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ADEVĂRATA ȘCOALĂ MODERNĂ 
VA FI RODUL UNIFICĂRII INVĂTĂMINTULUI

CU CERCETAREA Șl PRODUCȚIASub semnul acestei cerințe fundamentale, exprimată de secretarul general al pariiduhi. ieri '-a dcMfe noul an de învâlâmini universitar
Luni, 2 octombrie, tovarășul Nicolae Ceauseic- 

secretar general al Partidului Comunijt Ro-c- 
președintele Consiliului de Stat al Repus : 
Socialiste România, a făcut o vizită de lucm v 
municipiul Cluj.

Secretarul general al partidului a fost isc: t 
in această vizită de tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Gere.

Primit cu aceeași caldă dragoste și ospitali
tate cu care este intimpinat pretutinder in 
țară de cei ce făuresc bunurile materiale s 
spirituale, de toți cetățenii patriei, conducăto
rul partidului și statului a participat, in cursul 
dimineții, la inaugurarea noului an de invătă- 
mint in marele centru universitar clujean. Pre
zența secretarului general al partidului - si in 
această toamnă - la deschiderea cursu-ilor 
universitare, la marea sărbătoare studențească, 
ilustrează, o dată in plus, inalta prețuire, gr,o 
deosebită pe care le acordă partidul st statui 
nostru, întregul popor, școlii superioare, r- _ _ 
ei insemnat in opera de edificare c societăt 
socialiste multilateral dezvoltate.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae Ceausescu a 
fost oaspetele colectivelor unor importante 
tăți industriale, s-a intilnit cu cadre de răspun
dere din întreprinderi și instituții, cu so-ec-c s*- 
și oameni ai muncii, examinind cu atente s ~

ÎNSEMNĂRI

MOMENTE
ALE VIZITEI
• Institutul de chi

mie :
• Institutul de izo

topi stabili ;
• Institutul politeh

nic ;
• Centrul teritorial 

de calcul ; •
• Universitatea 

„Babeș-Bolyai ;
• Uzinele „Tehno- 

frig", „Metalul 
roșu" ;

• întreprinderea
„Someșul" ;

• Liceul energetic și 
Grupul școlar de 
transporturi.

Aceasta este ndabfl ș pestra 
șeful de producție să fie și profesa:, 
nologul șef trebuie să predea im «ăv 
lor na lucruri invătate mcma 29 de

gia anului respectiv. Dumneavoastră stai bârne că dacă vremi să times 
pasul cu dezvoltarea științei și tebmxz: pe plan nandiaL le doi-trei 
ani, maximum la cinci ani. trebmie să imfoctaa tehnologiile imtreprim-

dUCția.
Realizarea acestei integrări presupune schimbarea generaid ■ con

cepției im imwțămînt, realizarea prezenței nemijlocite a specialiștilor din 
pndasțto im imvăiămint și totodată a cadrelor din învățămint în produc
te. Letoortaorel de cercetare din învățămint trebuie să fie și labora- 
tocui de cercetare ai fabricii. Acolo să se elaboreze tehnologia ce ur- 
■emzâ a fi tahtatesă in fabrică. Nu trebuie să avem un laborator al 
: zz : _ . ": ralor al institutului de cercetare și unul al facultății sau al
ctaetaoL 9 eseeunea mentalitate trebuie lichidată cu desăvîrșire. în 
lead, eata warn să ajungem la c unificare a învățămîntului cu cerce* 
tarea s: producția. Atunci vom face cu adevărat treabă bună 1

Im acest fel. in învățămîntul din România se va putea realiza o 
transicnmare calitativă reală, care îi va permite să joace un rol tot mai 
important in dezvoltarea societății noastre socialiste. (Aplauze pu- 
te^n ce, prelungite).

NICOLAE CEAUȘESCU
(Textul integral al cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu la festivitățile organizate 

la Cluj cu prilejul deschiderii noului an universitar, în paginile 3-4)

Toamna universitară a de
butat cu tradiționala lecție 
de deschidere" rostită de se
cretarul general al partidului. 
La Cluj în fața unui numeros 
auditoriu format din studenți 
și elevi, cadre didactice, pre
cum și specialiști din unită
țile economice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subli
niat, intr-o amplă cuvîntare, 
exigențele față de învățămint 
în perioada care urmează. 
Însăși prezența în marea sală 
a sporturilor, la mitingul or
ganizat cu prilejul deschide
rii cursurilor universitare a 
multor muncitori, ingineri,

Pentru un 

învățămint 
de maximă 
eficiență

tehnicieni, cercetători științi
fici sugerează ideea călăuzi
toare a noului an de învăță- 
mînt: școala — pe toate 
treptele ei — să fie strîns le
gată de producție.

Desigur, ideile exprimate 
de secretarul general al 
partidului reflectă cerințele 
generale ale dezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării noas
tre, sarcinile imediate și de 
perspectivă elaborate de 
Conferința Națională a parti
dului privind pregătirea ca
drelor. Dar vizita făcută în 
cursul dimineții de ieri în 
institutele clujene de învăță- 
mînt superior, analizarea u- 
nor aspecte concrete privind 
procesul de învățămint, do
tarea laboratoarelor și atelie
relor, precum și finalitatea 
activității lor, schimbul de 
păreri cu cadre didactice și 
studenți au determinat refe-

MARIETA VIDRAȘCU 
ADRIAN VASILESCU

(Continuare in pag. a TV-a)
' ■ - -I
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN MUNICIPIUL CLUJ*1

r

gestivă expoziție, care înfățișează cîteva dintre creațiile cadrelor didactice și ale studenților.Este vizitat apoi cabinetul de științe sociale al Facultății de științe economice. Profesorul dr. Aurel Neguciolu, prorectorul Universității, face o succintă expunere asupra activității desfășurate în cadrul a- cestuia. Acest cabinet al universității clujene, traducînd în viață indicațiile secretarului ge- nerăl al -partidului, s-a transformat într-o adevărată școală de educație patriotică, partinică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este condus în „Aula Magna". Numeroșii studenți și cadrele didactice aflate aici fac secretarului general al partidului o caldă primire. Răsună aplauze, urale. Se cîntă „Gaudeamus igitur".în ăadrul discuțiilor cu reprezentanții instituțiilor clujene de învățămînt superior a revenit ideea integrării puternice a învățămintului, cercetării și producției. Insistind asupra importanței deosebite a a- cestei concepții, a implicațiilor sale de mare valoare, conducătorul partidului și statului nostru relevă că laboratorul u- zinei trebuie să fie însuși laboratorul universități:, numai acolo studentul putind-i-se forma ca practician, după cum atelierele trebuie sa devină adevărate școli unde cursurile să nu devină teoretice, ci strîns legate de însăși viitoare* orofrsi-'.-.e a tânărului. Intr-un feL aceste u- niversități ale muncii — atelierele — trebuie sâ constituie baza pregătirii studenților — sublinia tovarășul Nicolae
...Ora 9. Elicopterul aterizează pe stadionul din orașul Cluj, care, în această zi de început de toamnă, are o înfățișare festivă. Portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu este încadrat de drapelele partidului și statului. Pe mari pancarte se poate citi : „Bun venit la Cluj celui mai drag ,și iubit fiu al poporului român'1, „Ceausescu — P.C.R.", „P.C.R. — Poporul — Ceaușescu •— România", „Trăiască poporul român constructor al socialismului".Secretarul general al partidului este întîmpinat de tovarășii Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de personalități ale vieții științifice și culturale clujene.O gardă formată din militari ai forțelor noastre armate, dir. membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, prezintă onorul comandantului suprem al forțelor noastre armate. Este intonat imnul de,stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece în revistă garda de onoare.Din mulțime se desprinde un grup de tineri îmbrăcați în frumosul port some.șan, care oferă piine și sare.Urale nesfîrșite. aclamații care nu contenesc minute în sir. urări pline de căldură sînt a- dresate conducătorului partidului și statului nostru.Aici și-au dat întâlnire. irtră din primele ore ale dimineții, în ciuda ploii, muncitori din întreprinderile clujene, intelectuali, studenți și elevi, care au dorit cu însuflețire să-1 salute, din adîncul inimii, pe conducătorul iubit al partidului și statului.Sub semnul acestei unanimități de gînd, simțire și voință, a început vizita în municipiul de pe malurile Someșului,De la stadion, coloana de mașini străbate marile artere ale municipiului.Tineri și vîrstnici, bărbați și femei aclamă, își manifestă bucuria îndelung.Secretarul general al partidului răspunde cu gesturi prietenești manifestărilor pline de căldură ale clujenilor.Conducătorii de partid și de stat vizitează, la început, unități ale centrului universitar clujean. Clujul universitar a cunoscut, în anii socialismului, o impetuoasă dezvoltare, devenind — ca mărime și importanță — al doilea centru de învăță- mînt superior al țării. El înmănunchează 27 de facultăți, cu peste 22 000 studenți, de cinci ori mai mulți decît în 19.38.Primul popas are loc la Institutul de Chimie al Ministerului Educației și învățămîntului.Oaspeții sînt salutați de prof, dr. Gheorghe Marcu, prorector al Universității „Babeș-Bolyai", directorul Institutului, de numeroși cercetători și studenți care-și desăvîrșesc aici pregătirea.Sînt de față Mircea Malița, ministrul educației și învăță- mîntului_, loan Ursu, președintele Consiliului Național ’ pentru Știință și Tehnologie, Traian Ștefănescu, președintele Uniunii Asociațiilor Studențești, rectori și decani, cadre didactice.Vizitînd institutul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat, se opresc cu interes la laboratorul de analiză termogravi- metrică și la cel de analiză Spectrală în infraroșu, la instalația de recuperare a platinei din catalizatori, unde se aplică cu succes un procedeu original, aparținînd inginerului Mihai Străjescu.1 Un alt laborator vizitat este cel de preparare a aurului coloidal. Explicațiile sînt date aici de unul din autorii acestui nou produs românesc, cercetătorul Gheorghe Pop. Se subliniază că o serie de fabrici de sticlă din țară folosesc, cu rezultate bune aurul coloidal realizat la Cluj. Oaspeții sînt informați, de asemenea, că în jncinta institutului se organizează o stație - pilot, în cadrul, căreia studenții își vor efectua practica și care va a- sigura întregul necesar intern ce au» coloidal pentru decora

rea sticlei, porțelanului șl faianței.Secretarul general al partidului subliniază că activitatea de cercetare nu trebuie să aibă un scop în sine, ci să vizeze elaborarea de soluții solicitate de producție, obținerea de tehnologii eficiente pentru a se a- junge la o integrare completă a învățămîntului, cercetării ș! producției. Ca atare. stațille- pilot trebuie să dispună de c capacitate mai mare de producție. în acest context, în legătură cu informarea prezentată de gazde privind profilul activității didactice și științifice, secretarul general al partidului recomandă ca pe prim plar. ::1 preocupărilor să fie situată obținerea de rezultate concrete, cu aplicare imediată în producție, să'fie scurtate termenele de introducere în producție a rezultatelor obținute.în final, este' ureze ratortil de not ctjt.î Sînt remarcate cercel duse de dr. docent Hodcșan. care au foi cu Premiul Academiei
apacctase de >âta de jocari. actxaâ ea 3<M de tacuet și irea unui nou prepara nai. prin producerea că-.± *fabrica ..Terapia* din localitate se obțin importante eeooo-mii anuale, c btir.erea •teîor inserție ide r^ctriTe’l 0-nale, sau de comba’ere honaar*ală a insec telor dîgriculturii.Tovarășul Nicolae Ceaasessubliniază ne•cesitatea unei eo- .centrări mai mari a ac^ivităyjdeni.Vizita con de izotopi sta niDirectorul of-dr. Victor Mercea. informeazăcu satisfacție pe secretarul general al partidului că îndrumările privind pregătirea practică a studenților sînt aplicate cu roade bune.Un alt obiectiv înscris In programul vizitei — Institutul Politehnic, care, deși înființat cu numai două decenii In urmă, se prezintă astăzi cu un bilanț bogat. Politehnica clujeană a pregătit, In acest răstimp, aproape 2 500 ingineri constructori, elec- troniștî, mecanici, care lucrează cu competență pe marile șantiere și în fabricile țării.O primă discuție are loc la laboratorul de mașini-unelte.în continuare, se trece prin cîteva laboratoare ale catedrei de tehnologia metalelor și Centrului pentru metalurgia pulberilor.în cadrul dialogului cu specialiștii, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază că este necesar ca, în organizarea laboratoarelor, unităților de cercetare și a atelierelor din învă- țâmînt, să existe o concepție u- nitară, pentru ca ele să fie mai strîns legate de întreprinderi și să răspundă operativ și eficient cerințelor acestor unități industriale, problemelor pe care le ridică modernizarea și perfecționarea producției. Secretarul general al partidului a indicat, în acest sens, construirea unei hale moderne — în apropierea unei mari uzine, cu care institutul colaborează — unde să fie amplasate laboratoarele, secțiile de microproducție și unde studenții să lucreze efectiv. Politehnica clujană. a arătat secretarul general al partidului, trebuie să se afirme ca* un puternic centru de creație industrială, capabil să realizeze mașini și utilaje complexe, cu performanțe tehnice ridicate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a sugerat cadrelor didactice, studenților Institutului Dolitehnic, să se preocupe de construirea unor prese, de capacități variate, între 800 și 10 000 de tone, necesare economiei naționale. Colectivul institutului l-a asigurat pe secretarul general al partidului că va face totul pentru rezolvarea acestei sarcini, care-1 onorează.Capacitatea creatoare și spiritul inventiv ale cadrelor didactice și studenților de la Institutul politehnic sînt regăsite, sugestiv ilustrate, și în expoziția organizată la Complexul studențesc nr, 2, ridicat pe Dealul Feleacului. Toi arășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de Partid si de stat, vizitează cu interes sălile expoziției, unde sînt prezentate numeroase aparate, dispozitive și piese, diferite prototipuri, multe dintre ele create de studenți.Secretarul general al partidului apreciază aceste rezulta

te și insistă asupra necesități: perfecționării continue a muncii practico-producuve a studenților, astfel ca — la sflrs;- tul anilor de studiu — ei să se poată integra cit mai raoid u cît mai bine In procesai activității industriale.Gazdele subiiriazâ :â acest lucru se află In atenția institutului. relevfctd, Intre altele, că In prezent este ta curs de de ateliere-scoală, ta care rcr fi produse. In serie, sselta tu performanțe tetejee ridicate, precum și pcccocipuai de utilaje și dispozitive.Conducătorii^ de partid si de stat le stat Înfășate. oeasemenea, date «avArș-, . privind sistematizarea acest.;

•rasal Nicolae Ceausescu a ooeat Institutul politehnic din. > ;- -t . .. .-aăvenftar. i «.toiul acestei in- sutu^r de tavățămint. prof. dr. ire Bar.. Popa, a așigu-- . — - .--îl - ; .ce si st□dențil?r, că prețioase *e indicații date si cu prilejul a- imbold pentru atțiur.i mal e-Tx pe Dealul Feleacului este vizitat Centrul teritorial de calcul electronic.Directorul centrului, dr. Văii.: Peteartu, Împărtășește oaspeților dta preocupările și realizările colectivului privind »; — producției prin programare la masiniie electronice de caicul.Tovarășul Nkoia* Ceaușescu se interesează Îndeaproape de modul In care Centrul asigură asistență întreprinde rCor înorganizarea științifică a producției. în eoni orbirile cu spe-c ialișui de Bit: in mod direct, revin centrelor secretarul ge- □!ui se referă, la sarcinile ce teritoriale decaicul electronic ia domeniulorganizării sistemului de conducere in întreprindere. Ele trebuie să aibă ca obiectiv prioritar elaborarea unor scheme optime de organizare și conducere a producției și nu ceea ce se face In prezent — fnmagazinarea de date informaționale pentru prelucrarea lor. Aș dori — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca anul viitor să avem întreprinderi în care să se vadă, în mod concret și eficient, contribuția centrului clujean în studierea și aplicarea sistemelor de organizare și conducere a producției.De la „orășelul studențesc", coloana mașinilor oficiale se îndreaptă spre Universitatea „Babeș-Bolyai". Secretarul general al partidului este întîmpinat la sosire de membrii senatului,. în frunte cu rectorul acestei vechi instituții de în- vățămînt superior, prof. dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei. Un grup de studente oferă buchete de flori. Sute de studenți și cadre didactice o- vaționeâză pentru partid, scandează „Ceaușescu-P.C.R.". Se intonează „Gaudeamus igitur", tradiționalul imn studențesc.Vizita în Universitate începe la muzeul catedrei de mineralogie. Profesorul dr. docent Eugen Stoicovici prezintă, între altele, eșantioane de minerale utile, descoperite recent de membrii catedrei și de studenții practicanți. Secretarul general al partidului se interesează îndeaproape și apreciază pozitiv cercetările și rezultatele aplicative ale mineralogilor și geologilor universitari. Este informat că există reale perspective în explorarea unor noi rezerve de minerale utile. în acest context, secretarul general al partidului cere ca cercetătorii universității să-și aducă într-o mai mare măsură contribuția lor la descoperirea și valorificarea de noi zăcăminte de materii prime.Se vizitează, în. continuare, laboratoarele Facultății de fizică.în holul acestei facultăți a fost organizată o mică și su

Totodată, secretarul general al parextaiu: nostru s-a referit la .-.eoestacea reaLzăru unei acti- rodnice de către Consiliul rectar4or. care este chemat să ana^zere șt să găsească aoluții a problemei* fundamentale legate de pregătirea și practica snadstptor.T j - rămas bun. tovarășul NTcoiae Ceaușescu feecttâ cadrele didactice, studenți; și le ^rează no; succese in procesul de .nvătăminr. in acosnsatea toc desășurată In laboratoare, uzine fi fabr.cnIn cursul după-amiezii. tovarășul Sirvae Ceaușescu a viril*: mii multe întreprinderidm nnmsdpml Ctaț.thiaanl obiectiv este moset- ta uztaă „Tetoofrig* — unitate tare realizează. la ara actuală. circa 39 la sută din pre- ducțsa țarii de utila] tehnolog: t pe-uau mdUstria alimentară și trieonfică.Snsirea secretam?-; general al uartcdalu: In urraă este sa- i-tătâ cu îndelung: aclamații. caaetrueăorH de eauștai — român: si magriar: — scan- dind „Cuoșesc -i — PC.R.",„Ceausescu — PCR.‘, cu bucuria de a-1 avea din nou ca oaspete drag pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secretarul general al partidului este întâmpinat d? loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de membrii Comitetului de direcție, precum și de reprezentanți ai organizațiilor de partid, sindicat și U.T.C.Se vizitează hala de prelucrare și montaj. Aici, directorul Andrei Halmaghi prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în fața machetei întreprinderii, succesele obținute de muncitori. ingineri și tehnicieni, precum și dezvoltarea pe care a cunoscut-o uzina și perspectivele ei de viitor. Numai pentru primii trei ani ai cincinalului, acestei importante unități industriale clujene i-a fost a- loca: un fond de investiții productive aproape egal cu cel cheltuit i.n întreaga perioadă 1961—1970. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. analizind proiectele construcțiilor prevăzute a fi ridicate in viitoarea etapă de dezvoltare a uzinei, recomandă ca hala industrială să fie prevăzută cu mai multe nivele, astfel incit ea sâ cuprindă .și centrul de cercetări și proiectări. Această soiuție permite să se obțină o însemnată economie de investiții prin renunțarea la aite construcții. Tn a- celași timp, secretarul general al partidului cere conducerii uzinei să întreprindă noi măsuri. care sâ asigure obținerea unei creșteri mai mari a producției pe seama sporirii productivității muncii.Conducerea ministerului de resort si a uzinei informează pe tovarășul Nicolae Ceausescu că în întreprindere a fost întocmit ur. amplu program pentru înfăptuirea măsurilor stabilite recent de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. In vederea îmbunătățirii activității In sectoarele producției, depozitării și. desfacerii bunurilor alimentare. Astfel, prin realiza- rea-unor capacități noi, perfecționarea continuă a organizării producției și a munch, punerea In valoare a noi rezerve interne, producția globală a uzinei urmează să se dubleze pînă în anul 1976. Se prevede introducerea în fabricație a unei game variate de produse. O a- tenție deosebită va fi acordată sporirii și diversificării fabricării de agregate și utilaje frigorifice destinate proceselor de fabricație, de conservare și transportului produselor alimentare, adică dezvoltării și îmbunătățirii întregului lanț frigorific. Secretarul general al partidului recomandă conducerii ministerului, colectivului uzinei să întreprindă noi acțiuni mai eficiente pentru dezvoltarea in ritm mai rapid a producției utilajelor de acest gen și ridicarea continuă a performanțelor lor.în continuare, se vizitează a- telierul de prototipuri. Gazdele arată secretarului general al partidului că, pe baza indicațiilor sale date cu prilejul precedentei vizite, în uzină a fost creat un centru de cercetări și proiectări pentru utilaje alimentare și frigorifice care, Ia ora; actuală, numără peste 300 de specialiști. Rodul activității lor este concretizat. în: peste 50 de produse noi, realizate la un înalt nivel tehnic.Este vizitat apoi atelierul-

școală. Cei peste 300 de tineri care se califică la locul de muncă în diverse meserii au la dispoziție utilaje moderne, sînt îndrumați și pregătiți de. cadre ale uzinei cu o bogată experiență — muncitori, ingineri și tehnicieni. în cadrul grupului școlar al întreprinderii se pregătesc, de asemenea, pentru a deveni muncitori specialiști în industria frigorifică, alți aproape 2 000 de tineri.La sfîrșitul vizitei, secretarului general al partidului îi sînt prezentate, în cadrul unei expoziții, unele din noile și cele mai reprezentative produse concepute și executate de specialiștii uzinei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele obținute de cercetătorii și proiectanții uzinei, de întregul colectiv în domeniul diversificării, facerecomandări de îmbogățire în continuare a nomenclatoruluide produse, îndeosebi prin introducerea în fabricație deinstalații frigorifice mari pentru toate sectoarele industriei alimentare, sporirea producției acestora în vederea satisfacerii nevoilor economiei naționale și creării unor disponibilități tot mai mari pentru export.xecretarul general al partidului are. In continuare, un dialog cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu conducerea uzinei, cu specialiștii. privind programul de dezvoltare a producției de utilaj alimentar si in special a celui frig ortfie. Tovarășul Nicolae Ceaușescu indică să Se luate măsur: menite să asigure proiectarea si fabricarea in maț SCUTÎ Timp a întregii game âe utilaje și instalații fri cadrul unei concepții unitare pe Întreaga țară privind realizarea ianțuim frigorific in producția. depozitarea, transportul și desfacere* produselor alimentare;La încheierea vizitai, directorul uzinei a mulțumit, tn numele Întregului colectiv, secretarului general al partidul A pentru cinstea pe care ie-a fe- c-jt-o de a vizita din aou bzl- na. pentru prepoaseie indica;.: date, care dese zc: ofxzc - - turi •eurhapz comtnjrtoril. - de mașini de aici, noi perspv;- ttve dezvoltări: întreprinderi:în continuarea vizitei ta zo"i de vest a oraauhă. tovarăș . Nicolae Ceausescu. cefla?,; : >nducători de partid si de sta: se Indreatsă spre o altă întreprindere clujeană — .Aîetal. Roșu*, una din principalele uzine producătoare de mașini si utilaje tehnologice pentru in- d ustria ușoară.î-1 sosirea In întreprindere. 8eTieral al partid j- .ji. ceilalți oaspeți1 au fast câl- ojros lațimpinați de tovarășul I°u Crăciun. ministrul in- ușoare, de reprezentanți ai conducerii întreprindem si ai Consiliului oameni.or muncii. Numeroși muncitori îl aclamă cu entuziasm pe< .ducătorul partidului si statului. își exprimă bucuria de a-1 primi In mijlocul lor.O companie alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei prezintă onorul.Tinere muncitoare, copii oferă tovarășului Nicolae Ceaușescu.în fața unor panouri si grafice tovarășului Nicolae Ceaușescu i. se prezintă dinamica dezvoltării întreprinderii, realizările de pînă acum, preocupările pentru continua perfecționare a producției. Directorul uzinei, h'g. Emil Oachiș, informează despre ritmurile atinse în fabricație și stadiul îndeplinirii Z prevederilor celei de-a treia etape de dezvoltare și a cărei finalizare va asigura o producție de 11 ori mai mare față de I960.Atenția acordată noului, creșterii eficienței economice a produselor se concretizează sici în asimilarea permanentă a ur. or noi utilaje, cu caracteris- tui tehnice superioare. Prin do-< tmentații tehnice românești sau prin licențe au fost asirrii- -ate peste 700 utilaje tehnologi e pentru industria ușoară, io. marea lor majoritate fabricate pentru prima oară in țară. Este o mîndrie a întregului colectiv al întreprinderii faptul căa expozițiile de invenții si ino- '•ații de la Viena și Briixeiles, utilaje concepute de specialiști' de^aici, astăzi In producție curentă, au fost distinse cu medalii de aur. Produsele fabricii sint apreciate și solicitate astăzi peste hotare. Contractele în- . r.eiate cu diverse firme asigură exportul lor în 15 țări.Secretarul general al partidului. ceilalți oaspeți sînt invitați apoi să viziteze cîteva din sectarele de producție. Dialogul inceput in fața p^ourilor si graficelor continuă afcum cu cei r? le realizează, în fața mașinilor și utilajelor produse.Secretarul general al partidului apreciază strădaniile ce le depune acest harnic colectiv pentru perfecționarea tehnică a produselor, le recomandă să persevereze în continuare In această direcție.Sînt vizitate, tn continuare, liniile pentru montarea mașinilor de tricotat automate si semiautomate și secția în care se produc mecanisme de comandă pentru războaie de țesut si piese de schimb. în alte sectoare sînt prezentate diferite tipuri de ventilatoare și instalații complete de condiționare a aerului, mașini care a- sigurâ calități superioare țesăturilor și finisajului lor, realizate în cooperare cu firme de peste hotare : orin fabricarea în țară a acestor mașini și utilaje se obțin importante economii valutare.în timpul vizitei, secretarul general al partidului se interesează de randamentul mașinilor ce se produc, recomandă să se sporească eforturile pentru realizarea unor utilaje tehnologice tot mai perfecționate, care să asigure o productivitate și o calitate ridicată în întreprinderile industriei noastre ușoare, în mod deosebit, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă specialiștilor întreprinderii să acorde o mai mare atenție in

troducerii în producție a unor mașini care să asigure o cit mai bună imprimare și un grad ridicat de finisare a produselor textile.în sectoarele vizitate, muncitorii au făcut o caldă și entuziastă primire conducătorului partidului și statului. Cu satisfacție ei au raportat că angajamentele luate în întrecerea' socialistă in cinstea celei de-a XXV-a aniversări a proclamării Republicii au fost încă de pe acum integral îndeplinite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde prietenește aclamațiilor muncitorilor.La plecare, luîndu-și rămas bun, de la conducătorii întreprinderii, de la muncitori, secretarul general al partidului îi felicită pentru realizările înfăptuite, subliniind că pot fi obținute rezultate și mai bune, urîndu-le mult succes în strădaniile lorAceeași primire călduroasă este rezervată oaspeților și la Fabrica de tricotaje „Someșul'h Sute de muncitori și muncitoare au venit în întâmpinarea secretarului general al parti- J-'—1 ’ se aud pudului. Răsună urale, ternice aclamații.Vizita de lucru a Nicolae Ceaușescu rect, în secțiile 'de r_______ale unității, unde se realizează o gamă largă de tricotaje din lină și fibre sintetice, Îmbrăcăminte pentru copii și a- dulți — în total aproximații- 7 milioane bucăți anual. Dezvoltată într-jr. ritir. rapid De locul „por lechi ateliere, fabrica a fost modernizată în ultimii ani. DtreAoru! hîtreormderi’. oaspeți că producția unității a amețit in etaetaalu! trecut de - oo cri. iir t perzoaoa 1S7J — 1975 se va dubla. N-umgj tn

tovarășului începe di- producție

patru aeziPe -parc ursui vizitei. In secți- “*.j* tric«a;e și confecții, du- sfeT axBTe fr.deosehi pe rakuxea produselor. Secretarul b£ pBr'.idu.'ji recomandă soecialiș:u~r întreprinderii să âl?ă In vedere permanent îmbunătățirea calității, realizarea u- nor produse după gustul si cerințele populației.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat se opresc la diferite locuri de muncă, discută cu muncitorii, cu specialiștii asupra procesului de fabricație.Discuțiile continuă pe tema randamentului unor instalații aflate în dotarea întreprinderii. Se arată că majoritatea utilaje- ior de bază sînt concepute si construite în întreprindere, e- xemplificîndu-se în această direcție mașinile plane de trico-Reluîndu-se discuția asupra calității produselor, gazdele a- rată c-ă marfa fabricii „Someșul" din Cluj este apreciată nu numai în țară ci și peste hotare, 42 la sută din producția ei fiind destinată anul acesta exportului. Este apreciată preocuparea specialiștilor întreprinderii, care, paralel cu sporirea producției, sînt antrenați în realizarea unor sortimente noi, tot mai frumoase, îndeosebi cele care au fost solicitate mai mult de beneficiari interni si externi.în legătură cu utilajele și piesele de schimb realizate prin autodotare, se recomandă specialiștilor să persevereze în această acțiune, să ajungă să-și fabrice cu resurse interne întregul necesar de mașini pentru nevoile lor.în încheierea vizitei în întreprindere, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită colectivul 'de muncitori, tehnicieni și specialiști pentru succesele obținute pînă acum și le urează noi realizări în activitatea viitoare. Secretarul general al partidului cere specialiștilor din întreprindere, ministerului de resort și comitetului județean de partid să acorde o mai mare atenție mecanizării și automatizării proceselor tehnologice la mașinile de tricotat si .să stu

dieze reamplasarea utilajelor în flux tehnologic, în așa fel îneît muncitorii să poată deservi 3—4 mașini. De asemenea, se indică conducerii ministerului să studieze posibilitatea extinderii sectoarelor de fabricație a unor articole mult solicitate de populație.Salutat cu căldură de munci- terii clujeni, la: încheierea vizitei în uzinele orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă afioi către UYiă din instituțiile care au tocmai menirea de a asigura schimbul de mîine pentru cei care, astăzi lucrează nemijlocit în producție : Liceul industrial energetic.Dezvoltarea industrială a o- rașului a impus, evident, și organizarea unei rețele de școli, care reprezintă adevărate pepiniere de noi cadre de muncitori calificați, maiștri și tehnicieni.Este de față ministrul eiier-' giei electrice, Octavian Groza- Profesorii, un mare număr de elevi întâmpină cu căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Deși creat cu numai cițiva ani în urmă, liceul — unde mai funcționează o școală profesională și alta postlîceală — are multe realizări de împărtășit oaspeților. Directorul Ștefan Dușa arată că. în acest răstimp.- au fost pregătiți peste 500 muncitori calificați și tehnicieni, care fac acum, ia locurile lor de muncă, în producție, dovada unei temeinice însușiri a meseriei. Sînt relevate și alte fapte care atestă buna pregătire a celor ce învață aici. Este subliniat faptul că aproape toți absolvenții acestui liceu care s-au prezentat la examene In institutele de învățămînt suoe- rior cu profil energetic au reușit.Ca aceeași grijă, liceul continuă să inițieze In tainele energeticii alți tineri. Cursurile sînt -roate, in momentul de față, âe aproape 1 IM eleil. Ei au ia dispoziție o puternică bază materială ? 12 săli de clasă, opt laboratoare și cabinete tehnice de specialitate, un cabinet de țtiir.te- sociale, o bibliotecă, 'cinci ateliere de Instruire prâ - tică, un cămin cu 385 de locuri și o cantină cu 500 de locuri. Pentru anii următori, sînt prevăzute alte construcții și dotări : o nouă clidire cu 12 săli de clasă, opt ateliere și1 laboratoare de specialitate, un laborator • nsihotehrtic, un cabinet audiovizual, un cămin -cu 400 de locuri, o sală de sport.Sînt vizitate mai multe laboratoare ale' licejilui. Vechile săli de curs găzduiesc în prezent di-' verse in^âfeții;' mâșfni eîtaHĂț care oferă elevilor posibilitatea de a lucra efectiv la apăratele despre l-care • învață. Unele asemenea încăperi au aspectul unor veritabile secții de uzină în miniatură. în mod special, sînt apreciate „poligonul- școală", organizat în aer liber, care include, la dimensiuni naturale saw red-use, aparataj e- lectric de cele mal diferite tipuri, precum și cabinetul de desen.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază felul în 'care s-a desfășurat colaborarea între Ministerul Educației și învățămîntului si Ministerul Energiei Electrice 'în acțiunea de organizare și de dotare a liceului industrial. Este relevat în mod special faptul că, datorită condițiilor create, absolventul liceului, la terminarea celor 12 ani de studii, este înarmat atât cu cunoștințele teoretice necesare cît, mai ales, cu deprinderile practice care-i permit să se angajeze- în producție, ca tehnician sau ca muncitor' calificat.Seara, este vizitată Expoziția din pavilionul parcului municipal de sistematizare a teritoriului, amenajată în vederea documentării și analizelor de lucru ale specialiștilor și cadrelor de conducere din domeniul construcțiilor și sistematizării, în cadrul expoziției sînt prezentate hărți, schițe și machete privind sistematizarea urbană și rurală, precum și detalii de zone industriale și de locuit.. Inginerii Aurel Ianceu, vicepreședinte al Consiliului popular județean, și Nicolae Beuran, 1 directorul Institutului proiectare și sistematizare în construcții, prezintă exponatele, care evidențiază preocupările

pentru folosirea mai eficientă a terenului, importanța acordată . creșterii densității construcțiilor.Are loc o discuție între secretarul- general al partidului și proiectanți. factori de conducere ai ministerelor tutelare ale noilor întreprinderi, cadre cu munci de răspundere din aparatul de partid și de stat local.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă să se acorde o rnai mare atenție dotării zonelor și cartierelor noi de locuințe cu străzi comerciale. Secretarul general al partidului indică, de asemenea, ca în domeniul construcțiilor turistice să se organizeze pentru început zone , de interes local, capabile a fi dez- . voltate ulterior.Referindu-se la sistematizarea zonelor industriale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat prețioase indicații cu privire la - valorificarea superioară a terenului, la folosirea unor pro- • iecte de întreprinderi ale căror tehnologii să se desfășoare nu pe orizontală, cl pe verticală, la concentrarea viitoarelor unități de specialități înrudite, indiferent de forul central tutelar, in scopul utilitarii comune a diferitelor dotări și obiective tehnice a- r.exe. Se dă. de asemenea, indicația ca — pornind- de la construcțiile industriale existente — să se realizeze proiecte de noi obiective economice, intr- concepție unitară de clădiri, care să permită integrarea organică a producției, cercetării și învățămîntului pe spatii comune. recomandind Comitetului județean de partid să ia măsuri pentru infăptuirea operativă a acestora, iar in viitor să se îngrijească de crearea unor spații în aceeași zonă, necesare proceselor de învățămint si cazare a studenților. Secretarul general al partidului a criticat tendința de dispersare a unor uni- tați industriale, concepție care ărovoacă interferențe în activitatea economică. scumpește tran-porturile si îngreunează posibilitățile de folosire în corn-an a unor dotări tehnice.
★Seara. Comitetul județean de part-.d Cluj a oferit o masă tovărășească.Pr.tuul secretar al Comitetului județean de partid. Aurel • Duca, a exprimat și cu acest prilej bucuria tuturor comuniștilor. a tuturor oamenilor muncii de șț-1 avea . că" oaspete al , municipiului Cluj pe secretarul general.al .partidului.1 Au toastat, 3e asemenea' prof. dr. docent Ștefan Pascu/ rectorul U- nîyersitâții „Șăbeș-BSlyai", prof. dr.1 docertf Ocfă^fatt Frftlor. rectorul Institutului de"Medicină si Farmacie. Bisitrai Mărța. di- rectoarea Teatrului lifaghiar de Stat. loan Stanatiev. directorul general al Uzinelor Industria Sîrmii din Cimpia Turzii. și prof, emerit Emil Negruțiu. rectorul Institutului agronomic „Dr. Petru Groza", care au asigurat pe conducătorul partidului și statului că oamenii muncii’ — români și maghiari — nu-și vor precupeți e- fnrturile pentru a înfăptui ho- tâtirile Congresului al X-lea si ale Conferinței ■ Naționale, vor traduce neabătut in viață indicațiile prețioase pe care tovarășul Ceaușescu le-a dat în cti- vintarea rostită la mitingul prilejuit de deschiderea anului de învățămînt.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. ridicind paharul in sănătatea color de fată, a adresat felicitări întregului activ de partid, organizațiilor de partid, actii - lut de stat, cadrelor didactice, tuturor oamenilor muncii dir municipiul și județul Cluj, pentru rezultatele de pină acum ■ le-a urat multă sănătate fericire, succes deplin în îndeplinirea cincinalului înainte de termen și formarea de cadr» pentru economia națională.Reportaj realizat de :ION MARGLNEANU. A- DRIAN IONESCU, MIRCEA IONESCU, NICOLAE VAMVU, GHEORGHE BRATESCU, RADU CON- STANTLNESCU, LUDOVIC ROMAN
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Mitingul consumi deschiderii anului de invățămint universitar

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși ți prieteni.Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice, studenților și elevilor din Cluj, un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat ți a Consiliului de Miniștri. (Aplauze puternice, prelungite).Vă rog să-mi permiteți să adresez, de la acest miting, un salut călduros tuturor locuitorilor municipiului și județului Cluj. (Aplauze puternice). Deoarece întilnirea de astăzi este prilejuită de inaugurarea unui nou an universitar și, in general, a unui an nou de învăță- mint, doresc să .adresez calde felicitări tuturor profesorilor universitari și tuturor studen- . ților din Cluj și din întreaga .-țalră, precum șl corpului didactic din învățămîntul general și liceal, tuturor elevilor din patria noastră. (Aplauze puternice, îndelungate).începerea noului an de învă- țămint are loc la puține luni după Conferința Națională a partidului, care a elaborat un minunat program de dezvoltare in continuare a României socialiste, de înfăptuire a hotări- rilor Congresului al X-lea privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor. (Vii aplauze). Sarcinile trasate de Conferința Națională au implicații largi asupra tuturor laturilor vieții noastre economice-sociale și — se înțelege — implicit asupra învă- țămîntulul. care este una din cele mai importante activități de formare a omului, a cadrelor necesare edificării socialismului.

J TP]

Am vizitat astăzi laboratoare ale Institutului politehnic și Universității din Cluj, Pe care le cunoșteam de altfel dinainte. Doresc să menționez că mi-a produs o bună impresie preocuparea pentru dezvoltarea și înzestrarea acestora pe baza noilor cuceriri ale științei și tehnicii. Acesta trebuie considerat insă doar un început, deoarece mai este încă mult de făcut pentru ca învățămîntul <u*erior din Cluj — ca de alte fel întregul nostru învățămînt superior — să dispună de aparat ora și mijloacele tehnice corespunzătoare pregătiriiin ele mai bune condiții a viitorime ingineri și specialiști pentru toate domeniile de activitate. Doresc totuși să felicit conducerile celor două instituții de invățămint superior din Cluj pentru ceea ce au realizat pînă >vn. SPer că și institutele pe care nu le-am vizitat au asemenea înfăptuiri. îmi exprim speranța, convingerea că, mer- cmd pe acest drum, vom reuși, intr-an timp relativ scurt, să ragurăm o dotare corespunză- • are, la nivelul cerințelor ști- si tehnicii moderne, a lu- eror institutelor de invățămint -aperior. (Aplauze puternice), —mstatat, de asemenea, cu /e, preocuparea sporită /utelor de invățămint su- pentru activitatea știin- pentru legarea invăță- .ului de cercetare, pentru o mare apropiere de pro- Desigur. este cunoscut că in Cluj există nu- cadre cu o temeinică itire științifică. In activitate cercetare din Cluj, in t domenii s-au obținut rele bune dintre care unele fost deja aplicate in produc - iar altele sint in curs de a a ntroduse. Folosesc acest pri
nt pentru a adresa felicitări Uduroase cadrelor didactice și •rretătorilor pentru realizările aținute pină acum si pentru ■«ocuparea de a dezvolta si ani rapid activitatea de cerce- art în învățămintul superior, «aplauze prelungite;.Soresc si menționez că in cmeral in învățămintul româ- wsc hotăririle partidului si gu- <ernului. ale Congresului al ț-lea și Conferinței Naționale sint traduse cu tot mai multă fermitate in viață. Se obțin restate bune in direcția legării ai strinse a invățămintului de rcetare. de producție, in ri- icarea nivelului științific al ctivității didactice. Cu toate cestea, acum, la începutul nou- ui an școlar, nu pot să nu mă efer la far.tul că mai sint încă uite de făcut pentru realiza- ea in întregime a Directivelor trasate de partid și guvern. Există începuturi bune, dar este încă mult de muncit pentru lichidarea neajunsurilor din trecut. Trebuie îndepărtate și u- nele tendințe conservatoare — ca să le spun așa — din concepția unor cadre ale noastre privitor la modul de organizare și funcționare a invățămintului.Este necesar ca acum, cind incepem noul an de invățămint în lumina Directivelor Conferinței Naționale a partidului, care, după cum știți, s-a preocupat de îmbunătățirea conducerii întregii activități economico-so- ciale, să vorbim atît de ceea ce este bun, cit și de neajunsuri, de ceea ce avem de făcut pentru perfecționarea conducerii invățămintului, a întregii activități de instrucție și cercetare.Sarcinile trasate de Conferința Națională pentru acest cincinal sint foarte mari. Multe colective de oameni ai muncii și-au luat angajamentul de a îndeplini planul în 4 ani și jumătate. Mă așteptam să-l aud pe tovarășul Duca sounind că și Clujul se înscrie în această mișcare de masă, în acest entuziasm general — c bil o va face în i (Animație , aplauze), realizarea cincinalului dar proba- încheiere. Desigur, înainte

de termen cere eforturi serioase din partea întreprinderilor industriale, agricole, comerciale, precum și din partea cercetării științifice. Așa cum am menționat la Conferința Națională vrem ca realizarea cincinalului intr-un timp mai scurt să se obțină nu prin sporirea efortului fizic, ci, dacă se poate spune așa, a efortului intelectual, adică pe calea introducerii rapide in producție a cuceririlor științei și tehnicii contemporane, pe baza mecanizării și automatizării, a modernizării întregii producții de bunuri materiale. (Aplauze prelungite).Este de la sine înțeles că pentru a asigura buna funcționare a instalațiilor de înaltă tehnicitate cu care sint dotate întreprinderile românești, a aparatelor de automatizare, a mașini lor de calcul alectronice și a altor utilaje moderne pe care le vom introduce în producție, avem nevoie de cadre de înaltă pregătire științifică și tehnică. Avem nevoie de muncitori calificați, de tehnicieni, de maiștri, de ingineri, matematicieni, chi- miști, fizicieni, biologi, ca și de alți specialiști atît din industrie, cit și din agricultură, din domenii cum sînt asistența medicală, științele sociale și altele, învățămîntul trebuie să se încadreze îr orientarea dată de Conferința Națională, făcînd totul pentru a asigura pregătirea cadrelor necesare în toate a- ceste sectoare de activitate eco- nomico-socială. (Aplauze puternice). Mai mult chiar, învăță- mîntu) trebuie să dea o contribuție însemnată la activitatea de perfecționare, de reciclare — cum am numit-o mai general — a tuturor cadrelor existente, a specialiștilor cu studii superioare, a cadrelor medii, a muncitorilor calificați.După cum știți, Conferința Națională a schițat direcțiile dezvoltării României pînă în anii 1990—2000. în această perspectivă, activitatea de cercetare și învățămîntul dispun de un cadru larg, pot privi cu îndrăzneală înainte, își pot propune soluționarea unor probleme fundamentale. Este loc pentru o activitate rodnică a tuturor acelora care vor să rezolve probleme de fond, probleme fundamentale ale științei și tehnicii, slujind desigur necesitățile societății, ridicării nivelului general de bunăstare a oamenilor muncii din patria noastră. Oricît de fundamentală — ca să zic așa — ar fi cercetarea, ea poate fi considerată o activitate utilă numai in măsura in care răspunde cerințelor societății omenești. De altfel, aceasta a constituit întotdeauna criteriul suprem de verificare a valorii oricărei activități de cercetare, în orice domeniu. (Aplauze puternice). Este, de asemenea, loc pentru elaborarea unui program de perspectivă in cercetarea aplicativă, pentru cercetarea în vederea soluționării unor probleme vitale, imediate ale dezvoltării societății noastre. In cadrul acestei perspective generale, învățămîntul poate beneficia de o concepție clară. A- ceasta nu trebuie schimbată de la un an la altul, nici chiar de la un cincinal la altul, deoarece pregătirea cadrelor nu poate da rezultate decit intr-o viziune de largă perspectivă, înca- drindu-se în concepția unitară a dezvoltării societății noastre socialiste.Iată de ce problemele dezbătute la Conferința Națională, direcțiile stabilite de Conferință pentru dezvoltarea viitoare a României socialiste constituie in același timp jaloane importante pentru dezvoltarea întregului invățămint și creează o bază minunată pentru realizarea^ integrării reale, organice a invățămintului cu cercetarea și producția, in așa fel îneît școala să _ devină un factor' tot mai puternic al progresului general al României pe calea socialismului și comunismului. (Aplauze puternice). Vorbind de această integrare, trebuie să spun că ceea ce am realizat pină acum nu ne poate mulțumi. Mă refer nu numai la Cluj, ci in general. Avem centre care au obținut rezultate mai bune, dar sînt și unele cu rezultate slabe. Nu aș dori ca acum, Ia Cluj, să arăt care centre au rezultate mai bune și care mai slabe. Nu fac aceasta poate și din considerentul că n-aș putea afirma că Clujul se află printre primele. (Animație , a- plauze). In orice caz este necesar să ne clarificăm bine asupra ceea ce trebuie înțeles prin integrarea invățămintului cu cercetarea și producția, asupra modului de a realiza aceasta. Dacă nu se vor clarifica bine lucrurile, nici măsurile ce se iau nu vor da rezultate corespunzătoare. S-a vorbit aici de o serie de începuturi, de unele inițiative în această privință. Am constatat însă că in concepția despre această integrare există o defecțiune de bază. M-aș referi la Institutul politehnic. Tovarășii au spus : „Vrem să ne integrăm’’. Dar cum ? în partea de nord-vest a orașului este centrul industrial, acolo se dezvoltă puternic noi întreprinderi industriale. Tovarășii s-au gindit insă șă așeze politehnica pe Dealul Feleacului — poate pentru a avea o privire de ansamblu asupra industriei de sus in jos. (A- plauze, animație). Desigur, este și aceasta un fel de integrare. De pe Dealul Feleacului se vede bine tot Clujul, inclusiv zona industrială. Dar nu este oare mai bine ca politehnica, facultățile. să fie construite lingă întreprinderi, ca studentul 

să vadă fabricile nu de pe Dealul Feleacului. ei aflindu-se zilnic in mijlocul acestor fabrici ? (Aplâuzfi ptitsroicc. prelungite). Aceasta este valabil și pentru profesori. Noi concepem ea in viitor șeful de producție să fie și profesor. Șeful de producție din fabrică, tehnologul șef trebuie să predea in universitate. El poate să predea studenților nu lucruri învățate acum 20 de ani, sau chiar numai acum 10 ani, care nu mai au nimic comun cu noua tehnologie din fabrică, cu tehnologia anului respectiv. Dumneavoastră știți bine că dacă vrem să (inem pasul cu dezvoltarea științei și tehnicii pe plan mondial, Ia doi-trei ani, maximum la cinci, ani, trebuie să înlocuim tehnologiile întreprinderilor. (Aplauze puternice). Iată de ce vrem o asemenea integrare a învăță- mintulul cu producția (Aplauze prelungite).Realizarea acestei integrări presupune schimbarea generală a concepției in invățămint, realizarea prezenței nemijlocite a specialiștilor din producție in invățămint ți totodată a cadrelor din invățămint în producție. Laboratorul de cercetare din invățămint trebuie să fie și laboratorul de cercetare al fabricii. Acolo să se elaboreze tehnologia ee urmează a fi introdusă in fabrică. Nu trebuie să avem un laborator al fabricii, un laborator al institutului de cercetare și unul al facultății sau al catedrei. O asemerțea mentalitate trebuie lichidată cu desăvîrșire. în fond, este necesar să ajungem la o unificare a invățămintului cu cercetarea și producția. Atunci vom face cu adevărat treabă bună ! (Aplauze puternice).Este necesar ca asupra acestei probleme să aducem mai multă claritate. Aș dori ca Ministerul Invățămintului să fie mai exigent și mai perseverent in clarificarea acestor probleme, in trasarea unui program unic al invățămintului care să fie realizat intr-o anumită etapă dată. Nu vom putea, desigur, realiza acest program intr-uv an sau doi, dar va trebui să mergem ferm in această direcție și tot ceea ce facem să țină seama de această orientare generală. In acest fel, în învățămintul din România se va putea realiza o transformare calitativă reală, care îi va permite să joace un rol tot mai important in dezvoltarea societății noastre socialiste.Același lucru este valabil, intr-un anumit sens, și pentru învățămintul general și pentru învățămîntul liceal. Măsurile pe care le-am luat acum un an în acest domeniu au început să dea rezultate. S-au creat mii de ateliere, elevii au început să lucreze. Există din partea elevilor dorința de a-și însuși cunoștințe cit mai temeinice în- tr-o profesie sau alta. Desigur, nu ne-am așteptat ca această problemă, de o mare amploare, 

să fie soluționată într-un an de zile. Și in acest domeniu trebuie să mai învingem însă unele tendințe conservatoare, unele concepții .nvechite și a- ceasta nu atit la părinți și la elevi, cit mai ales la cadrele didactice, poate chiar și la Ministerul Invățămintului. (A- nimație, aplauze). Am fost la Bistrița, vin de acolo. Mi-au povestit tovarășii că pentru a recruta muncitori la cele trei întreprinderi noi care vor intra anul acesta — sau la începutul anului viitor — în funcțiune, s-au aflat în situația de a încălca legea, în sensul că a trebuit să primească numai absolvenți de liceu pentru toate posturile de muncitori calificați. Există o înclinație certă a tineretului de a se încadra în producție. Dar se pune problema cum îl nregătim ? Ce facem pentru » da tinerilor cunoștințele corespunzătoare ca, după absolvirea liceului, să nu mai trebuiască să urmeze încă un an sau doi ani școala profesională pentru a putea ocupa posturi de muncitori calificați, învățămîntul trebuie_ șă asigure o asemenea pregătire incit, după absolvirea liceului, tînă- rul să se poată încadra muncitor salificat în ramura pentru care s-a pregătit. (Aplauze). în felul acesta ram soluționa multe probleme sociale, creînd tineretului ■> perspectivă clară de viață. Trebuie să înțelegem că vechiul liceu teoretic, așa cum era cunoscut în trecut, nu mai corespunde cerințelor actuale. Așa-zisele licee teoretice care vor rămîne vor trebui să sufere transformări în organizarea și concepția lor. Iar ponderea — și aceasta înseamnă peste 70 la sută — va trebui să o aibă liceele tehnice, economice și de alte specialități. (Vii aplauze). Se va crea astfel o bază bună și pentru recrutarea studenților la institutele de învățămînt superior. Elevul din liceul tehnic va veni cu cunoștințe aprofundate in domeniul respectiv de specialitate și nu va mai fi necesar să se piardă 2 ani, cum se face acum, pentru a i se preda cunoștințe generale. Atunci vom putea face intr-adevăr din învățămîntul superior o bază puternică de formare a cadrelor cu largi cunoștințe în specialitatea respectivă, vom putea scoate buni ingineri, buni, specialiști în toate domeniile de care societatea are nevoie. (Aplauze puternice).Desigur, însuși învățămîntul general de 10 ani va trebui să asigure intr-o măsură mai mare pregătirea tineretului pentru viață, pentru producție. Se prevede ca în ultimii doi ani — clasele 9 și 10 — să se predea și anumite cunoștințe profesionale. Din păcate, multe din ceea ce am prevăzut au rămas pe hîrtie, nu s-au introdus cu fermitate în viață. Iată de ce este necesar ca acum, la începutul noului an de invățămint, să a- runcăm o privire critică asupra 

ceea ce am făcut pînă acum și să ne gindim cu toată seriozitatea la ceea ce avem de făcut pentru a realiza în bune condiții sarcinile trasate de partid și guvern. Avem toate condițiile pentru a obține o îmbunătățire radicală a întregului invățămint, atit în ce privește ridicarea nivelului teoretic — si cind spun teoretic mă refer ia predarea cunoștințelor generale științifice — cit și în ce privește legarea mai strinsă, mai rapidă a invățămintului de producție, de cercetare. In a- cest fel vom răspunde cerințelor de astăzi și de miine ale societății noastre, vom pregăti cadre Ia nivelul celor mai noi și înaintate cuceriri ale științei universale.Este necesar ca profesorii, cadrele didactice să depună, in această direcție, eforturi mai mari. Apreciem In mod deosebit felul în care corpul didactic universitar își îndeplinește atribuțiile. în același timp, considerăm că celor peste 12 000 de cadre didactice din învățămîntul superior le revin răspunderi sporite in înfăptuirea directivelor trasate de partid și guvern. Trebuie trecut cu mâi multă hotărire la integrarea in- vățămîntului superior cu cercetarea și producția. Este necesar să’ punem un mai mare accent pe îmbunătățirea procesului de invățămint, Pe perfecționarea cursurilor și manualelor, asigurind introducerea rapidă a noilor cuceriri științifice din domeniul respectiv de activitate. Dacă am analiza u- nele cursuri — și cred că va trebui să facem aceasta — am constata că unele nu ar mai trebui să se găsească în circulație. Ar putea să se afle poate în muzeele institutelor respective, dar nu in laboratoare, nu în sălile de curs. A ține pasul cu știința și tehnica mondială înseamnă a înnoi periodic cursurile și manualele. Dacă în fabrică, în uzină, un produs trebuie innoit la 3—4 ani, cursul trebuie înnoit anual. Am avut ocazia să văd cursuri rămase cu 10 ani în urmă. Nu mă refer numai la conținut, erau pur și simplu scrise acum 10 ani. Ce fel de cursuri mai pot fi acestea ? Și aceasta nu e valabil numai pentru științele tehnice, pentru matematică, chimie, biologie, medicină — este valabil în egală măsură și pentru științele sociale. Și in acest domeniu, dacă nu se ține seama de problemele noi pe care Ie ridică viața socială, înseamnă a ocupa timpul studenților cu chestiuni care nu mai au decit cel mult valoare documentară sau istorică. Iată de ce consider că profesorilor, cadrelor didactice Ie revin sarcini deosebit de mari în perfecționarea manulalelor, a întregului proces de predare. Avem forțe capabile, avem oameni de Înaltă valoare în cadrul corpului profesoral universitar. Avem oameni de renume național și internațional. Este necesar să 

unim aceste forțe, să le dirijăm într-o direcție clară — și vom obține rezultate rapide în modernizarea, în perfecționarea generală a invățămintului nostru. Sint convins că vom reuși să facem acest lucru, că anul 1972—1973 va fi un an de cotitură ! Trebuie să facem ca acest an să marcheze cu adevărat o cotitură în acest important domeniu de activitate ! (Aplauze puternice. Urale. Se scandează „Ceaușescu-P.C.R.").Avem un corp bun de profesori și în școlile generale și liceale, avem învățători cu o temeinică pregătire, cu o bogată experiență. Sint convins că și în acest domeniu cadrele didactice vor acționa cu mai multă fermitate pentru soluționarea marilor probleme pe care le ridică modernizarea invățămintului. Există premise pentru a putea spune că sarcinile trasate de Conferința Națională pot fi realizate in bune condiții în invă- țămîntul de toate gradele, că și in acest sector hotăririle Conferinței se află in mîini bune si vor fi duse cu succes la îndeplinire. (Aplauze puternice).Am spus că se constată o serioasă preocupare din partea tineretului pentru însușirea de cunoștințe practice spre a șe putea încadra cit mai repede în producție. Referindu-mă la stu- denți, as putea spune că sînt deosebit de receptivi în însușirea a ceea ce este nou. Ei șe preocupă și aduc o contribuție prețioasă la modernizarea cit mai rapidă a invățămintului nostru superior. Acesta este un lucru bun, un factor de mare importanță pentru progresul în- vățămîntului nostru. De altfel întotdeauna tineretul s-a aflat în primele rînduri ale luptei pentru nou, împotriva vechiului. pentru transformarea revoluționară a societății, pentru transformarea revoluționară a omului. Iată de ce partidul dă o inaltă apreciere tineretului u- universitar, studenților, preocupării lor de a-și însuși cele mai noi și înaintate cuceriri ale științei și culturii naționale și u- niversale. Sînt convins că și în viitor studențimea noastră va păși în primele rinduri ale luptei pentru dezvoltarea rapidă a societății socialiste, Se va pregăti astfel incit să poată participa activ, în toate domeniile, la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, de Conferința Națională, la făurirea viitorului luminos al patriei noastre socialiste — societatea socialistă multilateral dezvoltată, societatea comunistă. (Aplauze puternice, prelungite).De asemenea, elevii din școlile de toate categoriile obțin rezultate bune. Ei participă activ la modernizarea învățămîn- tului, fac eforturi pentru o pregătire profesională cit mai concretă. Deoarece ne-am propus să inaugurăm și învățămintul general cu acest prilej, aș dori să menționez la această intil- 

nire aprecierea deosebită pe care o dăm elevilor din întregul invățămint de cultură generală și liceală. Doresc să urez studenților și elevilor succese tot mai mari, rezultate cit mai bune în studiu, spre a deveni buni constructori ai socialismului, buni cetățeni ai patriei noastre socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Nu am vorbit despre problemele educației generale, despre problemele formării politice cetățenești a tineretului studios. Consider insă că din ceea ce am spus pină acum se înțelege că pentru a forma un bun specialist, un bun cetățean, constructor al socialismului, este necesar ca, o dată cu preocuparea pentru însușirea cunoștințelor de specialitate, să a- cordăm o atenție permanentă educării generale a tinerilor, ridicării nivelului lor de cunoștințe culturale, politice. Numai așa tineretul nostru va putea duce miine pe umerii săi marile sarcini ale dezvoltării patriei. Avem datoria să pregătim tî- năra generație atît din punct de vedere al cunoștințelor de specialitate, cît și din punct de vedere politic, ideologic, astfel ca tinărul de miine, noua generație, să poată duce in mod sigur înainte cuceririle înaintașilor. să ridice Po noi culmi civilizația socialistă, să asigure viitorul luminos al patriei noastre. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,Cunoașteți preocupările generale ale partidului, ale guvernului, hotărîrea de a face totul pentru ca, o dată cu dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, cu creșterea producției industriale și agricole, să ridicăm continuu bunăstarea materială și spirituală a întregului popor. întreaga noastră activitate, tot ceea ce facem, este menit să slujească omul cu preocupările și nevoile lui materiale — care, după cum știți, nu sînt printre cele din urmă, cu preocupările și necesitățile lui spirituale. Facem totul pentru a crea condiții cit mai bune de viață din toate punctele de vedere. Ne preocupăm de a asigura creșterea nivelului de trai mai rapid decît am prevăzut în cincinal. Pe măsură ce și cincinalul se va realiza mai devreme.De altfel, incepînd din septembrie am și trecut Ia majorarea salariilor mici, iar zilele trecute am luat o nouă hotărire de ajutorare a familiilor cu copii mulți. Vom continua in anii 1973 și 1974 generalizarea majorării salariilor și a- plicarea altor măsuri sociale — construcția de locuințe, asistența sanitară etc., — care vor crea omului societății noastre o viață cit mai bună. Trebuie să ne preocupăm și mai mult de îmbunătățirea aprovizionării. Organele noastre de partid, consiliile populare, trebuie să acorde mai multă atenție problemelor de zi cu zi ale oamenilor muncii, in așa fel îneît, pe măsura rezultatelor pe care le obținem in dezvoltarea societății, să crească bunăstarea și fericirea fiecărei familii in parte. Fină la urmă, numai in măsura în care vom vedea această problemă, nu in general — nu în cifre medii pe țară — ci concret, în viața fiecărui om. a fiecărei familii, ne vom îndeplini roiul în ridicarea bunăstării întregului popor. (Aplauze puternice, se scandează : „Ceaușescu și poporul").In Cluj își desfășoară activitatea un mare număr de întreprinderi. Ele au un rol important în economia României. Nu am vizitat astăzi încă nici o întreprindere, am în program asemenea vizite după-amiază. Dar aș dori să exprim aici cîteva considerente. Cunosc întreprinderile din Cluj, știu ce se construiește, știu și rezultatele în producție. Sînt bune, dar pot fi încă și mai bune. Vom discuta, desigur, concret aceasta, in întreprinderile pe care le voi vizita astăzi. Dar aș dori să mă adresez activului de partid și. desigur, și cadrelor din invățămint, precum și tuturor oamenilor muncii, cerîndu-le să acorde mai multă atenție perfecționării activității din întreprinderi. Sint încă rezerve mari în ce privește folosirea capacităților, a dotării tehnice. în ce privește buna organizare. întreprinderile trebuie ajutate să se încadreze într-un ritm mai rapid în preocupările generale ale județelor și întreprinderilor din România de a realiza cincinalul înainte de termen. Nu doresc să mă refer la chemarea Capitalei de a realiza planul in 4 ani și jumătate. Desigur, Capitala are forța necesară. Și-a apreciat-o. Alte județe au analizat chemarea și au stabilit in cîți ani si în cite luni pot realiza planul. Clujul va hotărî, de a- semenea, aceasta — poate fi șî în 4 ani și jumătate, și în 4 ani și 8 luni, și în 4 ani și 4 luni, nu este nici o piedică în acest sens. (Aplauze). Dar esențialul este să ne propunem de a folosi mai bine mijloacele de care dispunem, să obținem cu investițiile realizate pînă acum — și în Cluj am investit mult — o producție sporită. Aceasta este calea pentru ca și oamenii muncii din Cluj să contribuie la sporirea rapidă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor și deci și a lor înșiși. Sint convins că clasa muncitoare din Cluj își va face datoria, că — la fel ca și in trecut — oamenii muncii din Cluj, fără deosebire de naționalitate, nu vor rămîne in urma celor din București. Eu aș fi printre cei

care ar trebui să înmîneze decorația pe care am anunțat-o la Conferința Națională județului care se va plasa pe locul I — și nu aș avea nimic împotrivă să vin la Cluj să fac aceasta. Depinde de dumneavoastră ’. (A-plauze puternice).Dragi tovarăși,Soluționarea problemelor pe care le-am discutat astăzi cere o activitate sporită din partea organizațiilor de partid din instituțiile de învățămînt, din toate școlile, din toate întreprinderile, cere îmbunătățirea și intensificarea activității organizației de partid, a comitetului municipal și, desigur, a comitetului județean Cluj. Trebuie să menționez și cu acest prilej că noi apreciem munca desfășurată de organizațiile de partid din Cluj, de organizația municipală și de comitetul județean de partid Cluj. Sperăm că se vor lua măsurile necesare în vederea lichidării unor neajunsuri care mai persistă într-un șir de domenii pentru a ridica întreaga muncă de partid la nivelul cerințelor trasate de Conferința Națională.îndeplinirea rolului conducător al partidului nu este o lozincă cu caracter general. A- ceastă cerință trebuie concretizată prin munca fiecărei organizații de partid, a fiecărui membru de partid. Numai în măsura în care fiecare comunist, fiecare organizație de partid, fiecare comitet orășenesc, fiecare comitet județean își vor face datoria, vor face totul pentru a uni eforturile colectivelor in cadrul cărora iși desfășoară activitatea, se vor preocupa permanent ca fiecare colectiv să devină un puternic centru de activitate pentru dezvoltarea patriei — numai in această măsură partidul nostru iși va îndeplini rolul de conducător în societate. (Aplauze puternice).Doresc să urez organizației de partid Cluj — tuturor organizațiilor care o alcătuiesc, tuturor comuniștilor, întregului activ — succese tot mai mari ! Să faceți în așa fel îneît toate sarcinile trasate de Conferința Națională, de partid și guvern să fie realizate în cele mai bune condiții ! Am convingerea că organizația din Cluj va obține rezultate bune în această direcție, dovedindu-se, ca și pînă a- cum. una din organizațiile puternice ale partidului nostru. (Aplauze puternice, prelungite).Vorbind de partid, am vorbit și de organizațiile obștești, inclusiv de organizația de tineret. Totuși, nu aș putea să nu spun cîteva cuvinte despre activitatea U.T.C.-ului și a asociațiilor studențești. Desigur, ne bucură ceea ce a spus aici președintele asociațiilor studențești din Cluj in legătură cu rezultatele obținute, cu preocupările asociațiilor pentru soluționarea problemelor privind învățămintul, munca studenților, participarea lor Ia viața socială. Este insă necesar ca organizațiile tineretului, inclusiv asociațiilor studențești, să fie mai active, să se preocupe mai mult de problemele educative și, mai cu seamă, să înțeleagă bine că trebuie să-și desfășoare nemijlocit activitatea în mijlocul tineretului. N-aș putea spune că toate organizațiile reușesc, intr-adevăr, să răspundă cerințelor tinerilor, să organizeze viața tineretului din școli, din institutele de invățămint corespunzător acestor cerințe. Sînt multe neajunsuri în această privință.Organizația de partid din oraș și din județ, comitetul municipal și comitetul județean trebuie să analizeze și să ia măsuri pentru îmbunătățirea muncii organizațiilor noastre de tineret. Acolo, în cadrul organizației sale, tineretul trebuie să găsească soluționarea problemelor care îl preocupă. Trebuie dată mai multă atenție combaterii unor mentalități înapoiate, retrograde, a unor concepții antiștiințifice, a unor idei mistice. în statul nostru există libertatea credinței — dar noi sintem comuniști. Voi studenții sinteți viitori intelectuali comuniști și e greu de presupus că un om de știință, un viitor om de știință, un om cu un orizont larg de cunoaștere poate crede că ploaia vine de la o forță supranaturală. Tocmai astăzi, la deschiderea anului universitar a plouat. (Animație ; aplauze). Este necesar să ne preocupăm de a da răspunsuri științifice la un șir de probleme pe care le ridică permanent viața, societatea. In această privință organizațiile de tineret trebuie să facă mai mult, să-i ajute pe tineri să ințeleagă in mod științific, în lumina filozofiei ma- terialist-dialectice și istorice, a noilor cuceriri ale cunoașterii umane, fenomenele naturii, legile obiective, tendințele dezvoltării societății.Tineretul vrea să și danseze. Și noi am fost odată tineri, nici acum nu sintem bătrini. (Animație ; aplauze). Trebuie să spun că pe atunci, organizația comunistă de tineret nu neglija să organizeze și dansuri, și distracții. Nu se poate concepe o organizație de tineret care să nu se preocupe de problemele tineretului, de o-ganizarea vieții sale. Altfel încetează de a mai fi o organizație a tineretului. Iată de ce, știind că aici sint îndeosebi cadre ale organizației tineretului, doresc să spun că în activitatea U.T.C.-ului. a asociațiilor studențești, trebuie să intervină o schimbare radicală în stilul de mun-
(Continuare in pag. a IV-a)
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Mitingul consacrat deschiderii anului de invățămint universitar

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Urmare din pag. a III-a)». Trebuie desfășurată o ast- 'ei de activitate incit fiecare ti- aar sa simtă că in organizație Căseste soluții la toate problemele care il preocupă. Inclusiv s cadrul organizației să se H»u căsători, să poată face ■ anta. (Aplauze puternice). < are pot fi cei mai buni prie- »ai. cei mai buni colegi care ■* participe Ia această mare -j urie a tinerilor, decît colegii facultate, de organizație, cei a aturi de care trăiesc zilnic ? 1 -edeți că există vreo incom- stibilitate intre a fi tinăr co- rauaist și a organiza o aseme- -'a căsătorie? Este necesar ca •rgaaizația să se preocupe de - i cum este organizată viața personală a tinerilor. După cum știți. Conferința Națională a emis previziunea că pînă în 199» vom ajunge la o popu- »ue de 25 milioane in România. V.T.C.-ul, partidul nostru, trebuie să se preocupe de a- »astă perspectivă. (Vii a- plauze).Fiecare trebuie să înțeleagă â are răspunderi față de sortate. inclusiv răspunderea de a lăsa urmași. Nu este o problemă față de care să închidem ochii. Tineretul trebuie c rescut intr-un spirit sănătos, de răspundere față de societate, rată de familie. Numai atunci vom crea intr-adevăr o societate socialistă dezvoltată din toate punctele de vedere. Nu ne poate lăsa indiferenți ceea ce se intimplă în familie, felul cum se căsătoresc sau cum se descăsătoresc unii tineri pe considerentul că aceasta este viața lor personală. Desigur, este viața lor personală, dar societatea Întotdeauna s-a o- eupat și trebuie să se ocupe și de viața personală a oamenilor. Faptul că ne preocupăm de a a- sigura locuințe, ajutoare pentru copii, pentru familii, — nu a- rată grijă pentru familie, pentru om ? Preocuparea pentru viața omului nu este ceva abstract, ci grija atît pentru satisfacerea cerințelor materiale, cit și pentru nivelul moral,

(Urmare din pag. 1) 
riri directe la ceea ce se cere 
a fi întreprins de îndată în
tr-o facultate sau alta, în- 
tr-un laborator sau atelier. 
Soluțiile propuse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dobîndesc 
valoare de generalitate, do- 
vedindu-se de maximă însem
nătate pentru întregul nostru 
învățămînt.

Aici, la Cluj, secretarul ge
neral al partidului — por
nind tocmai de la ceea ce a 
văzut la Politehnică șt la 
Universitate — s-a pronunțat 
categoric în favoarea integrării invățămintului în pro
ducție. De fapt este vorba de 
un proces care a început 
deja și multe dintre rezulta
tele raportate în timpul vi
zitei, îndeosebi cele de la 
laboratorul de tehnologia con
strucțiilor de mașini și ate
lierul de mecanică din ca
drul Politehnicii, confirmă 
imensele sale avantaje în pre
gătirea viitorilor specialiști. 
Am fost martorii unei adevă
rate dezbateri privind căile de 
adine â și de maximă valorifi- 
rare a acestei idei — inte
grarea m producție — care 
cucerește astăzi lumea tnră- 

spiritual al existenței cetățenilor și în mod deosebit a tineretului. Nici o organizație de partid sau de U.T.C. nu poate fi indiferentă la ceea ce se intimplă in viața oamenilor. (Aplauze). Este necesar să înțelegem că preocupindu-ne de problemele mari, trebuie să ne îngrijim și de problemele așa- zis mărunte. In fond nu există probleme mari și mici — iar conduita în viața personală, in viața de familie, constituie o condiție de bază a bunului mers al întregii vieți sociale. Iată de ce U.T.C., U.A.S.R., organizațiile de partid, trebuie să se preocupe permanent de educarea multilaterală, comunistă a tineretului, de explicarea tuturor problemelor astfel ca tineretul să înțeleagă cum trebuie concepută viața in spiritul principiilor și normelor elaborate de Conferința Națională privind etica și echitatea socialistă. Elaborind aceste norme, nu ne-am gindit să avem încă un document în plus, ne-am gindit să stabilim orientări care să ajute Ia înțelegerea răspunderilor pe care le ridică societatea in fața fiecărui cetățean, a problemelor noi ale vieții și relațiilor dintre oameni.In acest spirit sper ca organizațiile de partid, de tineret, consiliile populare să acorde mai multă atenție problemelor privind activitatea de producție, de învățămînt, de cercetare, de ridicare a bunăstării materiale și spirituale, de organizare a întregii vieți sociale, în- dcplinindu-și astfel in cit mai bune condiții rolul organizator și conducător în toate domeniile. Sînt convins că vom obține și aici o îmbunătățire simțitoare a activității organizațiilor noastre de partid, de stat și obștești. (Aplauze puternice).Dragi tovarăși,Cunoașteți politica internațională a partidului și statului nostru. Urmăriți cu toții cum se desfășoară viața internațională. Putem spune că evenimentele confirmă pe deplin

țămîntului, cercetării și pro
ducției deopotrivă. Ceea ce 
s-a desprins cu precădere este 
necesitatea unei depline cla
rificări asupra modalităților 
de realizare a scopului inte
grării. Pentru că muiți uni
versitari sînt încă seduși de

Pentru un 

învățămînt 
de maximă 

eficientă

perspectiva dezvoltării prin 
investiții costisitoare a atelie
relor și laboratoarelor existen
te în unitățile de învățămînt, 
prezentînd chiar asemenea 
proiecte. Calea spre reali
zarea unui învățămînt de 
maximă eficiență, a fost de 
părere secretarul general al 
partidului, e alta, și anume, 

justețea liniei trasate de Congresul al X-lea în domeniul politicii internaționale, aprecierile date în acest domeniu de Conferința Națională.Avem satisfacția să asistăm la un curs — ce se imprimă cu tot mai multă fermitate în viața internațională — de destindere, de soluționare a problemelor complicate care-și așteptau rezolvarea, unele de peste 20 de ani, pe calea tratativelor, a înțelegerii. Dacă am lua numai evenimentele mari din ultimul an, putem spune că realmente se observă o serie de rezultate bune pe calea soluționării acestor probleme. Desigur, nu ne facem iluzii. Știm că în lume mai ard încă flăcările războiului, mai sînt conflicte. E necesar să depunem în continuare eforturi consecvente pentru a se pune capăt acestor conflicte, pentru a se obține abolirea politicii imperialiste de forță și dictat, Pentru lichidarea colonialismului, pentru a face să triumfe în relațiile dintre state principiile noi, bazate pe egalitatea în drepturi, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe avantajul reciproc, pe neamestecul în treburile interne, pe renunțare la forță, la amenințarea cu forța, pe respectarea dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî viața așa cum dorește.’ (Aplauze puternice).Sînt perspective bune in direcția realizării securității europene. Sperăm că vor începe pregătirile, că se va ajunge Ia ținerea conferinței europene in cursul anului 1973.Noi sintem ferm hotăriți să aplicăm în viață prevederile Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale privind politica internațională, să acționăm cu consecvență pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, cn țările in curs de dezvoltare, cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente. cu toate statele lumii — inclusiv cu statele capitaliste dezvoltate, in spiritul principiilor coexistenței pașnice.
Dorim să participăm activ la

realizarea unei îmbinări rațio
nale, armonioase intre școală, 
cercetare și producție, care să 
folosească împreună baza ma
terială existentă, aceasta ur- 
mînd să se dezvolte prin 
aportul celor trei factori. A- 
ceasta e cotitura pe care tre
buie s-o înregistreze anul de 
învățămînt pe care l-am 
inaugurat.

Am reținut cu emoție refe
ririle făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
la locul ce-i este destinat or-, 
ganizației revoluționare a ti
neretului. Vorbind în fața 
unei săli în care majoritatea 
erau tineri, conducătorul 
partidului nostru a pledat 
pentru înrădăcinarea în con
știința tuturor a ideii că as
tăzi, la noi în țară, intelectua
lul este un om de acțiune și 
nu al speculațiilor teoretice, 
un specialist chemat să contri
buie direct la progresul ma
terial și spiritual al României 
socialiste. Din această necesi
tate izvorăsc și sarcinile de 
mare importanță ale organiza
țiilor de tineret, asociațiilor 
studenților : de a participa e- 
fectiv la crearea climatului a- 
decvat formării unui aseme
nea intelectual. 

statornicirea pe arena mondială a unei noi politici, la creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în viața internațională, în promovarea colaborării și păcii. Dorim să se realizeze o asemenea lume în care fiecare popor să-și poată consacra forțele, mijloacele — materiale și umane — dezvoltării economico-sociale. Sintem ferm hotărîți să facem totul în acest sens, să participăm activ la lupta pentru o lume a colaborării și a păcii. (Aplauze puternice).în încheiere, doresc încă o dată să exprim convingerea mea, a conducerii de partid și de stat, că noul an va marca un moment important în perfecționarea și îmbunătățirea invățămintului superior, a în- vățămintului de toate gradele.Doresc să urez cadrelor universitare din Cluj, tuturor cadrelor universitare din țară, noi succese în activitatea lor, rezultate cit mai bune in instruirea și educarea tinerei generații. (Aplauze puternice, prelungite).Adresez urări de succes cadrelor didactice din invățămin- tul liceal, de cultură generală și din școlile profesionale și le doresc realizări tot mai mari în perfecționarea invățămintului. (Aplauze puternice).Urez studenților din Cluj, întregii studențimi din România, succese și rezultate cit mai bune la învățătură. Să obțineți, dragi tovarăși, asemenea rezultate incit, atunci cînd veți păși în producție, să vă puteți îndeplini cu cinste îndatoririle pe care le veți avea, să puteți duce mai departe făclia civilizației și progresului socialist în România ! (Aplauze puternice).De asemenea, doresc elevilor succese tot mai mari la învățătură. in întreaga lor activitate.Tuturor vă doresc multă sănătate și multă fericire ! (A-plauze puternice, uraie : se scandează : „Ceaușes-t .-P.CJU*. întreaga asistență ovaționează Îndelung pentru partid, pentru Comitetul său Central, pentru secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceaușe^cug

ALTE 
MANIFESTĂRI 
DIN CENTRE 

UNIVERSITAREIntr-un cadru sărbătoresc, prilejuit de bucuria reîntîlnirii studenților cu profesorii sau de emoția primilor pași !n facultăți și institute, luni, la București, Iași, Timișoara. Craiova, Brașov, Tg. Mureș, Galați, Sibiu, Constanța, Suceava, Oradea și în celelalte centre de învățămînt superior au avut loc festivități prilejuite de deschiderea noului an universitar.Prim-secretari ai comitetelor județene de partid, reprezentanți ai organelor locale de partid, rectori, profesori, stu- denți și alți participanți care au luat cuvîntul au evidențiat preocuparea permanentă a partidului și statului pentru continua dezvoltare a învăță- mîntului superior, pentru legarea tot mai strînsâ a școlii de producție și cercetare.Intr-o atmosferă sărbătorească, studenții și cadrele didactice au adresat vibrante telegrame Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă hotărîrea de a răspunde prin fapte încrederii partidului, clasei muncitoare, întregului popor, de a-și aduce o contribuție tot mai însemnată Ia marea operă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, la progresul material și spiritual al scumpei noastre patrii.

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în centrul universitar Cluj se încheie la Sala sporturilor din localitate, unde are loc mitingul consacrat deschiderii noului an de învățămînt.Sosirea secretarului general al partidului e întîmpinată cu vii și entuziaste aplauze. La intrarea în sala de festivități, miile de studenți veniți să participe la miting — români, maghiari și de alte naționalități — scandează minute în șir numele secretarului general. Sînt prezenți, alături de stu- denți români, și tineri din alte țări care studiază în amfiteatrele și laboratoarele institutelor clujene. Este o atmosferă sărbătorească, subliniată de manifestările entuziaste ale tinerilor. In tribune, zeci de pancarte salută prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu. în mijlocul universitarilor clujeni. O mare lozincă, încadrată de drapelele statului și partidului nostru, domină sala : „Partidul— Ceaușescu — România*'. Sînt cuvintele pe care, minute în șir. cei prezenți le rostesc într-o tumultuoasă revărsare de entuziasm.Deschizînd mitingul, tovarășul Aurel Duca, a spus i Avem fericitul prilej de a saluta cu profundă și fierbinte dragoste, la această sărbătoare a deschiderii noului an de învățămînt universitar, pe cel mai iubit și mai stimat fiu al poporului nostru, secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Prezența primului om al țării In acest străvechi centru de cultură, cunoscut încă din vremea cuceririi romane a Daciei— depășește considerabil, prin semnificațiile sale, sfera vieții universitare, constituie o nouă și elocventă dovadă a grijii partidului și statului nostru pentru viitorul națiunii române și, în acest context, pentru dezvoltarea și modernizarea invățămintului românesc, pentru pregătirea tinerelor generații ale patriei.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „în societatea noastră Învățămînt ui este parte integrantă a grandioasei opere de construire a socialismului, o necesitate primordială a mersului înainte, un sector de importanță httă- ritoare pentru Întreaga viață s națiunii noastre socialiste*.Deschiderea noului an de Învăța mint are loc în condiții.e angajării depline și a dăr_irti totale a întregului nostru popor in munca pentru tnfan- tuirea programului adoptat de Congresul al X-lea și a hotă- rfrilor recentei Conferințe Naționale a parttduiuL Alături ce ceilalți taspen: ai muncii, corpul profesoral și studenp: muncesc ce abnegație pentru t-arip—-ere» tați | »r::-nilor trasate de partid tnvâță- mir.tului nostru, a prețioaselor indicații formulate de dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, in vederea perfecționării procesului in- structiv-educativ, a ridicării robului școlii — principalul factor de cultură și civilizație, la nivelul Înaltelor exigențe ale etapei istorice actuale pe care o străbate societatea noastră.Cu aceste gîndurî, permi- teți-mi ca. în numele oamenilor muncii din județ — români, maghiari, _ germani și de alte naționalități — a studențimii și cadrelor didactice clujene, să urez iubitului nostru oaspete, tovarășul Nicolae Ceaușescu, celorlalți tovarăși care-1 însoțesc, un călduros „Bun venit" în mereu tinăra Alma Mater Napocensis.Deschiderea in acest moment a anului universitar 1972/1973— a spus ministrul educației si Invățămintului, Mircea Malița— are o deosebită semnificație. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului, președinte al Consiliului de Stat, devenită o caldă și prețuită tradiție a vieții noastre universitare, ilustrează locul de prim-plan pe care-1 ocupă învățămîntul în politica țării. Atunci cînd, la Conferința Națională a Partidului, conducătorul partidului și statului a vorbit despre marile resurse de care dispune poporul nostru pentru a grăbi mersul său înainte spre o societate înfloritoare, dezvoltată, bogată, — afirmind că aceste resurse sînt, în ultimă instanță, resursele inteligenței, ale priceperii, ale voinței, ale calificării, ale competenței, — școala, cu profesorii si studenții săi, s-a simțit, la fiecare din acești factori, Implicată si responsabilă.Ideea cea mal prețioasă care stă la baza perfecționării învă- țămîntului nostru superior este aceea a unității dintre invăță- mînt, cercetare și producție, o- glindită în unitatea acestor funcțiuni care au ca subiect pe producătorii bunurilor materiale, pe profesori, cercetători și studenți.Această clarificare a conceptelor in domeniul școlii se datorează In primul rînd gîndirii și acțiunii tovarășului Nicolae Ceaușescu și face parte din acel proces de așezare a întregii noastre societăți în forme de organizare proprii stadiului de evoluție pe care-1 parcurgem, pe coordonatele definite de Congresul al X-lea si Conferința Națională.Semnificația acestei deschideri. cî.știgă relief prin faptul că ea are loc in centrul universitar Cluj — unul din componentele active, reprezentative si de prestigiu ale invățămintului nostru superior. Universitatea țării noastre, caracterizată de o concepție unitară și un suflu comun de voință, se mindreste în același timp și cu trăsăturile specifice ale diferitelor scoli, catedre, institute de cercetare, personalități care au preocupări, metodici și direcții distincte. Clujul, cu școala lui cunoscuta în domeniul științelor umaniste, sociale și ale naturii, a devenit mai puternic și în domeniul tehnic.Clujul, acest puternic pilon al invățămintului nostru superior, în care români, maghiari, germani și de alte naționalități muncesc frățește, 

împărtășindu-și voința eforturilor și bucuria realizărilor, își dă contribuția și la o viață universitară sănătoasă, construită pe valori etice moderne, cu un puternic conținut educativ, cum sint : probitatea, simțul datoriei și angajării, gîndirea creatoare, patriotismul înflăcărat.Adunați In institutele lor, pe care le iubesc, pe care le doresc gospodărite mai bine, modernizate, profesorii și studenții din întreaga țară asigură conducerea partidului și statului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de toată dăruirea și devotamentul lor și de focul acelui entuziasm pe care ei îl transformă în energie productivă pentru țară și înflorirea ei.Luînd cuvîntul, prof. dr. docent Ștefan Pascu, rectorul U- niversității „Babeș-Bolyai", a spus :Inaugurarea noului an universitar la Cluj, cinstită și o- r. arată de prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, constituie jn semn al prețuirii vechii etăți culturale, și mai însem- r ată cetate a culturii noi, socia- bste. a Invățămintului superibr lu.ean, de vechi tradiții, mereu înnoite, cu fiecare an Mai ales 'â Universitatea din Cluj Isi sărbătorește la acest început □e an si jubileul centenarului de la înființare. Se cuvine recunoștință nemărginită a tuturor studenților și a Întregului corp profesoral universitar — rb- mâni, maghiari, germani și de alte naționalități — față de iubitul și stimatul nostru conducător si. In a eeați măsură, se cuvin a E si strădaniile lor, spre a onora după cuviință cinstirea de care s-au învrednicit.Programul statornicit de Conferința Națională a partidului impUră învățămîntul superior in toate compartimentele vieții aocăaăe a țării. 11 obligă la o prezentă activă In realizarea soefetăța Mifelirti multilateral deawaitate. Aceasta inseamnă că - ?- ■ •-< »r se l-.g 
DIN CUVÎNTUL

PARTICIPANȚILOR
rează sub semnul unor respon- sabilitâți si exigențe majore . are solicită un efort continuu de competență științifică și pedagogică a membrilor corpului didactic, o strădanie fără oprire a studențimii pentru a răspunde imperativelor prezentului și ale viitorului. Cele două aspecte inseparabile ale instruirii și educării studențimii, anume formarea lor ca specialiști de înaltă calificare și cetățeni devotați ai cauzei socialismului, impun cu necesitate efortul tuturor disciplinelor, al tuturor membrilor corpului didactic spre aceeași finalitate. Școala, în general, și îndeosebi cea superioară, de orice profil ar fi, își împlinește plenar chemarea numai dacă și în măsura în care se află într-o legătură permanentă cu viața, cu practica, cu dezvoltarea de acum și de viitor a economiei, științei și culturii naționale și universale, cu alte cuvinte dacă va cultiva cu toată răspunderea, în chip just și judicios, relația ce constituie un ^imperativ al contemporaneității : învățămînt — cercetare — producție.Această imperioasă necesitate, fundamentată științific in documentele partidului nostru, sintetizată magistral de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a constituit și în anul încheiat o preocupare a slujitorilor școlii si a studențimii noastre.Cei peste 4 500 absolvenți ai Instituțiilor clujene de învăță- . mint superior din anul încheiat, adică promoțiile Conferinței Naționale a partidului, sînt, astfel, bine pregătiți, încrezători în forțele și talentele lor, hotărîți a-și fructifica cu imbel- șugare roadele anilor de învățătură pe băncile universitare, tinere talente doritoare de a se realiza plenar, spre înălțarea țării și a poporului.Locul celor plecați a fost luat In acest an de alții, peste 3 500, cei mai buni dintre cei buni, care, cu emoție și încredere, au bătut la porțile lăcașurilor de cultură și știință clujene, hotărîți să-și pună in valoare tăiatele, să-și desăvîrșească învățătură pentru a putea sluji țara, națiunea, partidul și a răsplăti, astfel, sacrificiile săvîrși- tș pentru a le asigura instruirea și educația.Un alt deziderat al școlii este acela de a fi receptivă față de știința și tehnologia nouă, de a o introduce în ritmul in care ea se realizează, micșorînd sau eli- minînd chiar distanța dintre cea mai nouă cucerire și aplicare a ei în școală. Datorie ce se cuvine împlinită fără ezitare, nu numai fiindcă știința ajută oamenilor să domine și să supună forțele naturii și ale producției, ci, deoarece este în aceiași timp un factor hotârîtor al formării personalității umane. Pe de altă parte, evoluția continuă a gîndirii științifice ușurează depășirea metodelor învechite. înlo- ctiindu-le cu altele, noi, si pregătește tineretul să se adapteze eu mai multă ușurință schimbărilor de azi și .de miine, educației permanente, impusă de mutațiile revoluționare ale societății viitorului.Este în stare învățămintul nostru superior să înfăptuiască asemenea imperative ? Pe temeiul talentului și priceperii, proprii studențimii și corpului profesoral, canalizate pe drumul sigur al succesului de partidul nostru, răspunsul nu poate fi decît afirmativ. Realizările de seamă mai pretind, însă, și pasiune și dăruire, muncă necontenită și voință dîrză de pro

gres și înaintare, de înnoire și modernizare. Sînt prezente și a- cestea in grad superior studențimii și corpului profesoral. Cu- noscînd asemenea calități, asigur partidul, pe dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe secretar general, că studențimea și corpul profesoral din centrul universitar al Clujului, vor uni armonios știința și conștiința pentru a conferi o realitate superioară adevărului străvechi — anume că nu se poate aduce mai mare folos patriei decît educînd tineretul, învățîndu-1, așa cum ne îndemnați dumneavoastră, să stăpînească bine știința, să se pregătească cu competență, în- sușindu-șî o bogată cultură generală, numai astfel putîndu-si îndeplini îndatoririle față de societate, față de patrie.Exprimînd In numele tuturor studenților clujeni sentimentele de adîncă bucurie și satisfacție de a avea în mijlocul lor la festivitățile deschiderii anului de învățămînt pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți conducători pe partid și de stat, președintele Consiliului Uniunii Asociației Studenților din Centrul Universitar Cluj, Dumitru Ciupercescu, a spus : Toți studenții din centrul nostru universitar — români, maghiari, germani și de alte naționalități — asemenea întregii studențimi a patriei, își manifestă la această sărbătoare adeziunea unanimă și deplină la politica internă și externă a partidului și statului, hotărîrea lor de a-și consacra întreaga energie ți pricepere însușirii unor cunoștințe multilaterale, formării lor ca buni specialiști și cetățeni capabili să contribuie la edificarea socialismului și comunismului în patria noastră. In același timp, exprimăm mulțumirile noastre și recunoștința fierbinte pentru condițiile minunate de studiu și de viață care ne-au fost create, dovadă elocventă a grijii părintești a partidului, a poporului față de studențime, față de tinăra generație.Pornind de la marile răspunderi ce izvorăsc din documen

tele Conferinței Naționale, vom desfășura, încă din primele zile ale anului universitar, o largă activitate politico-educativă, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a studenților, a sentimentelor lor de dragoste și a- tașament nețărmurit față de partid și patria socialistă, a hotărîrii lor de a urma neabătut politica partidului de a sluji cu devotament și abnegație aspirațiile națiunii noastre socialiste.Luînd cuvîntul în continuare, Ildiko Laszlo, studentă în anul I la Conservatorul „Gheorghe Dima", a spus: Faptul că această primă zi din viața noastră studențească începe cu întîlni- rea cu dumneavoastră, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu. cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, ne umple inimile de bucurie, reprezintă un puternic imbold de a porni cu entuziasm și hotărîre la realizarea sarcinilor care ne revin în noua noastră calitate.începem noul an universitar cu conștiința limpede că principala noastră îndatorire este de a ne îmbogăți orizontul de cunoaștere, de a ne forma ca oameni capabili să continue înaltele tradiții de muncă și viață ale comuniștilor, de a contribui alături de toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și alte naționalifăți, înfrățiți prin aceleași simțăminte și idealuri în ființa tot mai puternică și unită a poporului român, la realizarea amplului program de dezvoltare social-economică si culturală a patriei. Ca studenți la Conservator, ne vom îndrepta eforturile spre însușirea valorilor culturii naționale și universale, spre formarea noastră ca activiști pe frontul culturii și artei, capabili să slujească poporul, să contribuie la îmbogățirea vieții lui spirituale.Doresc să vă asigur, tovarășe secretar general, că noul detașament de studenți care intră în această zi pe porțile facultăților se va constitui, așa cum ne-ați indicat dumneavoastră, intr-un adevărat colectiv de luptă pentru însușirea științei și culturii, pentru propria lor educație comunistă.A vorbit apoi Petre Simola, lăcătuș mecanic la Uzina „Car- bochim", student la Facultatea de studii economice.Noi, cei care sintem efectiv încadrați în procesul de producție, ne manifestăm deplina satisfacție si adeziune față de măsurile adoptate de conducerea partidului și eforturile ce se fac pentru dezvoltarea și modernizarea în-, vățămintului. pentru legarea sa tot mai strînsă cu producția. Ca muncitor și student în același timp, beneficiar al condițiilor tot mai bune de muncă si învățătură create de partidul și statul nostru, pot să afirm că îmbinarea armonioasă si eficientă a producției cu instrucția teoretică este una din căile sigure de formare a viitorului specialist de înaltă calificare.în această direcție, consider că o importanță deosebită va avea aplicarea în viață a măsurii stabilite de Conferința Națională a partidului de a se crea secții de învățămînt superior în uzine.Așa cum a demonstrat experiența anului trpeut, prezența studenților în colectivele de muncitori, discutarea împreună a tuturor problemelor de pregătire, muncă și viață, dezvoltarea colaborării dintre organi

zațiile U.T.C. din îr.t.-eprir.deri și asociațiile studențești reprezintă forme eficiente de pregătire a viitorilor specialiști. In același timp, contactul nemijlocit cu uzina, cu colectivele de muncitori exercită o puternică înrîurire educativă a- supra studenților, asupra pregătirii lor pentru muncă st viață.In numele tuturor muncito- rilor-studenți, vă mulțumesc dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, conducerii de partid și de stat pentru condițiile de muncă și învățătură ce ne sînt create si vă asigurăm că, prin gîndu- rile și faptele noastre, vom sluji cu devotament Idealul scump nouă tuturor — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.în continuare a vorbit studentul Galiș Viorel, de la Institutul Politehnic.Datoria noastră de a ne instrui și forma multilateral primește dimensiuni morale cu atft> mai mari, cu cit prin eforturile întregului popor, prin grija și sprijinul permanent al conducerii de partid și de stat, a dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, studențimii îi sînt create condiții de pregătire profesională și a- firmare socială fără echivalent în istoria României.Ca student la Institutul Politehnic, confruntat direct cu mutațiile calitative ce se pețrec-ÎA- tnvățămintul noatru, doresc, tovarăși, să arat că, deși în aceasta direcție s-au făcut pași importanți, realizările obținute nu sint în totalitate pe măsura sarcinilor care se pun în fața Invățămintului pe linia formării specialistului de miine. Pornind de la această realitate, noi, studenții, considerăm că pentru modernizarea rapidă a învăța- mintulul este necesară o implicare mai directă a unităților industriale in asigurarea condițiilor de învățămînt adecvate noilor cerințe, și, totodată, o mai mare receptivitate din partea instituțiilor de învățămint superior față de necesitățile concrete ale producției. în ceea ce ne privește sîntem ferm hotăriți să _ne integrăm activ în orice acțiune de dotare materială ți au- toutilăre. să transformăm ate- lierele-școală In adevărate secții de producție, să ne asigurăm prin calitatea muncii desfășurate In unitățile productive un larg credit din partea col «cine
lor de muncitori, o solidă ptega - tire pentru viitoarei noast-4 profesiune.Primit cu puter- te -> ați: si male, a îuat cnvte't. :?• arășu. Nicolae Ceaușescu.
' Cuvîntarea seeretaruhsi general al partidului a fbst subliniată în repetate rin duri cu puternice aplauze.Sîntem cu toții seb impresia, puternică a cuvintelor rostite de la această tribuni de către iubitul nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a spus ’ în încheierea mitingului tovarășul Aurel Duca. Cu a- acest sentiment, doresc ca. in numele celor prezenț: aici și al tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — din județul Cluj, să mulțumesc din inimă pentru cinstea -e ne-ați făcut-o de a fi prezent In mijlocul nostru la deschiderea noului an de învățămînt universitar, să exprim și cu a.tastă o- cazie acordul nostru total la înțeleaptă politică internă și externă pe care o promovați, față de activitatea neobosită oe care o desfășurați în fruntea partidului și a statului nostru pentru continua propășire si prosperitate a patriei noastre socialiste.Vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici un efort pentru a da viață indicațiilor majore formulate de cel de-al X-lea Congres și de către Conferința Națională a partidului nostru, sarcinilor trasate de către dumneavoastră, personal, pentru e- dificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, România socialistă. Indicațiile date de dumneavoastră și cu acest prilej vor constitui pentru noi, Comitetul județean de partid, pentru toate organizațiile de partid, pentru tineret, pentru U.T.C. și asociațiile studențești din întreprinderi, școli și facultăți, pentru conducerile unităților din învățămînt, pentru toate cadrele didactice, un ‘ adevărat program de activitate, în vederea perfecționării continue a procesului instructiv și, în același timp, educativ, de a munci în așa fel incit să creștem o generație de tineri care sâ fie în stare să poarte cu mîn- drie drapelul patriei noastre înainte, spre noi culmi de cultură și civilizație.In cadrul întreprinderilor noastre și în unitățile noastre economice se desfășoară o activitate vie pe linia traducerii in viață și realizării sarcinilor trasate de către Conferința Națională a partidului, pe linia aplicării indicațiilor date de dumneavoastră în consfătuirea care a avut loc cu primii secretari și eu activul la Comitetul Central. Putem să raportăm, tovarășe secretar general, că avem întreprinderi care vor realiza planul cincinal în 4 ani, 4 ani și 5 luni, în 4 ani și 6 luni și sîntem convinși că ne vom număra printre județele care vor realiza planul cincinal înainte de termen.Sîntem convinși că prin contribuția cadrelor noastre de ingineri și tehnicieni din întreprinderi. a oamenilor de știință din institutele noastre de învă- țămînt superior, vom da viață acestei sarcini de o deosebită importanță, care a fost trasată de către partidul nostru, de către secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu.încă o dată ținem să vă mulțumim. tovarășe secretar general. pentru cinstea deosebită pe care ne-ați făcut-o participînd la deschiderea noului an de în- tățămînt în centrul nostru universitar, pentru indicațiile deosebit de prețioase pe care ni le-ati dat și cu acest prilej.Mitingul a luat sfîrșit intr-o atmosferă de vibrant și fierbinte entuziasm, in ovațiile prelungite ale asistenței.
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CULESUL
în cel mai scurt timp

Brigăzile și echipele de muncă patriotică ale tinerilor, formate pretutindeni, au reprezentat la sfîrșitul săptămînii trecute — ca și în alte duminici — ponderea principală a forțelor antrenate în lucrările de sezon. De data aceasta peste 30 000 de elevi, muncitori, șa- lariați din orașele și satele județului Sibiu au făcut ca în situațiile operative procentele de realizare să crească substanțial la toate capitolele. Iată cî- teva secvențe din filmul muncii desfășurate în zilele de sîmbă- tă și duminică :Ăxente Sever. 2 200 de tineri din orașul Copșa Mică, muncitori de ’ la Uzina metalurgică de metale neferoase, Carbosin, elevi de la Grupul școlar pe- tro-chimic, liceul de cultură generală, de la școlile genera- se le din Axente Sever, Agîrbi- ciu, Sorostin,- Șeica Mică, Mo- tiș, s-au prezentat în formații bine organizate la fermele întreprinderii agricole de stat din localitate pentru a ajuta la culesul strugurilor, la recoltatul și transportul sfeclei de zahăr, la culesul merelor. Pentru a folosi integral această impresionantă forță de lucru a fost nevoie ca pe lingă mijloacele de transport ale unității să se a- peleze la încă 20 de autocamioane de la întreprinderile o- rașului. Numai așa fluxul continuu : recoltare-transport a putut fi asigurat în întregime. Lucru care s-a și realizat Ia sfîrșitul zilei de duminică, în- registrîndu-se recoltarea a hectare sportul coltarea
15 sfeclă de zahăr, tran- a 120 tone sfeclă, și transportul a 50 re- 

to-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul

R. D. Germane

Un tineresc salut revistei „Viața

rea întăririi capacității de apărare, a patriei.Ca ostaș credincios al partidului, revista „Viața militară" grupind in jurul ei prozatori și poeți de prestigiu. mujți dintre, ei tineri, militează activ, in spiritul programului de educație comunistă, inițiat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. pen-' tru a dezvolta in rindul tinerilor ce slujesc patria sub drapel spiritul revoluționar, hotărirea fermă de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne Și externe a partidului și statului nostru, pentru slujirea cu fermitate a intereselor poporului român. a cauzei libertății și suveranității naționale, a idealurilor socialismului.La această aniversare, colectivul ziarului „Scinteia' tineretului" adresează un călduros salut colegiului de redacție. personalului redacțional și tuturor colaboratorilor revistei „Viata militară". cele mai calde felicitări și urări de noi succese și împliniri in nobila lor misiune.

Luni, 2 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe dr. Hans
Voss, ambasadorul R. D. Germane la București, la cererea a- cestuia.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă tovărășească.
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Herbig, directorul ge- acestei instituții, a so- după-amiazâ. la Bucu-Gunther neral al sit, luni rești.
in- 
în- universal și Cen-

economiei naționale, transporturilor

îtr 15

ne strai mere.Mediaș. Din acesstâ calară au po peste CJLP din IJLS.la recolta strugurilor pes de ia școala trometan", șc petrol-chimie. liceele teoret Alți colegi de-a: jutor cooperator’ Dîrlos, Ighiș Viilor și Med
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țel, lea
Luni, a sosit in Capitală delegație economică luxembur- gheză condusă de Marcel Mart, ministrul Lirismului, energiei.

și la

• DOLJCine se află Craiova nu poate 
—t impresioneze de plecării elevilor spre de muncă. Zilnic 36 de autobuze și camioane pornesc d< la porțile liceelor, școlilor profesionale și generale către livez și lanurile de porumb. Dar numai la Craiova. La Sega Filiași, Băilești. Calafat, tindeni în județul Dolj unde sînt solicitați, elev pund cu promptitudine, du-și forțele pentru o practică de mare utHitai cîală. Nu e de mirare că. în fiecare zi. pe haina de lucru a toamnei sînt prinse ă cele a- proape 32 COO c» ecusoane ale e- Jevilor doljeni. De Ja comandamentul acestei acțiunt prin intermediul tovarășului Pa nu, președintele consiliu; ret muncitoresc al Con județean Dolj al U.T.C.. și Di mitru Ciocionică, activist ai celuiași organism, am aflat < s-a întocmit un grafic al nee

★Luni după-amiază, au ceput convorbirile de lucru tre delegația română, condusă de tovarășul Manea Mănescu, președintele Consiliului Economic, și delegația Marelui Ducat al Luxemburgului, condusă de Marcel Mart, ministrul economiei naționale, turismului, transporturilor și energiei, care, la invitația Consiliului Economic. face o vizită în țara noastră.

La 2 octombrie s-a deschis in Capitală „Sâptămina mărfurilor din R. D. Germană-1, acțiune organizată cu ocazia schimburilor între magazinul „Victoria" București trum-Berlin.

*a. pretu-
rasraun

B

VASajE BAVTSCT

• BISTRIȚA
NASAUDrt^-NăsâuA. cetsea. iurje-j?

Sub egida Comitetului de Gaze al Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, luni dimineața s-a deschis, în hotelului Capitală, simpozionul câtime în transportul și distribuția gazelor pentru preluarea •• irfurUor de consum zilnice și sezoniere", organizat de Minister-! Minelor, Petrolului și Geologiei.

Delegația grupuluiUniunii interparlamentare, condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru al Consiliului Uniunii interparlamentare, care a luat parte la lucrările celei de-a 60-a conferințe anuale a Uniunii, desfășurată la Roma, s-a înapoiat în Capitală.

Revista „Viața militară", publicație de literatură și artă a Ministerului Forțelor Armate. împlinește 25 de ani de ia apariția primului său număr.Inscriindu-se in nobila activitate consacrată înfăptuirii sarcinilor puse de conducerea de partid și de stat in fața forțelor noastre armate, revista „Viața militară" aduce o contribuție deosebită la dezvoltarea înaltelor calități morale politice ale militarilor,educarea lor in spiritul devotamentului nețărmurit față de patrie, popor și partid, al mindriei pentru glorioasele tradiții de luptă făurite de înaintași, al hotâririi de a le continua și 'Îmbogăți. In paginile revistei au văzut lumina tiparului reportaje și însemnări cu un profund mesaj educativ care înfățișează vibrant efortul tinerilor aflați sub arme, precum și ale celor din detașamentele de pregătire militară a tineretului. mo- bilizindu-i la îndeplinirea cu dăruire a marilor îndatoriri ce le revin în vede-
/> apărut nr. 11 al revistei

I,
4 a: a
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Cind ar ii trebuii să lucreze.

sălile Intercontinental din „Soluții La Biblioteca americană din București a avut loc, luni după- amiază, vernisajul expoziției pictorilor americani de origine indiană, Fritz Scholder și T.C. Cannon.
rr MUNCA DE PARTID"

Din sumar :
Editorial — Organizarea, 

problemă cardinală a muncii 
de partid ; Petru Țăran — 
Buna desfășurare a adunărilor 
și conferințelor pentru dări de 
seamă și alegeri.

t - ansamblu folcloric al pio- -.erilor din România a plecat R.S.F. Iugoslavia pentru a -anticipa la Festivalul artistic internațional intitulat „Bucuria I _-tpe:*, care se va desfășura la Belgrad. în prima decadă a atestei luni.

La cinematograful „Patria" din Capitală a fost prezentat în ------ - x ,.._i ------ filmul realizat Bratu,premieră, luni seara, „Drum în penumbră”, de regizorul Lucian după un scenariu aparținind scriitorului Petru Popescu.
CU TOATE FORȚELE PEN

TRU ÎNDEPLINIREA HOTA- 
RIRILOR CONFERINȚEI NA
ȚIONALE ! Constantin Drăgan 
— împletirea tot mai strtnsă a 

\ activității de partid, de stat și 
sociale.

Luni dimineață, au început în Capitală lucrările celei de-a III-a Conferințe naționale de hematologie, organizată de U- niunea Societăților de Științe Medicale.
Luni, a sostt în Capitală Robert Louis Rogers, noul ambasador al Canadei în Republica Socialistă România.

IN CINSTEA CELEI DE-A 
XXV-A ANIVERSĂRI A RE
PUBLICII : Adela Deac —
Fapte definitorii în competiția 
pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen ; George

Micota — Conducerea concre
tă a întrecerii socialiste.

Ion Safta — Comuniștii, e- 
lementul dinamizator al orga
nizațiilor de masă.

PROPAGANDA DE PAR
TID. CONSULTAȚII. Dumitru 
Mazilu — Funcțiile statului si 
evoluția lor în societatea so
cialistă multilateral dezvolta
tă : Petru Ignat. Ovidiu Po
pescu, George G. Potra — 
Politica externă a României — 
o politică de pace și de înțe
legere între popoare ; C. Slr- 
bu. El. Mălin, C. Bărbulescu — 
Reducerea cheltuielilor mate
riale șl utilizarea completă a.’ 
capacităților de producție, fac
tori de bază ai creșterii efi
cienței economice.

mișcării revoluționare
rate îndemnuri la pasivitate în 
rîndurile mișcării proletare.

S-a evidențiat, de asemenea, 
rolul ce revenea, în raport cu 
cerințele etapei. Partidului Co
munist, apreciat de congres ca 
fiind singura forță capabilă de 
a remedia economic și politic 
viața țării.

Congresul a luat, de aseme
nea, poziție hotărîtă împotriva 
politicii. șoviniste, la care gu
vernul recursese cu intenția 
vădită de a slăbi unitatea de 
luptă a oamenilor muncii.

O sarcină de primă impor
tanță, supusă soluționării de 
către lucrările Congresului al 
II-lea al P.C.R., a fost elabo
rarea Statutului partidului, la 
baza căruia a stat proiectul de 
statut pregătit în 1920, d.ar care 
— date fiind împrejurările — 
nu a putut fi supus .spre apro
bare întîiului Congres al 
partidului. Statutul a definit 
partidul ca fiind detașamentul 
organizat de avangardă al pro
letariatului, o forță absolut ne
cesară pentru succesul mișcă
rilor revoluționare viitoare.

Respectînd cerințele centra
lismului democratic, în confor
mitate deplină cu tezele leni
niste, statutul a definit sarci
nile și drepturile membrilor de 
partid.

Prin problematica de maxi
mă importanță pentru viața 
țării, pentru cerințele mișcă
rii muncitorești, prin pașii im
portanți tăcuți în activitatea 
de organizare a partidului, la 
cel de-al II-lea Congres al său 
P.C.R. și-a întărit poziția po
litică, poziția revoluționară.

*

semănătorile sini iută in victoria
SPORT J

50 de ani de la lucrările

Congres al P. C. R.

Fotocronică de campanie la S.HA Lrifa

în cadrul programului de schimburi culturale dintre România și R.D. Germană, un colectiv al Filarmonicii din Dzesda. in frunte cu dirijorulateliere.
A X. “J
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Programul t
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K i 7:r.Z.

SUB MARI:

17, 30 
de 
limba 
limba 
18.20 Aplauze 
18.45 Evocări. O sută de ani de 
la înființarea Asociației Generale 
a Lucrătorilor din România. 19.05

JUMĂTATE: 
(orele 15,30;

TasSe C»

Teatrul de Comedie: NIC-NIC — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landrâ" (Schitu Măgureanu): O 
SCRISOARE PIERDUTĂ — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
REVISTA ARE CUVtNTUL — ora 

19,30.

la Dada 
M; 18.ÎS;

Secția Dor Mărunt: ...la cele două semă 
cite ceva, pe aici, prin părțile esențiali

DANSĂM ÎN FA- 
la Moșilor (orele

Secția Săpunari : De mei :: 
sesc manetele de la cutia de 

viteze... Omagii interpreților de muzici 
populară : Aurelia Fătu Răduțu și 
Maria Lătărețu. 19,28 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. In cinstea ani
versării Republicii — cronica ma
rii întreceri. 20,00 Comentariu la- 
40 de steme. Județul Alba. 29,20 
Seară de teatru: Robespierre de 
Romain Roland I. Premieră pe 
tară. Adaptare TV de Letitia 
Popa. 21,35 Teleglob: Itinerar sue
dez. 21,55 Farmecul Operetei. Se- 
lecțiuni din ..Țara surîsului" de 
Lehar. 22.30 24 de ore.

20,00 Telecinemateca pentru co
pii: Anicka merge la scoală. 21.30 
Viața economică a Capitalei. ’1,50 
Luminile rampei — Tineri inter
pret!. Seleețiuni din concertul Or
chestrei de tineret din R.F. a 
Germaniei. 22,25 Telex tehnico-ști- 
ințific. 22,35 Dicționar muzical- 
distractiv. Litera T.

Deschiderea 
după-amiază. 

rusă. 18,00 Cum 
rusă, 18,00 Cum 

pentru

rulează la Pacea (orele 15,30- 18: 
20.30).

EXPLOZIA ALBĂ: rulează 
Buzești (orele 15,30; 18: 20,15).

TREI DIN VIRGINIA: rulează
Cringași (orele 15.30: 18 : 20 15).

CASA DE SUB ARBORI: rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 18: 20,15).

MARȚI, 3 OCTOMBRIE 
Programul 1

S.00 Deschiderea emisiunii. 9,05 
Teleșcoală. Televiziunea școlară 
integrată. Biologie (anul III li
ceu). Celula. 9.30 Planul emisiuni- 

de Televiziune școlară inte
grata :n anul școlar 1972—1973. 
18.0» Curs de limba engleză. 10,30 

se-al: Salut Germain. 11,(1 
Căminul. 11.45 Seleețiuni din emi
siunea ..Promenada duminicală". 
12.0# Telejurnal. 12,15 Muzică

: TORA !: ruleazâ
Tomis

— Stăm bjne . cu pregătirile pentru . semănatul griului. Mîinc, dacă o'fi să Intrăm la semănat. noaptea am petrecut-o liniștiți.Tovarășul Gheorghe Șerban, directorul Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii _ Lehliu, răspundea astfel întrebării noastre .privitoare la perspectiva garantării operativității și calității la semănatul păioașelor. Iar precizarea de mai sus e argumentată cu cifre din hirtiile încopcia-te în cîteva dosare. Transcriem: din 4 470 de hectare planificate a fi semănate în a- ceastă toamnă, 3 086 au și fost pregătite ; din 35. de semănători SU-29 și 49 de grape eu_ discuri, 35 și respectiv 49, adică toate au fost puse în perfectă stare de funcționare ; mecanizatorii, pînă la'unul, au fost instruiți și examinați asupra tehnologiei semănatului păioaselor și a activității cu principalele mașini agricole.începerea semănatului la grîu este o chestiune de zile. Dacă n-ar fi fost ploile, însămințârile ar fi Început. De aceea ni s-au părut firești încredințările tovarășului Șerban. Numai că, după ce am dublat documentarea prin discuțiile la secții, _ ne-am convins că acel „stăm bine" nu este decit o perdea falsă. Pai- tru că dacă miine ar fi să se intre la semănat, cîteva mașini ar rămîne încă pe butuci

curtea .secpjîoc dt » Sigur, cf’-e ma: Jnffl: semănători și grapele sint puse... la lime. M Tii din Lehliu-sat. in inginerului agronomLuca, au efectuat și proba grîu, timp de trei zile, șase seriași corectind tot ceea ce impunea. Acum, șase din : șapte semănători fiind decre! ca apte pentru semănat. La &

zpunari. cea de-a șasea sei toare a rămas in aceeași de... mașină fără piese, cum afla încă din toamna trecuta. Gheorghe Oprea, susține că de peste o lunâ de zile a solicitat atelierului S.M.A. (șef de atelier Constantin Anghel) să asigure confecționarea manetelor necesare, că a revenit în nenumărate rinduri dar fără succes. La S.M.A., toată lumea ridică din umeri replicînd că de o astfel de sesizare nimeni nu are cunoștință. Iată însă că intre două justificări, între o arătare cu degetul și o parare prin folosirea platoșei „n-au nici o dovada că ne-au anunțat", la Săpunari o semănătoare practic nu va putea fi folosită în primele zile ale campaniei. Și, fie-

ca aumirat de cele torul Ion P-arcT..za'.orLehliu vin la intib campar. lor. Nu și disc»nepuse -a Iere. le ii; în mijlocul
— A’u știu tovarășe de ce 

semănătorile nu sînt încă pu
se la punct. Asta e treaba 
altora, eu sînt doar un sim
plu... mecanizator. Așa ne-a 
răspuns. Ion Parcarea, de la 
secția Pelinu, deși și dînsul, simplu mecanizator, cum este, 
a lucrat la repararea semă- 

| nătorilor de păioase.

Imagini de la secția Lehliu- sal. Și aceste mașini vor lu
cra în campania semănatului 
de toamnă. De la o baterie 
lipsește încă, un disc, de 

altul o roată

Fotografiile : 
PAVEL TAXJALA

• Aseară la Roma s-a e- 
fectuat tragerea la sorți a 
■Kx.yrilor din tarul doi al 
cavelor continentale la fot- 

|n Cupa campionilor eu- 
eehipa F.C. ARGEȘ, 

naa României, va în- 
'primol joc Pe teren 
• ■ cunoscuta îormație 
k» REAL MADRID.

RIFID BE C I R» .ȘTI va 
jwca ia Cupa cupelor cu e- 

Pt RAPID VIENA (pri- 
I Tri ta deplasare), iar 
Cava C-EJLĂ. învingă- 

■Mrca dtaera VNTVERNITA- 
TF C CLI J m SPARTAK 
IES SKI SOFI A va inti Ini 
tmupa DIN (MO BERLIN 
a n r,

xidele itar-recuri se vor 
octombrie și 8

—a a Olimpiadei 
de la Skoplie, 

—a farxs cu sco- 
5 selecționata

:ză.
: Clocii- 
eîberger 
rezultate 
I :Iugo. 

CJLS.S—I 
EfrilgaHa— 
F. a Ger- 

agar.a 2.5—

După arestarea majorității 
delegaților prezenți la primul 
Congres al Partidului Comu
nist Român, acțiunile de ani
hilare a unității proletare, în 
care forțele reacționare erau 
vital interesate, au făcut ca 
din mai și pînă la sfîrșitul a- 
nului 1921, P.C.R. să nu-și 
poată desfășura practic activi
tatea în condiții legale. Recu- 
cerindu-și, cu ajutorul maselor, 
dreptul de a activa legal (de
cembrie 1921), deși prigoana 
burghezo-moșierească a conti
nuat, membrii P.C.R. au reușit 
să formeze în anul 1922 un 
Comitet Central provizoriu. 
Procesul din Dealul Spirii, în 
care erau implicați 300 de mi- 
1 tanți pentru drepturile mun
citorimii, desfășurat sub sem
nul unei adevărate, terori îm
potriva „acuzaților" s-a trans
format într-o puternică de
monstrație a forței cu care 
Partidul Comunist se afirma în 
viața social-politică a țării, 
comuniștii implicați în proces 
devenind acuzatori ai orîndui- 
rii existente.

Căutînd să mobilizeze întrea
ga muncitorime la o luptă co
mună. P.C.R. a făcut pași im
portanți pe calea refacerii Uni
tății sindicale (în 1922 are loc 
Congresul de unificare sindi
cală unde se constituie Consi
liul General al Sindicatelor din 
România) ; totodată s-a ocupat 
îndeaproape și de problemati
ca socială, de lupta unită a ti
nerei generații. Reprezentanții 
tineretului comunist din 
România, sub directa îndru
mare a partidului, au pus, în 
același an bazele organizației

J
revoluționare a tinerei genera
ții a patriei.

In acest context al luptei' 
semilegale, în condiții deose
bit de grele de acțiune, P.C.R. 
— în ciuda cumplitei prigoane 
guvernamentale — reușește să 
organizeze, între 3—4 octom
brie 1922, o conferință al cărei 
scop era, în primul rînd, ana
lizarea și soluționarea proble
melor legate de reorganizarea 
revoluționară a vieții interne, 
reînscrierea membrilor parti
dului socialist, elaborarea Sta
tutului partidului. Pe par
cursul desfășurării lucrărilor,

conferința s-a transformat în al doilea Congres al Partidului Comunist Român.
Rezoluțiile adoptate s-au re

ferit la situația economică și 
politică a țării, la problema 
sindicală, națională și agrară. 
Rezoluția Congresului al II-lea 
al P.C.R. privind situația eco- 
nomico-polîtică a țării a de
mascat maniera inechitabilă în 
care s-a făcut reforma agrară 
din 1921, ea neacoperind decît 
în mică măsură necesitățile u- 
nei părți a țărănimii. Rezolu
ția a supus criticii teorii opor
tuniste, reformiste, care făceau 
elogiul burgheziei ca și teze ce 
prin conținutul lor erau adevă-

4 PiiEȘEDIN * 
(oreLe lt;

31 45'.

.29: n.«:
TORA : TORA

La Kacect «erele M: 19-39) 
M; 19 Jt).
ruleazâ la Lira 
I; 29.15): Giulețu 

19; 29,30).
DE CAPRA: rulează la 
ele 15.30: 19: 20.15).

FERMA DIX ARIZONA: ruleazâ 
Unirea (orele 15.30: 19); Feren- 

ri (orele 15,30: 19).
AVENTURI LA MAREA NEA

GRA: ruleazâ la Progresul (orele 
15.39: 19).

DACA E MARTI. E BELGIA: ru
leazâ Ia Drumul Sării (orele 15.30; 
17.29)

UN ADEVAR PE 
rulează Ia Laromet 
17.30: 19,90).

DZ LEGHE

emisiunii 
Curs de 

vorbim 
vorbim ? 

români.



0. N. U.:
evenimente prezentate

de comentatorii noștri

Corneliu Mănescu
a conferit cu președintele

Adunării Generale

0 biruință a
realismului

politic
Normalizarea relațiilor 

între R.P. Chineză 
și JaponiaConvorbirile chino-japoneze de la Pekin se integrează în categoria evenimentelor care prin semnificații și implicații depășesc cadrul raporturilor bilaterale. Normalizarea țiilor dintre aceste două țări ale Asiei constituie prețios stimulent pentru cesul de destindere nu numai in această parte a planetei, ci și în întreaga lume, pentru a- firmarea ideilor pașnice, pentru metodei contactelor directe, tratativelor deschise ca mijloc esențial in vederea soluționării

rela- mari un pro-
coexistenței promovarea a

pozitive a problemelor cu care contemporaneitatea este confruntată.Vizita primului ministru al Japoniei, Tanaka, în R.P. Chineză, intilnirea cu președintele Mao Tzedun și convorbirile cu premierul Ciu En-Iai, bilanțul rodnic al acestor convorbiri, au o însemnătate cu totul deosebită pentru evoluția raporturilor dintre R.P. Chineză și Japonia. După cum aprecia ziarul JEN- MINJIBAO, „încheierea stării de război și normalizarea relațiilor dintre China și Japonia au deschis o nouă pagină în a- nalele relațiilor dintre cele două țări". Rezultatele convorbirilor de Ia Pekin — care pun capăt unei lungi perioade anormale in relațiile dintre cele două state vecine — sînt o viguroasă manifestare de realism politic, o nouă afirmare concludentă a rolului R.P. Chineze in viața internațională. Japonia a recunoscut guvernul R.P. Chineze ca singurul guvern legal al Chinei și că Taivanul este o parte inalienabilă a teritoriului R.P. Chineze.Documentul de la Pekin — care deschide largi perspective legăturilor de bună vecinătate dintre cele două țări — situează la baza relațiilor chino- japoneze principiile egalității in drepturi, respectării suveranității și independenței naționale.

integrității teritoriale, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, principii care se dovedesc vitale pentru un curs normal, pe o temelie trainică, a raporturilor interstatale. Ideea renunțării la forță, a soluționării pașnice a problemelor spinoase, se impune in viața internațională ca singura de natură să asigure consolidarea păcii, îmbunătățirea climatului mondial, respectul drepturilor suverane ale tuturor popoarelor.Normalizarea relațiilor dintre R.P. Chineză și Japonia trebuie plasată in contextul tendințelor realiste ce se înregistrează pe plan internațional, tendințe ce favorizează aprofundarea destinderii, conlucrarea pașnică între state, indiferent de orinduirea social-politică. O- pinia publică din țara noastră care salută drept o biruință a forțelor socialismului act de recunoaștere Chineze, își exprimă ția in legătură cu intilnirii chino-japoneze, convingerea ența pozitiv evoluția internațională, vor servi cauzei înțelegerii și colaborării între popoare, vor promova în lumea întreagă țelurile nobile ale păcii.

Mipistrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, șeful delegației țării noastre la lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., a avut, luni dimineața, o întrevedere cu Stanislaw Trepczynski, președintele Adunării Generale.Cu acest prilej, președintele Adunării Generale a O.N.U. a transmis președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae

Ceaușescu, un mesaj roase salutări și urăriAu fost examinate ale activității O.N.U., îndeosebi cele legate de agenda actualei sesiuni, și a fost efectuat un schimb de păreri în legătură cu punctul, înscris la propunerea României, pe ordinea de zi a sesiunii, privind creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale.

de căldu- de bine.probleme

DEJUN OFERIT DE MINISTRUL DE EXTERNE 
ROMAN

Anunțarea rezultatului negativ al referendumului privind aderarea Norvegiei la Piața comună a 
fost primită cu deosebită bucurie, mai ales de către țineri. Unii tineri mu încins adevărate 

hore

Medierea
somalezi

Acțiuni pentru 
aplanarea conflictului 

ugando-tanzanianIn timp ce tensiunea de la frontiera ugandezo-tanzaniană pare să fi etins punctul cel mai scăzut din ultimele două sâp- tămîni (FRANCE PRESSE vorbea ieri despre „un calm total") unele indicii relevă un avans pe calea reglementării negociate a diferendului dintre cele două state africane. în acest context au fost remarcate in cursul săptăminii cute mai multe apeluri și țiative aparținind unor șefistate de pe continentul african.

împăratul etiopian Haile Selassie, șeful statului algerian Houari Boumedienne. regele Hassan al H-lea al Marocului au lansat apeluri de „moderare" la Kampala și Dar Es Salaam și au sugerat o acțiune pentru găsirea unei soluții pașnice. Este acum urmărită cu interes acțiunea de'mediere in care s-a angajat Somalia. Ministrul afacerilor externe somalez Omar Arteh Ghalib a avut convorbiri la Kampala fi Dar Es Salaam. La 27 septembrie surse din Mogadiscio vorbeau despre o evoluție pozitivă a medierii Somaliei și despre un acord de principiu intre cele două țări in conflict, asupra unui plan puncte" propus de somalezi. In același devenit cunoscut că părți in
tre- ini- de

,.in cinci diplomația timp, a cele două conflict acceptă, in principiu, planul somalez dar eă mai trebuie puse la punct unele detalii privind aplicarea a- cestuia. O zi mai tirziu se a- nunța apropiata întrunire in capitala Somaliei a unei conferințe tripartite" pentru soluționarea conflictului ugando-

ii

Laburiștii nu mai sint la tere în Marea Britanie de ani și neașteptata, răsunătoarea lor înfrîngere îi mai afectează chiar și astăzi, plutește în aer, cum s-ar zice, la cel de-al 71-lea Congres anual care a început la Blackpool. In preajma deschiderii congresului, Partidul Laburist publicase un document politic intitulat „Programme for Britain" care n-a intirziat să fie atacat de unii activiști laburiști. Programul partidului este apreciat ca „o repetiție a vechii politici e- conomice" care face abstracție de rolul nefast pe care companii l-au jucat în narea fostului guvern pe panta dezechilibrului ței de plăți, slăbirii lirei sterline, inflației și șomajului. Mișcările de capital în exterior, importurile masive ale compa-

pu- trei

marile angre- Wilson balan-

niilor amplificau deficitul balanței de plăți cu ÎS* milioane de lire anual, fâcind inoperant planul național al fostului ministru al economiei. George Brown.Din propriile greșeli din trecut se poate invăța intr-adevăr, dar evenimentele Ia zi a- caparează atenția în egală măsură. Comitetul Executiv a examinat și recomandat din SM de proiecte de desființarea nucleare ale toriul Marii cierea condițiilor de aderare a țării la C.E-E„ ; adoptarea, in cazul ciștigării viitoarelor alegeri, a unei politiei externe neutre și retragerea din N.A.T.O. Asupra acestor probleme. membrii partidului sâut divizați. Astfel, in problema aderării Ia C.E.E- o aripă, cea dusă de președintele in exercițiu Anthony Wedgwood Bena cere organizarea unui referendum popular in speranța abandonării planului comunitar vă organizarea de alegeri generale anticipate înainte de intrarea in vigoare a actului aderării. la 1 ianuarie 1973. Harold Wilson, liderul laburiștilor, se pronunță numai împotriva condițiilor negociate de conserv»-

rezoluție bazelor S.U.A. de Britanii ; cite va : militare pe teri- renege-

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
ÎNTRE OFICIALITĂȚI MILITARE 

INDIENE SI PAKISTANEZE

fiecare a R.P. satisfac- rezultatele avind că ele vor influ-

. Luni la amiază, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a oferit un dejun în onoarea președintelui Adunării Generale a O.N.U., Stanislaw Trepczynski, și a secretarului general al Organizației, Kurt Waldheim.Au luat parte miniștrii afacerilor externe ai Bulgariei, Indiei, Libanului, Sudanului, Tunisiei, ' reprezentanții la O.N.U. ai Canadei, R.P. Chineze, Franței, Greciei, Italiei, Poloniei, State-

lor Unite, Suediei și alte personalități prezente la sesiunea Adunării Generale. in piețele orașului Oslo.

r0

Generalul indian P. S. Bha- gat și generalul pakistanez Abdul Hamid Khan, reprezen- tînd comandamentele celor două armate, și-au încheiat, în localitatea indiană Suchegarh, convorbirile privind delimitarea liniei de încetare a focului în regiunile Jammu și Cașmir, a- nunță agențiile France Presse și Associated Press, citind un comunicat oficial dat publicității Ia Delhi și confirmat de oficialitățile pakistaneze. Convorbirile au avut loc in conformitate cu prevederile acordului de la Simla, care stipulează retragerea trupelor indiene și pakistaneze în Interiorul granițelor proprii, cu excepția regiunilor amintite, unde frontiera va fi stabilită respectîndu-se linia de încetare a focului existentă la 17 decembrie 1971, în momentul ;cînd cele două părți au încetat

ostilitățile. Convorbirile de la Suchegarh, arată comunicatul, au dus la soluționarea aspectelor esențiale ale acestei probleme ; a mai rămas în suspensie în cltevame ; a mai rămas in delimitarea frontierei mici regiuni. comunicat• POTRIVIT unui . oficial dat publicității la Deih„ comandamentele militare indian și pakistanez au căzut de acord asupra încetării focului in regiunea Tarkundi, din Cașmir, unde, în ultimele două zile, au fost semnalate incidente între cele două părți, relatează agențiile Reuter și United Press International.
România

la Tîrgul de la Bagdad

• LA 1 OCTOMBRIE, a intrat in vigoare acordul interimar dintre Austria și Piața comună. Semnat la 27 septembrie la Bruxelles, acest acord prevede reducerea, în mod reciproc, cu 30 la sută a nivelului actual al tarifelor vamale dintre cele două părți.După cum se știe, Austria, ca și alte țări membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb, a incheiat un acord comercial cu Piața comună, acord a cărui intrare in vigoare este prevăzută pentru 1 ianuarie 1973. după ce va fi ratificat de Parlamentul austriac. Acordul comercial prevede suprimarea pînă în anul 1974, în două tranșe eșalonate a tarifelor va- . male.

• MINISTRUL irakian al e- conomiei, Ilikmat Al Azizi, a inaugurat, duminică, cea de-a 9-a ediție a Tîrgului internațional de la Bagdad, relatează agenția irakiană de presă. La tîrg sînt reprezentate 23 de țări, precum și 192 de firme din Japonia, Italia, Danemarca, Suedia, Belgia și Irlanda.La actuala ediție a Tîrgului de la Bagdad, Republica Socialistă România expune îndeosebi mașini și utilaje.
Studenții japonezi 

boicotează cursurile• TN . PRIMA ZI a acestei luni, studenții din 14 universi-

l-a primit pe adjunctul ministrului
agriculturii din Româniaa-

Președintele Republicii Africa Centrală
EUGENIU OBREA

Yemenului

Baby Doc și umbra sa
SOFIA

doina topor

In- se a-
preferă să rămînă în formulă mai comodă adversari- Totul, firește, în numele

„România

txnzanian. Potrivit ultimelor relatări, această conferință la care. pe lingă miniștrii de externe tanzanian, somalez și u- gandez, ar urma să participe și secretarul general al Organizației Unității Africane, ar avea ea obiectiv să realizeze un cord definitiv de soluționare a diferendului pe baza amintitului plan in cinci puncte su- rerat de președintele Somaliei, Siad Barre. Ministrul de externe tanzanian. Maleeela. se află de cite va zile la Mogadiscio. Ieri s-a anunțat oficial ia Kampala că • delegație u- gandeză- c codașă de ministrul de externe h'ibrdi. va pleca spre capitala rnoilrrâ
Este. fără mds»»li atit ia 

interesai părților ta cauză, 
cit și al sărilor stricase. ia ge
neral. să 
Udare apentru si normalizarea cele două țări africane Uganda ri Tanzania

întrevedere intre

Richard Nixon și

Andrei GromikoLuni, la Casa întrevedere I RicOle S.U.A„ Richard Nixon, si Andrei Gromlko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S.. a- nunță agenția TASS. Au fost discutate probleme referitoare la relațiile w.ieto-americane, precum și probleme internaționale de interes reciproc.La convorbire au mai participat William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., și Henry Kissinger, consilierul special ăl președintelui pentru problemele securității naționale.

• -Și?

Cerere a R.A. Yemen
și R.D.P. a

Președintele Republicii Africa Centrală, general Jean Bedel Bokassa, a primit pe Gheor- ghe Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, care, timp

tați japoneze au boicotat cursurile, in semn de protest față de scumpirea, de circa trei ori, a taxelor școlare. Un numeros grup de studenți din instituțiile de invățămint superior

BAZA AMERICANA
UBOL ATACATĂ 

DE PATRIOTI 
TAILANDEZI

La Aden
1 5LE-N. — cA ot fi întrerupte sud-yemenite nu rmă cu trei zile, și din regiur.ea Harib“.

Agenția T.A.S.S. anunță că în Uniunea Sovietică a fost lansat, la 30 septembrie, satelitul artificial al Pămin- tului „Molnia-.2“, destinat exploatării sistemului de legături telefonice și telegrafice la mari distanțe, transmisiei programelor televiziunii centrale din U.R.S.S. spre punctele rețelei ,,Orbita", precum și realizării legăturilor inter- naționale.Satelitul s-a plasat pe o orbită eliptică avind apogeul la 39 200 km, în emisfera boreală, iar perigeul la 480 km, in emisfera australă. Perioada de rotație este de 11 ore și 43 minute. înclinația orbitei — de 65,3 grade. La bordul satelitului sînt instalate, pe lingă aparatajul pentru transmiterea programelor de ‘ ș: realizarea legătura» radio pe mai multe canale, aparate de comandă și măsurători, precum și sisteme de orientare, de corectare a orbitei și de alimentare cu energie.

de o săptămină, s-a aflat In Republica Africa Centrală Împreună cu un grup de specialiști români, în vederea studierii unor posibilități de cooperare în domeniul agriculturii între cele două țări.La primire, au participat Ange . Patașșe, ministru de stat ’ la Președinție, și Gheorghe Popescu, ambasadorul României la Bangui.
WILLY BRANDT 

DESPRE RELAȚIILE 
CU ȚĂRILE 

SOCIALISTELuind cuvîntul în cadrul Congresului sindicatului lucrătorilor din comerț, bănci și asigurări din R. F. a Germaniei, cancelarul Willy Brandt a subliniat necesitatea continuării politicii de întărire a înțelegerii reciproce cu țările socialiste europene. Vorbitorul a relevat importanța pe care o va avea pentru întărirea păcii pe continent convocarea conferinței general- europene pentru securitate și cooperare. Willy Brandt a subliniat, de asemenea, însemnătatea normalizării relațiilor dintre R.F.G. și R.D.G.

tară a 
turismuluiLaai. s-a deschis Ia Sofia expoziția ..România — țari a tarismolai". care-și propuse să prezinte vizitatorilor bara turistică a României ri citeva dintre cele mai reprezentative obiective turistice — stațiuni montane, li- toralnl Mării Negre, stațiuni balneoclimaterice, monumente de artă, etnografie si folclor.La vernisajul expoziției au participat Ivan Vracev, prim-vicepreședinte al Co- mitetolai pentru Turism de pe lingă Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, lucrători in domeniul turismului, ziariști. A fost prezent Nicolae Blejan. ambasadorul Sofia.Expoziția va chisă timp de mini.

României larămine des- două săptă-
comune a Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei constituționale și juridice a Camerei Populare, proiectul de lege privind acordul în problemele traficului intre R.D.G. și R.F.G.

totodată,Tokio a organizat, demonstrație de protest in fața ministerului de resort. Demonstrații similare au fost organizate și în parcul Rekisen, unde studenților din capitală li s-au alăturat grupe, de studenți din alte localități.• MICHAEL KOHL, secretar de stat la Consiliul de Miniștri al R.D. Germane, a prezentat, luni, în cadrul unei ședințe

După cum transmite agenția A.D.N., deputății au salutat faptul că prin acest acord va fi reglementat, pentru prima oară, conform normelor de drept internațional, vastul domeniu al transporturilor dintre R.D.G. și R.F.G., așa cum este uzual și avantajos între state suverane.• AGENȚIA Taniug anunță că secretarul federal iugoslav al finanțelor. lanko Smole, și

Edward Gierek
a sosit la Paris

La Port ou Prince în
chisorile nu s-au golit 
Dimpotrivă : informațiile 
care izbutesc să răzbată 
din insula nefericită sem
nalează numeroase ares
tări in ultimele săptă- 
mini. Deci, nimic nu s-a 
schimbat in Haiti după 
dispariția personajului 
de farsă sinistră numit 

Papa Doc".

ar.ează a- sî P.A.P..
■esedi: oaspeteiMarea Crace a Legiunii de Or.oare.

• PRIMUL MINISTRU al Marii Britanii. Edward Heath, a sosit luni, la Roma, intr-o vizită oficială de trei zile, in cursul căreia va avea întrevederi cu liderii politici italieni și cu Papa Paul al Vl-lea.
guvernatorul Băncii Naționale Branko Colano- la Washington, Robert McNa-a Iugoslaviei, viei, au avut, convorbiri cu ____ _________mara, președintele Băncii Mondiale. în cadrul convorbirii, a fost examinat stadiul actual al cooperării dintre Banca Mondială și instituțiile financiare iugoslave. McNamara a reafirmat că instituția pe care o conduce ya continua să depună e- forturi in vederea cooperării eficiente și avantajoase cu Iugoslavia.• ANSAMBLUL FOLCLORIC „Crăișortil" din Brasov si-a început turneul de o lună de zile în Anglia, prin concertul dat duminică seara la Londra, in marea sală „Palladium". Peste 1 000 de spectatori au aplaudat Ia scenă deschisă majoritatea punctelor din program.

inastia DuvaJie- rilor nu a renunțat la obiceiurile răposatului care a izbutit să facă din Haiti țara in care fiecare al treilea locuitor a trecut in ultimul deceniu prin pușcărie și in care creșterea numărului condamnărilor la moarte întrece, proporțional, procentul sporului natural al populației. „Suspecții" sint la fel de numeroși iar temnicierii nu șomează. De altfel, acești „suspecți" sint in multe cazuri chiar slujbași de rang înalt ai regimului cum s-a intimplat recent cu comandanții a două regiuni militare — Jean Belio- te și Gerard Louis ca si cu Daniel Beauvoir, șef al poliției la Port au Prince pe vremea Iui „Papa Doc". în compania acestor distinși arestați se mai găsesc deputați, directori de bănci, ofițeri activi si in retragere la fel de distinși ca și proaspeții lor colegi de ocnă. I Ei au ajuns in pușcărie după’ ce odrasla unui ministru a fost răpită, operațiune pe care autoritățile au pus-o pe seama „unei vaste conspirații", în care ar fi amestecați și actualii pușcăriași deși aceștia erau cu- nosenți ca devotați slujitori ai duvalierismului.„Papa Doc" avea obiceiul ca la fiecare migrenă care-1 chinuia să lichideze un ministru sau măcar un ofițer superior pentru a-i învăța cu frica pe ceilalți rămași temporar în viață. Acum, nu mai este vorba de migrenele lui „Papa Poc“ — la care miniștrii intrau in cabinet in™ genunchi — ci de ambițiile lui Cambronne „omul forte" de la Port au Prince. Jean Claude Duvalier, un grăsun ale cărui preocupări se reduc la automobile și femei frumoase, este un președinte comod. El se dedică cu ardoare pasiunilor sale iar Cambronne guvernează. Jean Claude sau „Baby Doc" are o- bligația să citească discursuri la festivități ce par reconstitu-

iri din tenebrele E vulpi Mediu. De rest se ocupă Cambronne. „Restul" îi reprezintă afacerile statului și altele mai personale printre care un laborator de mari proporții Ia care se comercializează... sîn- gele baitienilor flăminzi, care sint gata să-și deschidă venele pentru cițiva cenți. Singele este vîndut cu beneficii uriașe în S.L .A.Mai există un personaj : Marie-Denise Duvalier, fiica lui „Papa Doc" și nevasta colonelului Max Dominique. Marie- Denise are propriile ei ambiții care se ciocnesc de cele ale lui Cambronne Ea se visează instalată pe „tronul" Duvalieri- lor. Cambronne a izbutit să dștige prima rundă : soțul ei a fost expediat departe, la Paris, ca ambasador. Și odată cu el neastimpărata Mărie Denise. Fiica lui „Papa Doc", nemulțumită cu „exilul aurit" de pe malurile Senei, s-a reîntors, msâ, în Haiti, sfidîndu-1 pe Cambronne. Oare „complotiștii" arestați în ultimele săptă- mini nu sînt bănuiți de simpatie pentru orgolioasa Marie- Denise ? Arestările nil “â<u drept scop să prevină o modificare a actualului raport de forțe din anturajul lui „Baby Doc"?Cambronne mizează pe faimoșii „tontons macoutes" al căror comandant a fost și care este un fel de poliție personală a sa,. Este adevărat : numele lor s-a schimbat în „leoparzi" sau. „voluntari ai siguranței naționale". Altceva nu s-a schimbat.^ „Ai certitudinea că totul a rămas ca pe vremea lui „Papa Doc" — scria un reporter de la NEWSWEEK ajuns în Haiti. Noaptea, Port au Prince devine o cușcă imensă. în a- murg locuitorii capitalei se grăbesc spre casele lor de tea-
9

Leoparzii paznicii 
credincioși ai lui „Baby Doc"

REDACT1A Șl ADMINISTRAȚIA î București, Piața „Scinteii*. Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi șl instituții.
Pentru străioătale abonamente prin „ROMPRESFlbATELIA* Serviciul Import-Export Presă — București — Calea Grivi{ei nr. 64—66, P.O.B. — 2001" — Tiparul ; Combinatul poligrafic „Casa Scinteii”.

mă să nu fie opriți de un agent al poliției secrete, bătuți crunt sau împușcați. Crimele politice și cadavrele oribil mutilate găsite în guri de canal sînt de domeniul obișnuitului".Pancarte instalate pe toate drumurile il glorifică pe „Baby Doc", pentru că modestul Cam- bronne umbră, pentru decapitarea

Chiar și bisericile sînt impinzite 
de polițiști...principiilor sacre ale... duvalierismului, amestec de primitivism mistic și demagogie ridicolă. Soarta țării și a locuitorilor ei nu-i preocupă pe ambițioșii din Palatul prezidențial de la Port au Prince — oraș despre care trimisul revistei L’EXPRES scria că este „o oază de sărăcie intr-un deșert de mizerie". Există, desigur, în a- cest oraș,, și vile cu ambianță hollywoodiană dar suverană este Majestatea Sa Mizeria. Haiti înregistrează recorduri lipsite de glorie : 85 Ia sută din populație este analfabetă ; venitul pe cap de locuitor a scăzut de la 77 dolari anual Ia 70 dolari, fiind unul din cele mai reduse din întreaga lume ; durata medie a vieții este... sub 40 de ani ! Tara se află în paragină dar stăpinii ei sînt preocupați de finalul disputei dintre șiretul Cambronne și vanitoasa Marie-Denise. Deocamdată — consecință a acestei dispute — pușcăriile devin supraaglomerate iar plutoane1? de execuție au de lucru chiar dacă in locul unui verdict judecătoresc condamnările la moarte pros in dintr-o simplă adnotare semnată cu resemnata modestie : Cambronne.

E. O.


