. prin programe și tehnicieni, îndeosebi pentru țările din Asia de sud-est, și Africa Centrală. Prin cele trei birouri regionale, A.C.I.. ajută cooperația din aceste țări să-și organizeze forme eficiente pentru pregătirea cadrelor,, iar sub raport economic mijlocește acțiuni de import-export avantajoase.La rîndul său, șir Robețt Southern, apreciind că mișcarea cooperatistă din multe țări este astăzi foarte a- vansată, a subliniat că ea poate juca un rol important în dezvoltarea socială și economică a tuturor popoarelor lumii. Noi — a spus vorbitorul — ne-am concentrat eforturile într-un proces de educație la un nivel internațional, și în acest domeniu întreținem o colaborare foarte strînsă cu toate organele O.N.U. si în mod special cu F.A.O., cu Biroul Internațional al Muncii și cu U.N.E.S.C.O. Poziția noastră astăzi este ca aceste organisme, inclusiv Adunarea Generală a O.N.U., să recunoască și să dovedească rolul pe care cooperația il poate juca în asigurarea unei vieți mai bune în toate țările.O altă problemă principală dezbătută la reuniune a constituit-o rolul femeilor în mișcarea cooperatistă. S-a arătat, printre altele, că fe-
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meile, care participă în număr mare la activitatea cooperativelor, nu sînt reprezentate proporțional în organele . de conducere ale. organizațiilor upi- , upiloro-naționale, atfț și. în A.C.I. ‘Reprezentanții A.C.I. au remarcat că., în abeastă privință, în țările socialiste s-au obținut rezultate mult mai bune, fapt pentru care reuniunea a acre- cjitat ideea unor schimburi de experiență în cadrul A.C.I. Totodată, s-a hotărît ca Consiliul auxiliar consultativ al femeilor, organ al A.C.I., să fie reprezentat pe viitor și în Comitetul Central.Un loc important în cadrul reuniunii l-a constituit contribuția mișcării cooperatiste la menținerea păcii. Re- levind activitatea A.C.I. în acest sens, dr. Mauritz Bonow a spus : La congresele A.C.I., care au loc o dată la trei ani, adoptăm rezoluții axate pe problemele majore ale păcii și înțelegerii între popoare. Cu atit mai mult în prezent, cînd climatul politic din Europa s-a îmbunătățit într-o măsură considerabilă, noi ne străduim să ne aducem o contribuție cit mai eficientă la rezolvarea acestor probleme care frămîntă omenirea. Vorbitorul a amintit că actuala reuniune a adoptat în unanimitate o rezoluție care îndeamnă organizațiile cooperatiste să sprijine ideea unei conferințe privind securitatea europeană. Mișcarea cooperatistă susține în permanență realizarea unui climat de pace și înțelegere între națiuni. O contribuție importantă la apărarea păcii o constituie activitatea desfășurată de organizațiile cooperatiste pentru intensificarea schimburilor de mărfuri, a unei colaborări cit mai strînse. In întîlnirile pe care le-ani avut cu reprezentanți ai guvernului român — a sous în continuare președintele. A.C.T. — am constatat rolul important care se acordă mișcării cooperatiste din România, atît în construirea societății pe plan intern, cît și în dezvoltarea relațiilor internaționale.In încheiere, reprezentanții A.C.I. au apreciat realizările organizațiilor cooperatiste din țara noastră, contribuția lor la dezvoltarea economiei naționale, la aprovizionarea și buna servire a populației.
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ÎN „CUPA DAVIS Astăzi, la Buenos Aires, a patra partidă Petrosian-FischerSCOR FINAL 3-2!
CHARLOTTE 11 (Agerpres). — Finala celei de-a 60-a ediții a tradiționalei competiții internaționale de tenis. „Cupa Davis", care a opus la Charlotte timp de patru zile echipei S.U.A. selecționata României, a luat sfîrșit luni. In ultima partidă de simplu, care fusese întreruptă duminică din cauza ploii, Ilie Năstase l-a învins cu 6—3, .6—1, _1—6. 6—4 pe a- mericanul ciul a a scos tea lui înțîlnirii rea echipei S.U.A. O victorie dificilă, obținută la limită de echipa americană. Este pentru a patra oară consecutiv cind echipa S.U.A. intră in posesia „Salatierei de argint". Pînă în prezent, tenismenii americani au cucerit acest trofeu de 23 de ori. Echipa României s-a calificat, pentru a doua oară în finala celei mai mari competiții rezervate jucătorilor amatori. Acum doi'ani, tenismenii români au pierdut în fața echipei S.U.A. cu 0—5, ca la această ediție să cedeze cu 2—3,

la capătul unor partide spectaculoase care au ținut în permanență încordată atenția celor aproape 18 000 de spectatori prezenți timp de 4 zile în tribunele arenei de la Charlotte și a milioanelor de amatori de tenis de pretutindeni.

De două săptămâni, atenția iubitorilor . de șah din întreaga lume este îndreptată spre capitala Argentinei, unde marii maeștri Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și Robert Fischer (S.U.A.) își dispută unul dintre cele mai pasionante meciuri din istoria „sportului minții". în fiecare zi cînd au loe partidele, circa 1 200 de spectatori umplu pînă la refuz sala clubului de șah din Buenos Aires, pen- ' tru a urmări duelul dintre Petrosian
Frank Froehling. Me- durat aproape 2 ore și în evidență superiorita- Năstase. Scorul final al este de 3—2 în favoa- Campionatul mondial de pentatlon modernLa San Antonio (Texas) au început întrecerile campionatului mondial de pentatlon modern. Prima probă a concursului —’ călăria — a fost cîștigată de sportivul danez, Jorn Steffensen, care a obținut 1 095 puncte. Pe locul secund s-a clasat maghiarul Villariyi secunde (S.U.A.) (S.U.A.) campion ocupaț locul 27, cu 855 puncte.Pe echipe, victoria a revenit formației S.U.A. cu 3 230 puncte, ur-

1 095 puncte (7 penalizare), urmat de Drum— 1 090 puncte și Richards— 1 075 puncte. Cunoscutul maghiar, Andras Balczo, a

mată de Ungaria — 2 950 ■ Suedia — 2 940 puncte. puncte șiCampionatul mondial de modern, care se desfășoară ton (Texas), a continuat cu disputarea probei de scrimă. Pe primul loc s-a clasaț suedezul Hans Gunnar Liljenvall cu 28 de victorii (1 028 p). Pe echipe, victoria a revenit reprezentativei U.R.S.S. cu 2 703 p. în clasamentul general conduce Ungaria (5 554 p), urmată de Suedia (5 478 p), U.R.S.S. (5 423 p), S.U.A. (5 373 p) etc.

pentatlon la IIous-

ți Fischer, care au și privilegiul de a juca la măsuța de șah devenită faimoasă de cînd, în anul 1927, pe pătratele sale albe și negre s-au înfruntat „armatele" marilor șahiști de pe atunci, Alehin și Capablanca.Pînă acum, finala turneului candi- daților la titlul mondial, deținut de Boris Spasski, se desfășoară sub semnul unui echilibru de forțe poate neașteptat pentru susținătorii marelui maestru amerioan. Scorul după trei partide este egal : 1,5—1,5 puncte, iar în cea de-a patra partidă, programată astăzi, 12 octombrie, Petrosian va juca cu piesele albe.Analizînd desfășurarea primelor trei partide, actualul campion al lumii, B. Spasski, a declarat corespondentului agenției T.A.S.S. : „Petrosian se remarcă priptr-o foarte subtilă înțelegere a șahului și o cunoaștere în profunzime a jocului. Fischer este mai tînăr, și rezultatele sale din ultimii ani au fost mai bune. Tocmai de aceea mulți îl consideră favorit. Dar Petrosian este un adversar extrem de dificil datorită stilului său metodic, calculat, a concepției sale tactice. Un nou meci cu Petrosian ar. constitui pentru mine o încercare la cel mai înalt nivel". (Spasski s-a mai ihtilnit cu Petrosian în anii 1966 și 1969).



PE FRONTURILE DIN INDOCHINA PEKIN CONVORBIRI
@ CAMBODGIA: Pierderi pricinuite inamicului 

de forțele de rezistență populară

Inaugurarea Expoziției ROMANO-ALGERIENE

© VIETNAMUL DE SUD: 0 unitate militară americană 
refuză să execute ordinul de luptăPNOM PENH 11 (Agerpres). — Forțele patriotice cambodgiene au supus unui intens tir de răcnete baza „Alpha", deservită de trupele regimului Lon Noi și de unități saigo- neze și amplasată în zona plantațiilor de cauciuc din împrejurimile orașului Krek.Agențiile de presă relatează, totodată, că în apropierea localității cambodgiene Taingikauk, situată pe șoseaua ce face legătura între capitala țării și orașul Kompong Thom, au avut loc lupte violente între detașamentele de rezistență populară și trupele inamice.In perioada 15 iunie — 30 septembrie a.c., forțele de rezistență populară din Cambodgia au scos din luptă peste 8 000 de militari din rîndurile trupelor regimului Lon Noi și unităților saigoneze intervenționiste, relatează agenția khmeră de informații — A.K.I. In același timp, menționează agenția, detașamentele patrio- ților cambodgieni au distrus aproxi-

mativ 300 de vehicule militare, au doborît peste 30 de avioane și elicoptere, au scufundat 40 de ambarcațiuni de război și au incendiat mai multe depozite de carburanți ale inamicului.SAIGON 11 (Agerpres). — După cum anunță din Saigon agenția France Presse, o unitate a diviziei americane de elită „Desant 1“ s-a răsculat chiar in toiul luptei care se duce de două săptămîni Ia frontiera dintre Vietnamul de sud și Cambod- gia, la 100 de kilometri de Saigon. Ziaristul american Richard Boyle, corespondentul revistei „Ramparts", a anunțat că soldații i-au înmînat o scrisoare cu 54 de semnături și o bandă de magnetofon pentru senatorul Edward Kennedy și Congresul S.U.A., conținîn<T nemulțumirea lor din cauza continuării războiului. Semnatarii au declarat ziaristului Boyle că refuză să deschidă focul asupra membrilor Frontului de eliberare.

PEKIN 11 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, a adresat un nou mesaj poporului khmer, in care denunță regimul Lon Nol-Sirik Matak, instaurat în urma unei lovituri militare de stat, și evocă succesele dobindite de forțele populare khmere de rezistență.Norodom Sianuk adresează tuturor compatrioților chemarea de a intensifica lupta împotriva regimului de la Pnom Penh, de a sprijini guvernul regal de uniune națională condus de Penn Nouth, ale cărui obiective le constituie pacea, prosperitatea și libertatea poporului khmer, independența națională, integritatea teritorială și neutralitatea Cambodgiei.

Stabilirea de relații 
diplomatice la nivel 
de ambasadă intre

R. D. Vietnam și Elveția
HANOI 11 (Agerpres). — Ca urmare a recunoașterii Republicii Democrate Vietnam de către Confederația Helvetica și în scopul normalizării relațiilor dintre ele, la Paris au avut loc tratative între delegații ale celor două state — anunță agenția V.N.A. în urma acestor tratative, guvernele R.D. Vietnam și Elveției au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă.

industriale a României9 '!

O. N. U.

UN ARTICOL
AL PRINȚULUI SUFANUVONGHANOI 11 (Agerpres). — Directorul Biroului de infdrmații de la Hanoi al Frontului Patriotic Laoțian a difuzat un articol al prințului Sufa- nuvong, președintele C.C. al F.P.L., consacrat celei de-a 26-a aniversări, la 12 octombrie, a proclamării independenței Laosului.După ce se referă Ia eșecul „războiului special intensificat" al imperialiștilor americani în Laos, prințul Sufanuvong subliniază ca zona eliberată se extinde continuu — cuprin- zind, în prezent, două treimi din teritoriul național, unde trăiește 50 la sută din populația laoțiană. Este o zonă consolidată din punct de vedere politic, militar, economic, cultural și social, constituind o bază solidă pentru revoluția desfășurată pe scară națională.Prințul Sufanttvong se referă, în continuare, la propunerile avansate în martie 1970, aprilie și iunie 1971 de către Frontul Patriotic Laoțian, care subliniază că problema laoțiană trebuie reglementată în baza acordurilor de la. Geneva din 1962 si a situației actuale din Laos, Statele Unite trebuind să pună capăt invaziei și, în primul rînd, bombardamentelor lor în Laos, să creeze condiții ca poporul laoțian să-și rezolve singur problemele, fără amestec din afară.
R. F. G

ALFGFKZIE PENTRU DIET A 
LANDULUI BREMEN

Un test în 
favoarea P.S.DBONN 11 (Agerpres). — Spre deosebire de Uniunea creștin-democrată (U.C.D.) și Partidul liber-democrat (P.L.D.), social-democrații (P.S.D.) și-au atins obiectivul in alegerile desfășurate duminică pentru Dieta landului Bremen, transmite agenția vest-germană D.P.A. P.S.D., menționează agenția, a recîștigat majoritatea absolută pe care o pierduse a- cum patru ani. U.C.D., deși și-a sporit ponderea de voturi cu 2,8 la sută față de 1967, nu și-a îndeplinit speranța de a obține, procentual și absolut, cel mai mare cîștig de voturi. P.L.D. a pierdut 3.4 la sută în comparație cu ultimele alegeri, deși intenționa să-și mențină numărul mandatelor. Partidul național-democrat, de tendință neonazistă, nu a realizat procentajul minim necesar (5 Ia sută) pentru a fi reprezentat în Dietă. Iată rezultatele finale, oficiale, ale scrutinului de duminică : P.S.D. — 55,33 la sută din voturi (în 1967 — 46,02 la sută), revenindit-i 59 de mandate, cu 9 mandate mai mult decit în 1967 ; U.C.D. — 31,56 la sută din voturi (in 1967 — 29,48 la sută), reve- nindu-i 34 de mandate ; P.L.D. — 7,13 la sută (in 1967 — 10,53 la sută), revenindu-i 7 mandate.Vorbind despre rezultatele alegerilor din Bremen, cancelarul Willy Brandt a declarat că ele reprezintă o confirmare a sprijinului pe care 
opinia publică vest-germană îl acor
dă politicii P.S.D. in problemele privind relațiile cu țările din estul 
Europei.

PEKIN 11. — Corespondentul Agerpres, I. Gălățeanu, transmite : Luni, la Pekin a fost inaugurată Expoziția industrială a Republicii Socialiste România. La festivitate au participat Iao. Uen-iuan, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, Ci Ten-kuei și Li Da-shin, membri supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, U Da, membru al C.C. al P.C. Chinez, secretar al Comitetului de partid orășenesc Pekin, Ken Biao, membru al C.C. al P.C. Chinez, Fan I, ministru pentru relațiile economice cu străinătatea, Li Sui-cin, ministrul construcțiilor de mașini, Cen Ci-kuan, ministrul industriei ușoare, și alte persoane oficiale chinezeAu fost prezenți membrii delegației, guvernamentale române conduse de loan Avram, ministrul construcțiilor de mașini, Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, membri ai ambasadei. Au fost, de asemenea, de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați în capitala R.P. Chineze, corespondenți ai presei străine.După intonarea imnurilor de stat ale celor două țări, șeful delegației guvernamentale române și U Da au rostit cuvîntări. Ministrul român a arătat, printre altele, că deschiderea prezentei expoziții constituie o expresie a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și R.P. Chineză.Vizita în R.P. Chineză a delegației de partid și guvernamentale române. conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a constituit un moment foarte important în evoluția ascendentă a acestor relații. Această vizită a stimulat și mai mult dezvoltarea relațiilor între partidele, țările și popoarele noastre, pe toate planurile, spre binele ambelor popoare, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume, în lupta împotriva imperialismului.Schimburile comerciale dintre țările noastre au cunoscut an de an o creștere importantă. Ținînd seama de ritmul înalt de dezvoltare a economiilor țărilor noastre, considerăm că

Dejun oferit

11. — Corespondentul C. Alexandroaie, transmite :NEW YORK nostru, CMinistrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, șeful delegației române la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U., a oferit luni, la sediul misiunii României pe lingă O.N.U., un dejun în onoarea președintelui sesiunii a 26-a a Adunării Generale, Adam Malik, ministrul de externe al Indoneziei, și a secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant.La dejun au luat parte miniștrii afacerilor externe ai R. P. Bulgaria, Ivan Bașev, și Tepavaț, primul Iugoslaviei, adjunct al Mirko minis-

trului afacerilor externe al Bulgariei, președinte al Comitetului nr. 1 al Adunării Generale, Milko Taraba- nov, secretarul de stat pentru afacerile externe al Franței, Jean de Lipkowski, șefii misiunilor acreditate pe lingă O.N.U. ai Austriei, Belgiei, Canadei, Franței, Indoneziei, Italiei, Iugoslaviei, Marii Britanii, Norvegiei, Olandei, S.U.A., Turciei și U.R.S.S., înalți funcționari ai Secretariatului O.N.U.Au participat, de asemenea, membri ai delegației române la sesiunea Adunării Generale a O.N.U.Dejunul s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.'

avem posibilități pentru o creștere și mai mare, a spus vorbitorul. El și-a exprimat convingerea că și a- ceastă expoziție va contribui la adin- cirea continuă a cunoașterii reciproce dintre cele două popoare, la intensificarea relațiilor de colaborare și cooperare dintre România și China.Luînd apoi cuvîntul, U Da a relevat că exponatele bogate și variate reflectă realizările importante obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, în toate domeniile construcției, economice socialiste și dezvoltarea rapidă a producției industriale a României. Poporul chinez se bucură din inimă de realizările obținute de poporul frate român și îi urează noi realizări și mai mari în. opera de construire a socialismului in patria sa.Constatăm cu bucurie, a spus în continuare vorbitorul, că relațiile de prietenie și colaborare dintre popoarele chinez și român au cunoscut o continuă dezvoltare. Nu de mult, la București, a fost organizată o expoziție a realizărilor construcției socialiste din China și acum sJa deschis in țara noastră o expoziție industrială a Republicii Socialiste România, manifestări utile pentru adîn- cirea cunoașterii ăintre cele două popoare și pentru întărirea colaborării celor două țări în construcția socialistă.în continuare, oficialitățile chineze, însoțite de persoanele oficiale române, au vizitat expoziția, primind ample explicații.Expoziția ocupă o suprafață interioară de 3 200 mp și 4 700 mp în aer liber. Cele 24 de întreprinderi românești de comerț exterior participante prezintă, în primul rind, produse care dețin ponderea cea mai importantă în cadrul schimburilor comerciale ro- mâno-chineze, precum și mărfuri noi, în vederea lărgirii nomenclatorului de export către R.P. Chineză.Fotografii, texte, diagrame înfățișează succesele economiei românești, perspectivele poporului român pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.La încheierea vizitei, tovarășul Iao Uen-iuan a spus : „Mă bucur că am participat la deschiderea expoziției industriale, care reflectă nivelul dezvoltării economiei românești în toate domeniile. Aceste succese ale poporului român sînt realizate sub conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu". EI a urat poporului nostru să obțină succese și mai mari în opera de truire a socialismului.
★Seara, ministrul loan Avram ferit o recepție. Au participat Uen-iuan, Ci Ten-kuei, Li Da-shin, U Da, Ken Biao, Fan I, Li Sui-cin, Cen Ci-kuan, Li Cian și alte persoane oficiale chineze.
★PEKIN. — Ministrul industriei construcțiilor de mașini, loan Avram, șeful delegației guvernamentale române aflate in vizită la Pekin, a a- vut o convorbire cu Fan I, ministru pentru relațiile economice cu străinătatea. A participat Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin.Cu acest prilej au fost abordate probleme privind livrările reciproce de instalații complexe în domeniul industriei mecanice . și electronice, lărgirea colaborării și cooperării teh- nico-științifice dintre cele două țări.

ALGER 11. — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : Bujor Aimășan, ministrul minelor, petrolului ‘Și geologiei, a avut luni o întrevedere cu Belaid ministrul energiei, examinate economice ria în domeniile minier și petrolier. A fost, de asemenea, stabilit cadrul în care urmează să activeze în continuare specialiștii români în Algeria.Cei doi miniștri au dezbătut, în același context, problema găsirii unor forme de cooperare româno- algeriană pentru construirea în Algeria a unor obiective industriale cu caracter minier, în vederea prelucrării- metalelor feroase și neferoase ; între altele, a fost discutată problema deschiderii în Algeria a unor mine noi și a reluării activității unora mai vechi, pentru care România să acorde asistența tehnică necesară, livrarea utilajului respectiv și a tehnologiei corespunzătoare.Au fost examinate o serie de aspecte privind rolul cooperării dintre cele două țări în scopul favorizării creșterii producției algeriene de minereu de fier și al sporirii, pe această bază, a cantităților exportate în România.In domeniul petrolier, cei doi miniștri au formulat ultimele detalii ale unui însemnat contract româno- algerian, în baza cărfiia România va continua să acorde asistență tehnică in domeniul cercetării și exploatării zăcămintelor de hidrocarburi. Au fost examinate, totodată, probleme privind construirea de către România a unei baze tubulare ia Hassi- Messaoud, participarea României în cadrul unui complex mecanic la Ruiba, lingă Alger, pentru construirea unei secții de reparat și întreținut utilaj minier și petrolier, precum și posibilitatea construirii de către țara noastră a unei rafinării de petrol la Skikda.Au fost examinate sporirea livrărilor către Algeria de utilaj petrolier românesc necesar activității de extracție (grupuri de pompe, stații de separare, rezervoare de stocaj etc.), reluarea tratativelor privind exploatarea în comun a unor zăcăminte de țiței din Algeria sau din țări terțe, efectuarea de către România a unor studii pentru trecerea la exploatarea unor minereuri.La întrevedere * Sipoș, ambasadorul Alger.

Abdessalam, algerian al industriei și Cu acest prilej au fost probleme ale cooperării dintre România și Alge-

TUNIS

CONGRESUL PARTIDULUI 
SOCIALIST DESTURIAN

Sl-A iNCEPUT LUCRĂRILE»TUNIS 11. — Trimisul special A- gerpres, A. Dumitrescu, transmite : In localitatea Monastir, situată la 120 km de Tunis, a avut loc, luni, ședința inaugurală a celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Socialist Destu- rian, de guvernămînt. Peste 1 000 de delegați, reprezentînd 400 000 membri, au luat loc în sala reuniunii, găzduite de orașul în care s-a născut președintele Bourguiba. La lucrările congresului participă invitați din peste 40 de țări ale lumii. Este prezentă o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de Mihail Levente, membru al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Ordinea de zi cuprinde discutarea proiectului de Constituție, alegerea organelor de conducere, definirea opțiunilor fundamentale pe plan intern și extern ale statului tunisian.După cuvîntul de salut adresat participanților de către șeful guver- noratului Sussa, a luat cuvîntul președintele Habib Bourguiba. El a e- vocat principalele realizări obținute de poporul tunisian — eliberarea patriei, edificarea statului, unificarea națiunii. In același timp, președintele a trasat sarcinile națiunii tunisiene pentru „edificarea unei vieți noi, în care tradițiile și valorile autentice să se împletească în mod armonios cu dinamismul structurilor și deschiderea spre progres". Trebuie, a spus președintele, dusă o luptă neîntreruptă pentru dezvoltare și, în această direcție, trebuie mobilizate e- nergiile partidului.în încheiere, președintele Bourguiba a adresat cuvinte de salut tuturor oaspeților „care și-au manifestat bunăvoința de a asista la congres în numele partidelor și organizațiilor lor. care întrețin cu Partidul Socialist Desturian relații prietenești, bazate pe încredere".

ÎNCHEIEREA CONGRESULUI 
P. C. DIN INDIADELHI 11 (Agerpres). — Lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist din India au luat sfirșit. Congresul a aprobat raportul și rezoluția privind situația politică din țară, raportul consacrat problemelor organizatorice, raportul referitor la situația internațională și la mișcarea comunistă și muncitorească.Hotărîrile Congresului subliniază necesitatea acțiunilor comune ale tuturor forțelor de stingă și democratice, inclusiv ale forțelor progresiste din partidul de guvernămînt. Congresul Național Indian, în vederea zădărnicirii manevrelor imperialismului, înfrîngerii reacțiunii, pentru asigurarea dezvoltării țării pe calea democrației.Congresul a ales noul Consiliu național al partidului. Președinte al P.C. din India a fost reales Shripat Amrit Dange, iar secretar general — Rajeswara Chandra Rao.La lucrările congresului au luat parte delegații: din partea unor partide comuniste și muncitorești. A participat o delegație a P.C.R., formată din tovarășii Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid șeful delegației, și Ștefan Voiri- membru al C.C. al P.C.R.In ultima zi a congresului, la Kochchin a avut loc un mare miting la care au luat cuvîntul conducători ai Partidului Comunist din India.

cons-
zăcăminte deasistat Nicolae României la

In orășelul petroliștilor de la 
Boumerdes — localitate situată 
la aproxipiativ 50 kilometri de 
Alger. — a avut loc clurtllnică 
după-amiază o festivitate prile
juită de sărbătorirea Zilei petro
listului din România.

La festivitate au participat 
Bujor Aimășan, ministrul mi
nelor, petrolului1 și geologiei, a- 
flat într-o vizită in Algeria, 
M. Cherifi, rectorul Institutului 
african de hidrocarburi de la 
Boumerdes, Aboubakr Melouk, 
directorul serviciilor petroliere 
ale Societății algeriene de 
drocarburi (Sonatrach).

Cu acest prilej, ministrul 
mân al minelor, petrolului și 
geologiei a vorbit despre coope
rarea româno-algeriană in do
meniul petrolului.

agențiile de presă transmit
Președintele Consiliului 

de Miniștri al U.R.S.S.,Alexei Kosîghin, care a făcut o vizită oficială în Maroc, la invitația regelui Hassan al II-lea, a părăsit duminică Rabatul, pierind spre patrie.
municatul adoptat la încheierea lucrărilor, participanții au relevat procesele pozitive, tendința generală spre destindere în Europa ; numeroși vorbitori s-au pronunțat în favoarea convocării conferinței general-euro- pene în problema securității.

hi-ro-

PLENARA C. C.
AL P. C. FRANCEZPARIS 11. — Corespondentul nostru, P. Diaconescu, transmite : La Arcueil a avut loc ședința plenară a C.C. al P.C. Francez, anunță ziarul „L’Huma- nite". La încheierea dezbaterilor a- supra raportului prezentat, în numele Biroului Politic, de Georges Marchais, secretar general adjunct al partidului, Comitetul Central a adoptat, în unanimitate, un program de guvernămînt democratic de uniune populară și un document explicativ, ce vor fi publicate ulterior.Comitetul Central a adoptat, de asemenea, în baza rapoartelor prezentate de Roland Leroy și Raymond Guyot, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez, două rezoluții cu' privire la situația internațională și activitatea internațională a partidului și cu privire la situația economică și socială. ..Recentele evoluții ale situației internaționale, mai ales succesele pe care le-a înregistrat destinderea în Europa, confirmă în esență progresul forțelor socialismului, ale democrației, ale independenței naționale și păcii, se spune în prima dintre rezoluții. Comitetul Central cheamă clasa muncitoare, pe toți democrații francezi să întărească acțiunea lor pentru pace, destindere internațională și solidaritate cu popoarele victime ale imperialiștilor și ale repre-, siunii anticomuniste.

HOTĂRÎREA PLENAREI 
C.C. Al P.C. BULGAR 
privind reorganizarea 

frontului științific și a 
invățămintului superiorSOFIA 11 (Agerpres). — AgențiaB. T.A. transmite hotărîrea plenareiC. C. al P.C.B. din 4—6 octombrie, privind reorganizarea frontului, științific și a invățămintului superior. Potrivit hotăririi, reorganizarea trebuie să asigure concentrarea pe mat departe a activității științifice și integrarea sa multilaterală cu producția, cu sferele principale ale vieții sociale, cu practica, unitatea activității științifice și. a pregătirii cadrelor cu studii superioare, precum și condiții favorabile pentru colaborarea internațională în domeniile științei și invățămintului, în special cu țări socialiste.Noua structură a frontului științific și a invățămintului superior trebuie să creeze condiții pentru aplicarea rapidă a rezultatelor științific» în practică, pentru reducerea ciclului „cercetare-producție". Academia bulgară de științe va trebui să se lege și mai strins de dezvoltarea e- conomică și socială, de frontul științific și de învățămînt în ansamblu, să exercite o influență activă asupra formării politicii științifice și v tehnice în toate . domeniile economiei haționale. să se afirme ca un sprijin științific în lupta pentru crearea societății socialiste dezvoltate în Bulgaria.Transpunerea în viată s politicii de stat unice în domeniile științei șl al progresului tehnic — prevede ho- tărirea — va fi asigurată de Comitetul de stat pentru știință, progres tehnic și învățămînt superior, la care participă oameni de știință, activiști de partid cu munci de răspundere, oameni de stat și specialiști din domeniul economiei.

Delegația de activiști aicondusă de to-C.C. al P.C.R.,varășul Nicolae Vereș, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., care se află în R. P. Bulgaria intr-un schimb de experiență, a fost primită la 11 octombrie, de Ivan Primov, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat Penko Kristev, membru al C.C. al P.C.B., șeful sectorului economie agrară din C.C. al P.C.B., și Konstantin Atanasov, adjunctul șefului secției relații externe a C.C. al P.C.B.
Luînd cuvîntul la un mi

ting la Birmingham, unde in ultimul timp șomajul a atins mari proporții, John Gollan, secretar general al Partidului Comunist din Marea Britanie, a spus că „Midlandul, care în anii depresiunii din deceniul al treilea a atras mii de muncitori rămași fără lucru, este acum lovit de dezastru". După cum s-a anunțat, în ultimele zile o altă întreprindere din regiunea respectivă amenință să arunce pe drumuri 3 000 de muncitori.
flnwar Sadat, p^edmteie Republicii Arabe a Egiptului, președintele Uniunii Socialiste Arabe, a sosit luni la Moscova într-o vizită oficială — informează agenția T.A.S.S.
Sesiunea Biroului Fede

rației Internationale a foști
lor luptători din rezistență, care a avut loc la Berlin, și-a încheiat lucrările. La sesiune au participat reprezentanți din 17 țări, printre care și o delegație a Comitetului foștilor luptători antifasciști din România, condusă de Nicolae Cioroiu, vicepreședintele comitetului. In co-

Erich Honecker, prim-se_ cretar al C.C. al P.S.U.G., a primit luni delegația Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, condusă de Piotr Șelest, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., care face o vizită în R. D. Germană, informează agenția A.D.N. Piotr Șelest a fost primit în aceeași zi de președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, Walter Ulbricht, și de președintele Consiliului de Miniștri, Willy Stoph;
Delegația guvernamen

tală a R.P. Chineze, condusă de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior, care a făcut o vizită oficială în Franța''începind de la 29 septembrie, a părăsit luni capitala Franței, plecînd pe calea aerului spre patrie.
Teatrul de Operă și Balet al 

Revublicii Socialiste România, 
care întreprinde un turneu in 
R.S. Cehoslovacă, a prezentat 
luni seara, pe scena Teatrului 
Național din Praga, primul spec
tacol cu opera „Bărbierul din Se
villa" de Rossini. Au asistat Mi- 
loslav Bruzek, ministrul culturii 
al R. S. Cehe, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
ai unor instituții centrale de stat 
și ai organizațiilor obștești, oa
meni de artă, știință și cultură, 
ziariști. Erail prezenți ambasa
dorul României, T. Haș, și alți 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați la Praga.

La invitația Adunării Na
ționale a Franței, 8 sosit 13 Paris, într-o vizită oficială, o delegație parlamentară cehoslovacă, condusă de președintele Adunării Federale, Daliboar Hanes.

In cadrul referendumului 
național care s_a desfășurat în Sudan, începînd de la 15 septembrie, Gaafar El Numeiry a fost ales președinte al țării — informează agenția M.E.N. Instalarea sa oficială va avea loc în cadrul unei ceremonii programate marți. Aceeași agenție menționează că șeful statului sudanez a semnat un decret de amnistiere a 910 persoane.

Delegația economica gu
vernamentală a Greciei, condusă de Gheorghios Pezopoulos, ministrul economiei naționale, a părăsit Sofia. In timpul vizitei, delegația a semnat acordul privind crearea Comisiei mixte de colaborare economică între Bulgaria și Grecia, menționează agenția B.T.A.

Acordul preliminar pri
vind programul construirii 
conductei de țiței „Adria- 
tica", ce va lega Iugoslavia, Ungaria și Cehoslovacia, a fost semnat de întreprinderea ungară de comerț exterior „Mineralimpex" cu o din Belgrad, anunță agenția firmăM.T.I.

Giscord d'Estaing ales 
președinte al partidului 
Republican Independent. Desfășurat la Toulouse, Congresul republicanilor independenți — al doilea partid ca mărime în actuala coaliție guvernamentală franceză — și-a încheiat lucrările prin alegerea lui Valery Giscard d’Estaing — actualul ministru al economiei și finanțelor — in funcția de președinte. In discursul rostit la Încheierea congresului, noul lider a reafirmat sprijinul voc acordat președintelui hotărîrea sa de a rămine gaulliștilor și centriștilor.

fără echi- republicii. aliat al

Lucrările celei de-a doua 
conferințe în problemele 
dezvoltării industriale a 
țărilor arabe. au încePut tn Kuweit. La conferință participă reprezentanți ai tuturor țărilor din Liga Arabă, precum și ai emiratelor din zona Golfului Persic. Luînd cu- vintul în cadrul conferinței, Khaled Adassani, ministrul kuweitian al comerțului și industriei, ales președinte al conferinței — a relevat necesitatea creării unor industrii proprii ale țărilor în curs de dezvoltare, în vederea realizării unui progres rapid al economiilor lor. Participanții au început apoi discuțiile pe marginea primului punct al ordinii de zi — dezvoltarea industrială a țărilor arabe în intervalul scurs de la precedenta conferință.

Un studiu recental FonduIui științific național din S.U.A. relevă că, în rîndul inginerilor din această țară, proporția șomajului a depășit cifra de trei la sută, fiind de două ori mai mare decit în cursul anului trecut. Regiunile cele mai afectate de șomajul cadrelor cu calificare superioară sînt statele Washington, California, Connecticut, Massachusetts, Florida, New-Jersey și New York.
în capitala Uniunii Sovietice 

și-a încheiat lucrările Con
gresul al 7-lea al Consiliului In
ternațional Muzical, la care au 
fost prezenți peste 400 de dele
gați din 52 de țări. Din Româ
nia la congres a participat o 
delegație alcătuită din Vasile 
Tomescu, secretar al Uniunii 
compozitorilor, redactor-șef al 
revistei „Muzica", Romeo Ghirco- 
iașu, rectorul Conservatorului 
„Gheorglie Dima" din Cluj, Wil
helm Berger, secretar al Uniunii 
compozitorilor, și Dumitru Bu- 
ghici, compozitor.

Participanții au primit cu viu 
interes comunicările prezentate 
de membrii delegației române, 
despre bogata activitate muzi
cală din țara noastră.

austria Succes al forțelor 
de stingă în alegeri

© SOCIALIȘTII OBȚIN PESTE 50 LA SUTĂ DIN VOTURI 
© AVANS AL PARTIDULUI COMUNIST

Duminică au avut loc In Aus
tria alegeri pentru Camera de- 
putaților. Programat înainte de 
termen — la 19 luni după pre
cedenta înfruntare electorală — 
scrutinul de ieri a adus o victo
rie clară forțelor de stingă. Pe 
primul loc s-a clasat partidul so
cialist care a obținut 2 236 709 
voturi (50,22 la sută față de 48,42 
la sută in 1970). Cu cele 1 913 904 
votun, partidului populist i-a 
revenit un procentaj de 42,98 la 
sută, in comparație cu 44,68 la 
sută la precedentele alegeri. 
Partidul liberal a întrunit ceva 
mai mult de 240 000 voturi, iar 
partidul comunist peste 60 000.

Pe baza acestor rezultate și * 
complicatului sistem electoral, 
cele 183 de locuri în parlament 
sînt repartizate astfel : socialiș
tii 93 de mandate, populiștii — 
80. liberalii — 10.

Prin succesul obținut, socia
liștii și-au consolidat poziția. 
Niciodată pînă acum, in istoria 
postbelică a Austriei, un partid 
nu a reușit să obțină 50 la sută 
din voturi. Noua configurație po
litică face imposibilă o coaliție a 
partidelor populist și liberal pen
tru a bara calea sau a provoca 
demisia unui cabinet socialist 
(posibilitate care exista înaintea 
acestor alegeri, ceea ce a deter
minat pe socialiști să procedeze 
la organizarea lor anticipată).

In cazul cind se decid să gu
verneze singuri, socialiștii vor 
avea, totuși, nevoie de majori
tăți mai largi în Camera depu- 
taților pentru proiectele de lege 
importante. Rămine de văzut 
dacă liderii socialiști preferă să 
caute aliați pentru fiecare caz 
în parte, sau vor opta pentru 
majoritatea solidă, pe calea unei 
coaliții cu liberalii.

Partidul populist pierde din nou

voturi, dovedind că situația cri
tică prin care trece nu a fost 
depășită și că tactica de a opera 
o deschidere spre dreapta nu 
este lipsită de riscuri. In ceea 
ce-i privește pe liberali, rezulta
tele de duminică nu sînt edifi
catoare, practic ei menținindu-și 
pozițiile — modeste — de pînă 
acum.

Deși a realizat un plus de 
16 000 de voturi, Partidul Comu
nist din Austria nu va fi repre
zentat in parlament. Potrivit 
sistemului electoral, luarea in 
considerare, la distribuirea locu
rilor, a sufragiilor întrunite de 
un partid intervine numai in 
momentul cind acesta reușește 
să treacă bariera așa-zisului 
mandat principal, care necesită 
un număr ridicat de voturi. 
Arătînd dezavantajele acestei 
situații, președintele partidului 
comunist, Franz Muhri, aprecia 
totuși duminică seara : „Pentru 
prima oară, după 1956, comu
niștii austrieci înregistrează im
portante ciștigurî de voturi, si- ... 
tuație ale cărei efecte nu vor 
întirzia . să se facă simțite".

Imediat după recunoașterea re
zultatelor alegerilor, liderii par
tidelor austriece s-au reunit pen
tru a analiza situația creată. 
Conducerea federală a partidului 
socialist urmează să împuter
nicească marți pe cancela
rul Kreisky să înceapă dis
cuțiile pentru formarea nou
lui guvern. Decizia socia
liștilor, în ce privește con
figurația acestuia, este așteptată 
cu viu interes, deoarece ea va 
influența și reacțiile celorlalte 
partide reprezentate In parla
ment.
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