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De pretutindeni

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația economică 

din Republica Ghana

UN EVENIMENT ÎN VIAȚA ȘCOLII ROMÂNEȘTI

La începutul anului de invățămînt, 
o profundă analiză a drumului 
parcurs spre perfecționare, o 
perspectivă limpede pentru profe

sori și studenți in ridicarea valorii 
educative și întărirea legăturii cu 

yiața a procesului didactic.

Vineri dupft-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Social tale Româ
nia, a primit delegația economică 
din Republica Ghana, condusă de 
locotcnenl-colonel Roger .Joseph A- 
togeti Felii, membru al Consiliului 
Redeșteptării Naționale, ministrul 
planificării economiei, vicepreședinte 
ol Consiliului Economic National al 
Republicii Ghana, care se află in
tr-o vizită in țara noastră la invi
tația C.6. al P.C.R.

Ui primire au luat parte tovarășii 
Ion Pătan. viceprim-mlnistru al gu
vernului. ministrul comerțului ex
terior sl cooperării economice inter
naționale. Ștefan Andrei, secretar al 
CC. al P.C.R.

A fost de fată Francis Mensa- 
Shebra, secretar al Ambasadei Gha- 
nei la București.

Cu acest prilej, șeful delega
ției a luminat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut si a 
transmis urări de pace și prosperi
tate pentru poporul român din par
tea președintelui Consiliului Redeș
teptării Naționale al Republicii Gha

na. colonel Ignatius Kutu Acheam- 
pong.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită președintelui Consiliului 
Redeșteptării Naționale al Republi
cii Ghana un salut cordial, iar po
porului ghanez urări de succes in 
lupta sa pentru propășirea economi
că și socială independentă a târli.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
dorința comună de intensificare a 
relațiilor de colaborare și cooperare, 
pe multiple planuri, intre România 
și Ghana, de a identifica noi căi și 
domenii de promovare a acestor ra
porturi prietenești, in folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei în
țelegerii. cooperării și păcii in lume.

A avut loc un schimb de păreri 
!n probleme internaționale. subli- 
niindu-se necesitatea de a se acționa 
pentru cauza libertății, independen
ței și progresului popoarelor. împo
triva imperialismului, colonialismu
lui șl neocolonialismului. pentru li
chidarea subdezvoltării, pentru o 
nouă ordine economică internațio
nală.

întrevederea «-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială, prietenească-

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
TOVARASUl NICOLAE CEAUSESCU, 

A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE
A AMBASADORULUI REPUBLICII SRI LANKA
în ziua de 13 septembrie 

a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe Conrad 
Edward Somadasa Weeratunge, 
care și-a prezentat scrisorile de

acreditare în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Sri Lanka în țara 
noastră.

(Cuvîntările rostite în pa
gina a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Conferința cadrelor și activului de partid 

din invățămîntul superior
Stimat! tovarăși,

Conferința cadrelor și activului 
de partid din învățămîntul supe
rior a fost organizată în scopul 
unei analize temeinice a activității 
de pînă acum, precum și pentru 
stabilirea măsurilor ce se impun 
a fi luate în vederea realizării ho- 
tărîrilor Comitetului Central al 
partidului de perfecționare a în- 
vățâmintului superior, de organi
zare a sa pe o bază nouă.

Lucrările conferinței coincid cu 
începerea anului de învățămînt 
1974—1975 — moment important în 
viața tuturor profesorilor, studen
ților ți elevilor țării. De aceea, do
resc ca de ia tribuna conferinței 
să adresez, în numele Comitetului 
Central al partidului, al Consiliu
lui de Stat, al guvernului și al 
meu personal, un salut călduros și 
multe felicitări tuturor profesori
lor, studenților și elevilor, precum 
șl urări de succese tot mai mari 
în activitatea de învățămînt. (A- 
plauze puternice).

Conferința dumneavoastră îșl 
desfășoară lucrările in anul jubi
liar al celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării României de sub 
dominația fascistă și cu două luni 
înaintea celui de-al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
care va trasa sarcini mărețe pen
tru dezvoltarea viitoare a patriei 
noastre socialiste.

întregul popor a întîmpinat, 
după cum se știe, a XXX-a ani
versare a eliberării patriei cu suc
cese remarcabile în toate domenii
le de activitate. In bilanțul făcut

la a XXX-a aniversare am subli
niat pe larg profundele transfor
mări revoluționare petrecute în 
viața economică și socială a Româ
niei. A fost lichidată cu desăvîr- 
șire orînduirea burghezo-moșie- 
rească. exploatarea omului de că
tre om, a triumfat pe deplin și 
pentru totdeauna socialismul ; po
porul a devenit stăpîn pe desti
nele sale, făurindu-și în mod liber 
propriul său viitor. Se înfăptuiesc 
cu succes prevederile planului 
cincinal 1971—1975, care a marcat 
trecerea la o nouă etapă de dez
voltare pe calea socialistă a pa
triei noastre, la etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Rezultatele obținute pînă acum 
în producția industrială demon
strează că avem toate condițiile 
pentru realizarea cu succes a cin
cinalului înainte de termen. De 
altfel, multe organizații de partid 
județene, numeroase colective de 
oameni ai muncii din centrale și 
întreprinderi au anunțat realizarea 
de pe acum a planului pe 4 ani, 
— avînd deci 4—5 luni avans ; a- 
ceasta ne dă temeiul să afirmăm 
că, intr-adevăr, vom putea realiza 
cincinalul cu mult înainte de ter
menul stabilit prin plan.

Toate aceste realizări demonstrea
ză atit realismul prevederilor pla
nului cincinal, cît și spiritul de 
muncă al clasei noastre muncitoa
re, al tehnicienilor și inginerilor, 
al tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, hotăriți 
să realizeze in cele mai bune con
diții planul cincinal. Pentru toa

te aceste realizări doresc și cu a- 
cest prilej să adresez tuturor oa
menilor muncii din industria 
noastră socialistă calde felicitări 
și urări de no? și noi succese. 
(Aplauze puternice).

De asemenea, și în agricultură, 
în cei patru ani ai actualului cin
cinal s-au obținut rezultate im
portante. Sînt create condiții ca 
oamenii muncii din agricultură, 
inclusiv din agricultura coopera
tistă, să aducă o contribuție mai 
importantă în acest cincinal la 
dezvoltarea generală a patriei 
noastre socialiste. Cred că sînteți 
de acord să adresăm țărănimii 
cooperatiste, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură felicitări și 
urarea de noi succese în activita
tea lor. (Aplauze puternice).

Am realizat importante succese 
în cercetarea științifică, în învă
țămînt, în întreaga activitate de 
perfecționare a societății noastre, 
de creștere a participării active a 
întregului popor la conducerea 
vieții sociale. Se înfăptuiesc, de 
asemenea, prevederile planului 
cincinal cu privire la creșterea ni
velului de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii. Recen
tele măsuri adoptate de Comitetul 
Central cu privire la sporirea re
tribuției tuturor oamenilor muncii, 
începînd de la 1 august al aces
tui an, demonstrează încă o dată 
preocuparea constantă a partidu
lui și statului de a asigura satis
facerea în condiții tot mai bune a 
cerințelor de viață ale maselor 
populare — țelul suprem al întregii 
noastre politici, esența însăși a o-

rînduirii socialiste pe care o edi
ficăm în România. (Aplauze pu
ternice).

Se poate spune că, în anii con
strucției socialiste, în țara noas
tră a avut loc o adevărată revolu
ție culturală. S-au pus bazele 
unur învățămînt nou, complet gra
tuit pentru toți cetățenii țării, fără 
deosebire de naționalitate. înce- 
pind din acest an vom realiza, de 
fapt, generalizarea primei trepte a 
învățămîntului liceal, astfel incit 
în viitor toți copiii patriei vor fi 
absolvenți a zece ani de învăță- 
mint. Ia o puternică amploare în- 
vățămîntul liceal, accentuîndu-se 
orientarea spre dezvoltarea li
ceelor de specialitate.

Succese importante au fost ob
ținute și în învățămîntul superior. 
Dispunem în momentul de față de 
42 de instituții de învățămînt su
perior, cuprinzînd 136 de facultăți, 
în care învață circa 150 mii stu
denți. în instituțiile de învățămînt 
superior lucrează în prezent apro
ximativ 15 mii de cadre didactice 
— o uriașă forță care aduce un 
aport de seamă atît în activitatea 
de învățămînt. cît și. în activitatea 
de cercetare și in educarea tinerei 
generații. Se poate deci spune că 
avem un învățămînt superior pu
ternic dezvoltat, în stare să solu
ționeze toate cerințele privind pre
gătirea în bune condiții a cadrelor 
pentru toate sectoarele activității 
economico-sociale. Aș dori să adre
sez cadrelor didactice din învăță
mîntul superior felicitări pentru 
rezultatele obținute pînă acum și 
urări de noi și noi succese în ac

tivitatea viitoare. (Aplauze pu
ternice).

Fără îndoială că la toate măre
țele victorii obținute în anii con
strucției socialiste in realizarea cu 
succes a actualului plan cincinal, 
în înflorirea științei și culturii din 
țara noastră, învățămîntul, și în 
special învățămîntul superior, a 
adus și aduce o contribuție de 
mare importanță.

în prezent, partidul, întregul po
por dezbat pe larg proiectul de 
Program al partidului și proiectul 
Directivelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a țării in anii 1976— 
1980 și in perspectivă, pină în 
1990 — documente ce urmează a fi 
supuse aprobării celui de-al Xl-lea 
Congres. Obiectivul fundamental al 
Programului și Directivelor îl con
stituie intensificarea activității de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, crearea condiții
lor pentru trecerea treptată la 
făurirea comunismului în Româ
nia. Aceste documente istorice des
chid perspective minunate de ridi
care a patriei noastre pe noi culmi 
de civilizație șî progres. înfăp
tuirea lor va duce la egalizarea 
nivelului de dezvoltare a Româ
niei cu țările socialiste dezvoltate, 
la apropierea de statele avansate 
din punct de vedere economic ale 
lumii. Dar scopul esențial al socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și al comunismului este acela 
de a asigura înfăptuirea unor noi 
relații sociale, de egalitate și co-

(Continuare în pag. a III-a)

Vizita președintelui 
Republicii Liberia, 

William R. Tolbert jr.
ÎN PAGINA A IV-A

Marea întrecere
socialista
în cinstea

congresului

REALIZĂRI 
DE SEAMĂ 

Au îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului
• CONSTANȚA (Coresponden

tul „Scinteii". George Mihăes- 
cu). — Numeroase unități eco
nomice din județul Constanța 
raportează îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pe 
1974. dedicind succesele lor ce
lui de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. Printre acestea se nu
mără întreprinderea mecanică 
de utilaj Medgidia. între
prinderea minieră Dobrogea, 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului. întreprinderea pentru 
mecanizarea agriculturii și in
dustriei alimentare Năvo
dari. fabrica de șuruburi ,.Sa- 
ligny", întreprinderea textilă 
Dobrogea. „Chimpex".

• SATU-MARE (Corespon
dentul „Scinteii11, Octav Grume- 
za). — Angajați plenar in marea 
întrecere socialistă in cinstea 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, harnicul colectiv al 
întreprinderii „Unio“ Satu-Ma- 
re a raportat recent îndeplini
rea sarcinilor pe 4 ani ai cin
cinalului. Potrivit calculelor, 
pină la sfirșitul anului construc
torii de mașini sătmăreni vor 
realiza, suplimentar, o produc- 
ție-marfă de 570 milioane lei, 
care se va materializa in : 2 500 
tone utilaj minier, 2 300 tone u- 
tilaj metalurgic. 1 200 tone uti
laj pentru industria chimică, 
240 poduri rulante electrice, 
15 000 metri liniari transportoa
re miniere suspendate pentru 
subteran etc.

• în județul Iași, trustul de 
construcții este cea de-a 16-a 
unitate care a anunțat pină la

această dată îndeplinirea sarci
nilor de plan pe patru ani din 
cincinal. Constructorii ieșeni au 
executat și predat beneficiari
lor. intre altele, obiective înain
te de termen. 176 de apartamen
te, o grădiniță de copii, mai 
multe școli și ateliere școlare.

© Colectivul întreprinderii 
forestiere din Piatra Neamț 
și-a realizat planul De pa
tru ani ai cincinalului cu 
130 de zile mai devreme. Tot
odată. acest harnic colectiv și-a 
onorat in întregime sarcinile 
cincinalului la producția desti
nată exportului. Au fost create 
astfel condiții pentru ca Dină la 
finele anului 1974 forestierii de 
aici să livreze economiei națio
nale o Droducție suplimentară 
in valoare de 300 milioane lei.

• ALBA IULIA (Cores
pondentul ..Scinteii", Ștefan 
Dinică). — Pină în prezent, 12 
întreprinderi industriale au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 4 ani ai cincinalului, la 
producția-marfă. Aceste între
prinderi vor realiza pînă la fi
nele acestui qn o producție-mar- 
fă suplimentara in valoa
re de peste 600 milioane 
Iei. Printre cele 12 unități 
fruntașe se află I.M. Baia 
de Arieș, salina Ocna Mureș, 
„Ardeleana" și U.U.M.R. Alba 
Iulia, întreprinderile ..Căprioa
ra" și „Sebeșul" din orașul Se
beș. întreprinderea de pre
fabricate din beton Aiud etc.

LA BICAZ

Tona de ciment cu numărul 20 de milioane
PIATRA NEAMȚ (Coresponden

tul „Scinteii". Ion Manea). — Har
nicul colectiv al Combinatului de 
lianți si azbociment din Bicaz. au
tor al valoroasei initiative „Produc
tivitate orară maximă, cu cheltu
ieli minime", a elaborat cea de-a 
20-a milioană tonă de ciment de la 
punerea in funcțiune a acestei u- 
nităti. a cărei apariție ne harta e- 
conomică a județului Neamț este 
legată de epopeea construcției ba
rajului de la Bicaz si a „salbei" de 
hidrocentrale de oe Valea Bistri
ței. Așa cum ne-a informat econo
mistul Lucian Simian, contabilul- 
șef al combinatului, cele 20 de mi

lioane tone de ciment fabricate 
pină acum sint suficiente pentru 
construirea a oeste 1 330 000 de a- 
Dartamente conventionale, sau a 34 
de baraie de mărimea celui de la 
Bicaz. Consemnăm si faotul că. re
cent. s-au împlinit 800 de zile de 
la lansarea de către acest harnic 
colectiv a inițiativei amintite. prin 
aDlicarea căreia s-au obtinut supli
mentar. pină in prezent. 56 000 tone 
ciment. Față de prevederile planu
lui, in lunile cc au trecut din a- 
cest fin. cimentiștii Bicazului au 
produs în plus circa 15 000 tone ci
ment.
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bucuros de 
bucuria dv

M»relnd pe o uliță lăturalni
ci d-.n comuna sa (Craidorolț- 
Satu-Marc), pionierul Adrian 
Radu, care intră acum in clasa 

a găsit un portmoneu cu 
>umâ de bani. I- 
rul s-a dus $1 a 
incul la miliție, 

timp și-a făcut 
păgubașul. Aflind 
•rului, a vrut să-i 

acestuia o mică ..atenție", 
cumpere și el ceva, „să-și 

o bucurie". La care pionie- 
: „Mulțumesc, dar 

Sint bucuros de... 
Scurt» cinstit, pio-

I Stop! De ce 
poluați 
atmosfera ?

în vederea asigurării respec
tării Legii 149’197.1 $i a norme
lor care reglementează circula
ția rutieră, organe ale miliției, 
împreună cu cele ale Ministeru
lui Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, au efectuat un amplu 
control pe diferite trasee și in 
unități economice deținătoare dc 
parcuri auto. în afară de 
sancțiunile aplicate „vitezoma- 
nilor' și a celor care au con
fundat garajele autobazelor cu 
domiciliile personale (amenzi 
contravenționale și suspendarea 
permiselor dc conducere), sur
prinde numărul mare dc auto
vehicule — 6 251 depistate cu 
defecțiuni tehnice, care puneau 
in pericol siguranța circulației 
ș! determinau consumuri cxce- 
sive de carburanți. Cele mai 
multe dintre ele. tot din cauza 
defecțiunilor tehnice. poluau 
atmosfera. O primă „purificare" 
s-a făcut: sute și sute de auto
vehicule ..poluante" au fost sto
pate și trase pe dreapta. Acțiu
nea de... purificare continuă.

„Poftiți în
vagoane

E ultima invitație pe care 
conductorii de tren o adresea
ză călătorilor înainte de pleca
rea trenului. Călătorii se urcă, 
trenul pornește. Dar nu tuturor 
călătorilor le stă bine cu dru
mul. Lucru pe care l-au simții, 
pe buzunarul lor. nu mai puțin 
de 64 de drumeți depistați de 
organele de miliție din Galați, 
Împreună cu organe de control 
ceferiste pe rutele Galați—Bir- 
lad și Galați—Tecuci. Iată de 
ce, la auzul atit de familiarei 
invitații „Poftiți in vagoane", 
înainte de a „pofti- în compar
timente. mai verificați dacă 
n-ați ..uitat" cumva să cumpă
rați bilet, pentru ca să nu vă 
„amintească" alții, sub ' ’
de amenzi usturătoare.

formă

Coșuri
cu...

La 8 septembrie, ziua în amia
za mare, de la un coș defect, 
la locuința Măriei Scurtescu. d^n 
Răzvad-Dîmbovița, s-a declanșat 
un incendiu, care s-a extins și 
asupra gospodăriilor din vecini, 
provocind o pagubă de 30 000 lei. 
Intimplarea a făcut ca in aceeași 
zi, in același județ și din ace
eași cauză — coș defect — să 
izbucnească un incendiu și la 
locuința lui Nicolae Udroiu din 
Cucuteni. care s-a soldat cu o 
pagubă de 25 000 lei. Două in- 
timplări de strictă actualitate, 
in pragul sezonului rece : înain
te de a aprinde focuk vedeți 
dacă are pe unde să iasă fumul.

Falsul
milițian»

Ciobanii vllceni, care-și urca
seră oile in pășunile de la O- 
birșia Lotrului, s-au arătat, du
pă datină, bucuroși de oaspeți, 
cind un drumeț a poposit pe la 
stinele lor. L-ou omenit cu lap
te ți caș. A doua oară, cind i-a 
vizitat, același drumeț a înce
put să le găsească „nod in pa
pură", precum că ei, ciobanii, ar 
fi încălcat, chipurile, niște ar
ticole de lege și că el, drumețul, 
care e... milițian, ar putea să 
le dea niște amenzi să-i usture. 
Dar el nu Ie dă. el se „mulțu
mește" cu „atențiile" lor. Unul 
din ciobani, mai atent decit con
frații săi, a cerut ajutorul unui 
grup de muncitori de la hidro
centrala de pe Lotru. Cind și-a 
făcut apariția drumețul după 
„atenții", hop și muncitorii, ca
re au aflat precum că se chea
mă Mihai Mihai, din Stroiești- 
Vilcea, după care l-au predat 
imediat pe falsul milițian unui 
milițian adevărat.

| Pe șoseaua
13...

Circulind eu un autocamion pe 
șoseaua națională 13, șoferul 
Radu Trandafir din Brăila a 
fost rugat de Mitică Nicoară 
din Feldioara-Brașov să-l du
că și pe el pină in comuna 
Mâeruș. „că tot e-n drumul lui". 
S-a suit Mitică in cabină. Tran
dafir a pornit motorul, au a- 
juns cu bine la destinație, dar 
aici a început cearta. Motivul : 
Mitică plătise prea puțin pen
tru călătorie, iar Trandafir pre
tindea mai mult. De la ceartă, 
cei doi s-au luat la bătaie. Din 
încăierarea produsă, 
unei lovituri primite, 
decedat.

RubrlcO redoctatO
Petre POPA
ți corespondenții

in urma 
șoferul a

de

„Sdnieir

SClNTEIA

UN ATRACTIV PUÎJCT DE POPAS PENTRU TURIȘTI

care 
vălțuit. a 
din cauza

Motelul „Topologul"

Vesti bune pentru șantierul Fabricii de ciment de la Hoghiz

SE RESTABILEȘTE ORDINEA
IN LIVRAREA UTILAJELOR

în articolul întitulat 
„Șantierele așteaplft ci
ment, Inr noua fabrică aș- 
tcftptâ utilajele", publicat 
in ..Scinteia" din 10 sep
tembrie a.c.. arătam că pu
nerea rapidă In funcțiune 
o primei linii de producție 
dc la Fabrica de ciment 
din Hoghiz este condiționa
tă strict de urgența cucore 
principalii furnizori de uti
laje tehnologice vor acțio
na energic, cu inițiativă si 
răspundere centru lichida
rea restantelor in livrarea 
miiloacelor 
stalatiUor 
șantier.

«ens. vreau să precizez că 
execuția ultimelor trei vi- 
role de la cuptoarele de 
coacere este terminată de 
mal mult limp, la ultimul 
dintre aceste agregate au 
fost efectuate toate reme
dierile cerute de benefi
ciar. Expedierea lor pe 
șantier este. deci, o ches
tiune de numai citeva zile.

Întrerupt și folosirea unor 
mașini-unelto speciale, cu 
performanțe mari — avem 
convingerea că. in cel mal 
scurt timp, și aceste ma
șini vor fi terminate defi
nitiv, recepționate și pre
date la montaj. De altfel, 
în cursul acestei săptămini, 
vom efectua o temeinică a- 
naliză a stadiului de exe

ționftrllor este intirzlată din 
cauza unor soluții deficita
re preconizate de prolcc- 
tanțl. Prin efortul nostru 
am reușit să procurăm din 
țară rulmenții prcvăzuți in 
documentație a fi impor
tați; totodată, am adus o 
serie de modificări la for
ma constructivă a corpului 
de acționare a separatoare-

tehnice, a in- 
pentru marele

nstăzi pentru a 
’ ‘ * ve-

Revenim 
prezenta punctele de 
dere ale furnizorilor in cau
ză, principalele măsuri lua
te dc ei In vederea depă
șirii situației create șl. bi
neînțeles, garanțiile ferme 
pe care le oferă mentori
lor Și beneficiarului că ma
șinile și utilajele așteptate 
vor fi primite in timp util 
pe șantier.

Mai întii. la întreprinde
rea de mașini grele din 
București, tov. Dumitru 
Tiron, inciner-șef de pro
ducție al Întreprinderii, 
ne-a făcut următoarele 
precizări:

— Colectivul nostru este 
la curent cu eforturile deo
sebite depuse în ultima 
vreme pe șantier și este, 
la rindul său. hotărit să 
facă fotul pentru a crea 
conrlilii favorabile intrării 
in funcțiune a fabricii cit 
mai repede posibil. In acest

La citeva zile de la publicarea articolului:
„ȘANTIERELE AȘTEAPTĂ CIMENT, IAR NOUA

FABRICĂ AȘTEAPTĂ UTILAJELE"
— Cit privește morile de 

ciment...
— „.La 10 septembrie a 

fost expediat spre Hoghiz 
primul tub nl acestora. 
Dintre celelalte oărti com
ponente ale acestui utilai, 
cuzineții fiind gata, va în
cepe imediat montajul și 
sperăm 
samblu 
fierului 
de 25 _________
tul morilor — atit de 
ment, cit și de făină — se 
află intr-o fază avansată de 
execuție și prin măsurile 
luate — mobilizarea unor 
echipe puternice de munci
tori la realizarea lor. asi
gurarea in permanență a 
unei asistențe tehnice de 
înaltă calificare la locuri- 
le-cheie de muncă, organi
zarea lucrului în flux ne-

că Întregul 
va fi livrat 

pină la 
septembrie.

an- 
san-

cuție la Întreaga gamă de 
utilaje destinate Fabricii de 
ciment de la Hoghiz șl, în 
funcție de necesitățile re
levate, vom adopta noi mă
suri de natură tehnică, or
ganizatorică și politică pen
tru urgentarea ritmului lor 
de fabricație.

Vești la fel de bune am 
primit și de la tov. loan 
Nemțlșor, directorul între
prinderii de utilaje și pie
se de schimb din Suceava.

— Sintem datori fată de 
șantierul Fabricii de ciment 
de la Hoghiz cu acționările 
de la un număr de trei se
paratoare dinamice necesa
re morilor do ciment. Deșt 
aceste utilaje sint practic 
realizate, partea statică a 
acestor utilaje a fost, de 
altfel, livrată incă do anul 
trecut, totuși execuția ac-

lor șl sint în măsură să vă 
informez că, cel mal tîrziu 
Ia începutul săptăminil vii
toare, ne vom onora in în
tregime obligațiile ce ne 
revin față dc șantier.

Adresindu-ne și între
prinderii „Temelia" din 
Brașov, tov. Erhard Knopp, 
șeful secției mecano-ener
getic. ne-a spus :

— întreprinderea noastră 
urmează să livreze șantie
rului un buncăr metalic, in 
greutate de 44 tone, nece
sar silozului de argilă. Cea 
mal mare parte a pieselor 
sale componente — in jur 
de 30 tone — se află la 
Hoghiz, unde o echipă de 
specialiști din întreprinde
re lucrează intens Ia a- 
samblarea lor. Execuția ce
lorlalte subansamble ale a- 
cestui utilai, și anume

elementelor din 
alcătuit conul 
fost lntlrzlată __ _
imposibilității do a găsi o 
mașină de vălțuit cu o a- 
semenea capacitate, deoa
rece noi nu o avem in 
dotare. Recent. I.R.U.C. 
Făgăraș și-a dat acordul șl 
a preluat efectiv fabrica
rea acestor subansamble. 
Față de problemele tehno
logice nu prea complicate, 
ridicate do execuția aces
tui agregat, avem certitu
dinea că. în jurul datei de 
26 septembrie, și ultimele 
piese ale buncărului vor fi 
complet executate și expe
diat la montaj.

Așadar, furnizorii res- 
tanțierl șl-au exprimat 
ferma lor hotărîre do 
a pune ordine dcsăvlr- 
$ită in livrări, de a în
cheia, nu peste mult timp, 
predarea integrală a utila
jelor necesare intrării in 
producție a primei Unii do 
ciment de la Hoghiz. Ră- 
mine ca aceste ultime pla
nuri de acțiune și termene 
de livrare stabilite de că
tre ei să fie riguros res
pectate. Tn curind vom 
reveni atit pe șantier, cit și 
la producătorii de utilaje 
pentru a urmări modul 
concret in care sint înde
plinite obligațiile legate do 
punerea în funcțiune a a- 
cestui obiectiv de investi
ții, pe a cărei producție 
contează economia națio-

Venind în sprijinul numeroșilor 
turiști care drumețesc pe frumoasa 
vale a Oltului, cooperația de con
sum a construit și amenajat noi 
unități, intre care un punct de ma
re atracție il constituie noul mo
tel „Topologul". Construit pe malul 
apei Topologului, intr-o zonă pi
torească, la 18 kilometri de Rm.

Vilcea, motelul „Topologul" oferă 
turiștilor, in toate anotimpurile fi
nului. un agreabil loc de odihnă ui 
recreare. El dispune de condif 
dintre ceje mai bune de cazare i..- 
camere confortabile !
snnitare proprii, apă caldă, Încăl
zire centrală), un restaurant, un 
bar de zi și o braserie.

(cu grupuri

>4

FAPTE

PESTE PUȚINE ZILE ÎNCEP
9

ÎNSĂMINTĂRILE DE TOAMNA
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pregătirilor ?
Unitâțile‘agricole grăbesc lucrările de pregătire a terenurilor pen

tru insămințârile de toamnă. Pină ieri au fost arate 1 371 650 ha. 
ceea ce reprezintă 46 la sută din suprafețele intreprinderilor agricole 
de stat și 45 la sută din cele ale cooperativelor agricole de producție 
prevăzute a fi insămințate. Cele mai mari suorafețe au fost arate in 
unitățile agricole cooperatiste din iudetele Constanța si Tulcea. 
fâs i rar ca lucrărilor agricole de 
anchetă organizat in județele

toamnă a constituit obiectul unui 
BAC AU și BOTOȘANI.

X BAGĂIW
Intirzie schimbul

da semințe și livrarea
îngrășămintelor

titâtile prevăzute. La această 
f-bricile din Roznov. Turnu-Măgu- 
n le și din alte localități au o restanță 
de circa 6 000 tone îngrășăminte fos- 
fatice și 4 600 tone îngrășăminte a- 
zotoase. Și incă o problemă : nu s-a 
asigurat incă in totalitate sămința.

Gheorqhe EALTĂ 
corespondentul „Scinteii"

Unitățile agricole din județul Ba
cău vor insămința in toamna aceasta 
peste 53 000 hectare cu griu, secară 
și orz. Specialiștii au hotărit ca in 
jurul datei de 20 septembrie să în
ceapă semănatul. Care este stadiul 
pregătirilor și ce măsuri au fost 
luate pentru buna desfășurare a lu
crărilor ? La această întrebare ne-a 
răspuns ing. Dumitru Găină, direc
torul direcției agricole județene : 
„Am împărțit campania din această 
toamnă in două etape : prima pină 
la 1 octombrie, cind vor fi insămin
țate peste 28 000 hectare cu griu du
pă culturile timpurii, iar cea dc-a 
doua va marca incheierea semăna
tului pe suprafețele eliberate de po
rumb. La această dată, in fiecare u- 
nitate se cunosc parcelele și tarlalele 
destinate culturii griului, s-a întoc
mit balanța semințelor, mare parte 
din acestea fiind asigurate. Aproape 
22 000 hectare de teren au fost araie, 
iar o jumătate din această suprafa
ță este pregătită pentru semă
nat. Organele agricole județene au 
luat măsuri să fie impulsionată re
coltarea culturilor tirzii — sfeclă de 
zahăr, cartofi, fasole și floarea-soa- 
relui — și. respectiv, eliberarea su
prafețelor in vederea pregătirii si 
insămințării lor cu griu și secară-*.

Pentru eliberarea suprafețelor 
destinate insămintărilor de toamnă, 
in cooperativele agricole din Buhoci, 
Traian. Râcâciuni, Sascut și in cele
lalte unități din județ au fost re
coltate pină acum culturile de in 
pentru ulei in proporție de peste 90 
la sută, intreaga suprafață de fa
sole in cultură pură, peste 500 hec
tare cu sfeclă de zahăr. Terenul este 
fertilizat și pregătit pentru semănat 
Pină la această dată au fost fertili
zate cu îngrășăminte chimice pesta 
8 000 hectare teren.

Desfășurarea campaniei de toamnă 
ridică insă citeva probleme. Directo
rul direcției agricole ne spunea că 
peste 100 de tractoare nu vor putea 
fi folosite la arat și semănat dacă 
nu vor 6osi la timn cauciucurile 
pentru roțile din spate și alte 
piese de schimb. Greutăți se intim- 
pină și din cauză că îngrășămin
te! e necesare nu sint livrate in can-

Se ară bine, dar ritmul 
trebuie intensificat

în iudețul Botoșani, aproviziona
rea solului cu aoă este satisfăcă
toare. iar lucrările pregătitoare pen
tru insămințări sint de calitate foar
te bună. Totuși, ritmul in care se 
desfășoară aceste lucrări este departe 
de a satisface. Din ce motive ? Pur
tăm un dialog pe această temă cu 
tov. Vasile Alungulesei, director ge
neral adjunct la direcția agricolă.

— Conducerile unor cooperative 
agricole n-au asigurat eliberarea 
terenului de paie, ori au 
ținut miriștile ca pășune, 
ce a intirziat executarea 
t urilor. Altele intirzie aratul 
tru că nu le-au sosit la timp 
grășămintele chimice. Cert este că 
acum, in cooperativele agricole din 
județ mai sint de arat suorafețe des
tul de mari pentru insămințări de 
toamnă după culturi care au fost 
strinse de mult.

Din cauzele arătate mai sus, 
la Buimășeni, de exemplu, au fost 
arate abia 200 hectare din aproape 
600. Rămineri in urmă la fel de im
portante sint Și in cooperativele a- 
gricole din Stincești. Vlădeni. Loz- 
na. Minăstireni. Darabani etc. Pe de 
altă parte, intirzie și recoltatul sfe
clei in unele unități. nerespectin- 
du-se graficele stabilite cu Între
prinderea de prelucrare. Din viteza 
zilnică planificată pentru această 
perioadă la livrarea sfeclei s-a rea
lizat abia 50 la sută: Iată citeva din 
unitățile cu restanțe mai importan
te : Petricani. Iacobeni. Mihăileni, 
Cucoreni, Vlădeni, Gorbănești.

Comitetul județean de partid a fi
nalizat, in adunarea cu activul din 
agricultură, problemele pe care le 
ridică desfășurarea campaniei de 
toamnă, stabilind măsuri pentru ur
gentarea lucrărilor.

Ion MAX1M1UC

Irscț. Cristian 
ANTONESCU

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A MASELOR

PLASTICE DIN BUZĂU

Articole de largă utilitate

OPINII
PROPUNERI

® 379 000 kWh energie electrică și 3 500 tone combustibil 
convențional s-au economisit de la Începutul anului la Rafinăria Dăr- 
mănești, județul Bacău. La aceste realizări se adaugă depășirea. încă 
din luna august a.c.. a planului la producția globală si marfă cu peste 
1 200 000 lei. iar la productivitatea muncii cu 1.4 la sută. In cinstea 
Congresului al XI-lea al P.C.R., harnicul colectiv de aici și-a majorat 
angajamentele asumate in întrecerea socialistă cu 800 000 lei la pro
ducția globală și marfă și cu 3 000 lei, pe fiecare lucrător, la produc
tivitatea muncii. (Gbeorghe Gorban, Rafinăria Dărmănești, județul 
Bacău).

re- 
ceca 
ară- 
pen- 
in-

BUZĂU (Corespondentul 
„Scinteii", Mihai Bâzu). — La 
întreprinderea de prelucrare a 
maselor plastice din Buzău, a- 
flată in plin proces de dezvol
tare. au intrat in funcțiune 
două noi instalații — una pen
tru filtre de aer cu garnitură 
de plastisol și alta pentru fa
bricarea benzii de propllenă, 
înlocuitor al fierului balot uti
lizat la ambalajele de lemn.

— Concomitent cu dezvolta
rea capacităților de producție 
— ne spune inginerul Marin 
lonescu, directorul întreprinde-

rii — specialiștii noștri au ac
ționat in direcția diversificării 
sortimentelor fabricate. îndeo
sebi in domeniul ambalajelor 
comerciale. In ultima vreme 
am realizat o gamă largă de 
ambalaje pentru fructe și 
transportul cărnii. De aseme
nea, de o bună apreciere din 
partea beneficiarilor se bucură 
folia subțire din polietilenă de 
joasă presiune, care imită per
gamentul. Caracteristicile sale 
ii conferă o largă întrebuințare 
in ambalarea mărfurilor 
mentare.

© PîCinu! de Producție al secției de mecanizare Sirbl din ca
drul S.M.A.-Săveni, județul Botoșani, pe perioada actualului cincinal, 
a fost realizat integral încă din luna august si depășit cu circa 218 000 
Iei. Prin lucrările de calitate, executate de colectivul secției, coope
rativa agricolă pe care o deservim a obtinut in ultimii ani cele mai 
mari producții la hectar, ln comparație cu celelalte unități de pe raza 
consiliului intercooperatist-Săveni. (Gheorghe Cojocaru, șeful secției 
de mecanizare a agriculturii Sirbi, județul Botoșani).

© 210 ton© metal* vechi colectate de uteciștil de la Pre- 
Darația cărbunelui Petrila au fost expediate Combinatului siderurgic 
din Hunedoara, de la începutul anului și pină in prezent. (Constantin 
Bădută, mașinist).

® Așteptăm din Partea conducerii Regionalei C.F.R. Cluj s& 
ia măsuri urgente pentru înlăturarea zgomotelor produse de fluieratul 
locomotivelor de la trenurile care circulă prin orașul Oradea. Situa
ția actuală, cind sirenele locomotivelor sună minute în sir. atit ziua 
cit și noaptea, nu poate fi in nici un fel justificată, deoarece linia fe- 
rată_ este așezată pe terasament ridicat, ferit complet de circulația ru
tieră. (Vasile Kun, strada Ecaterina Teodoroiu nr. 40. Oradea).

® Uîl g©St Umaîl. Recent, un număr de 60 cetățeni din 
comuna Boteni. județul Argeș, s-au prezentat la dispensarul sanitar 
pentru a dona sînge. Dintre ei. 30 i$i înscriu pentru prima oară nu
mele pe lista donatorilor de singe. Ceilalți, printre care Ecaterina Bica. 
Ioana Popescu. Ion Stănescu, Maria Durdun, Constantin Andreoiu. Du
mitru Chelcea, Mihai Condei ș.a., au pină acum peste 10 donări la 
activ. Tuturor, un sincer gind de mulțumire ! (Ion Ghinescu. activist 
cultural, comuna Boteni, județul Argeș).

® S-a pUS Capăt — ne comunică Comitetul executiv al 
Consiliului popular al municipiului Tg. Jiu, la sesizarea muncitorului 
Ion Dospinoiu — obiceiului practicat la secția transporturi din cadrul 
combinatului de lianți și azbociment din localitatea respectivă de a 
se reține din retribuția muncitorilor diverse sume da bani in schim
bul unor invitații sau bilete pentru spectacole.
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Industria locală clujeană 
cu angajamentul îndeplinit

CLUJ (Corespondentul .,Scin
teii". Al. Mureșan). — Industria 
locală a județului Cluj a reali
zat in acest an un volum de 
productie-marfă suplimentară 
In valoare de 18.4 milioane lei. 
depășindu-si simțitor angaja
mentele oe întregul an. Au fost 
livrate beneficiarilor peste 3 000 
produse și sortimente. Ln cea 
mai mare parte bunuri de larg 
consum pentru satisfacerea ce
rințelor Dietei interne si a par-

tenerilor externi. în ceea ce 
privește calitatea. vizitatorii 
Expoziției realizărilor econo
miei naționale au putut apre
cia. la fata locului, mobilierul 
din lemn, corpurile de ilumi
nat, articolele din mase plasti
ce. covoarele, obiectele de po
doabă și alte numeroase produ
se, creații ale lucrătorilor din 
unitățile de Industrie locală 
din Cluj. Gherla. Dej. Huedin. 
Turda.

...Vrem mai întii să tri
mitem un colet poștal la 
București. Cu un pachet 
mototolit — se vedea că 
nu ne pricepem ! — pă
trundem in „mesageria" o- 
ficiului P.T.T.R. ..Vedeți, 
n? scuzăm funcționarei d° 
aici, n-am avut acasă 
tot ce ne trebuia..." ,.Nu-i 
nimic, ne spune Ileana Me- 
rințoiu. vi-1 aranjez cu in 
citeva clipe. Avem aici cu
tii po.ștale-fip, sfoară, tot 
ce-i necesar". Intr-adevăr, 
in mai puțin de cinci mi
nute coletul era gata.

...Mulțumim funcționarei 
și ieșim, la rindul nostru, 
mulțumiți. Pe strada ve
cină întilnim un camion 
din care se descarcă lem
ne. Ce-ar fi. ne zicem, să 
ne aprovizionăm și noi 
pentru iarnă ? Ne îndrep
tăm spre depozitul de com
bustibil al orașului să fa
cem o comandă ...pe numele 
Măriei Radela (evident, 
prin înțelegere cu solici
tanta).

— In cit timp vom primi 
lemnele acasă ?

— Intr-o zi. două, cel 
mult trei, onorăm orice co
mandă — ne asigură Gh. 
Maziliu, șeful depozitului. 
(Ceea ce. cum aveam să 

constatăm, s-a și adeverit).
...Apelăm, in continuare, 

Ia serviciile spitalului din 
localitate. De ce ? Avem 
un „frate" din comuna Va
lea Mare pe care vrem să-1 
internăm și nu știm ce 
formalități trebuie îndepli
nite. Directorul spitalului, 
Ion Dobrescu. află intim- 
plător pentru ce am venit 
și ține să ne dea personal 
toate relațiile. „Cind veniți 
cu fratele, căutați-mă...“

Am fi vrut, desigur.' să 
întilnim peste tot aseme
nea solicitudine. Pentru că 
așa ar fi normal. Pentru 
că așa sint reglementate la 
noi raporturile dintre cetă
țean și instituția publică. 
Dar a trebuit, din păcate, 
să constatăm că solicitudi
nea este privită in unele 
locuri printr-un geam mat 
care deformează aceste ra
porturi.

...Facem cerere pentru 
Instalarea unui telefon și 
ne prezentăm la direcția 
județeană P.T.T.R. Vrem să 
ne îndreptăm spre secre
tariat, acolo unde se de
pun cererile, dar portarul 
se așază in fața noastră.

— Adeverință că sinteți 
Încadrat in cimpul muncii 
aveți ?

— Nu. dar de ce ne tre
buie pentru a depune o ce
rere ?

— Eu nu știu să vă ex-

Telefonăm, în 
re, cooperativei 
sul". „Știți, 
concediu șl 
tă perioadă 
spart trei geamuri .... .. 
partament. Cum am putea 
să le punem ?"

Omul de la celălalt capăt 
al firului ne cere mai în- 
tii citeva Informații : în ce 
cartier locuim, ce adresă 
avem, apoi ne răspunde : 
„Mergeți la unitatea noas
tră de pe Știrbei Vodă, vis-

am 
in 
ni

continua- 
„Progre- 

fost in 
aceas- 

s-au 
din a-

zarea unul proces verbal 
de achitare a unei taxe lu
nare către ADAS. Plătim 7 
lei pentru dactilografiere 
(1/2 pagină) ; plătim 3 lei 
timbrul fiscal și sintem in
vitați să așteptăm două ore 
pină lucrarea este gata. 
Așteptăm. Și in acest timp 
aflăm citeva curiozități. 
Numeroși cetățeni sint tri
miși de diferite Instituții 
sau vin din proprie iniția
tivă să legalizeze „declara
ții că n-au cumpărat bu-

„Mf știu de ce vă trebuie 
adeverință, dar... vă trebuie"

Două zile solicitanți incognito la ghișeele unor Instituții 
și servicii publice din Rm. Vîlcea

plic de ce vă trebuie. Dar 
știu că vă trebuie. Mer
geți la tovarășa Barbu șl 
vă explică dinsa.

Și am început un adevă
rat maraton, care avea să 
dureze mai mult de o oră. 
Tovarășa Barbu ne trimite 
din nou la secretariat. To
varășa de la secretariat nu 
ne primește. Portarul e 
gata să ne dea pe ușă a- 
fară. dacă... Dacă, in cele 
din urmă, n-am fi arătat 
legitimația de ziariști. A- 
cum toate ușile nl se des
chid. Sintem primiți ime
diat de tovarășul contabil 
șef. „Nu era și nu este o- 
bligatoriu — ne explică to
varășul Ion Calomfirescu 
— ca cererile să fie Înso
țite de adeverințe. Acestea 
sint necesare cel mult la 
data cind se face comuni
carea pentru aprobarea in
stalării postului telefonic. 
Cererea nu trebuia refu
zată".

a-vis de «upermagazinul 
„Cozla", si oamenii noștri 
de acolo vor veni imediat 
acasă «ă vă pună geamu
rile". Dăm fuga la ate
lierul de geamuri și oglin
zi : ..N-am oameni să vină 
la domiciliu" — ne-o re
tează scurt responsabilul. 
Apoi adaugă : „încercați la 
unitatea din piață. Dacă 
nici acolo nu vă servesc, 
faceți rost de un taxi, ve- 
niți să mă luați pe mine 
pină acasă, ca să iau mă
sura. mă aduceți cu mașina 
înapoi la atelier, eu am să 
tai geamurile conform mă
surii și-apoi vin și le 
pun". Simplu, nu ? In fața 
unei asemenea „oferte", 
se înțelege că am renunțat. 
Numai că noi am fost niș
te solicitanți ipotetici șl 
ne-a dat mina...

...Cea de-a doua zi am 
petrecut-o in Întregime pe 
sălile Notariatului de Stat. 
Mai lntii am cerut legali-

telii". „declarații că sint 
intreținători ai propriilor 
copii", „declarații că sint 
din altă localitate", „decla
rații că n-au mai avut 
carte de muncă" pentru a 
putea fi angajați, pentru 
a-și înscrie copiii la școală,

— E normal ? — 11 între
băm ne tovarășul Paul 
Cancescu. notarul sef.

— Normal nu e. Dar noi 
sintem obligați să dăm 
curs oricărei cereri privind 
legalizarea unui act

Și astfel, un aparat în
treg este pus să „emită" 
tot felul de acte care, fie 
că ar putea fi legalizate 
Prin simple declarații, di
rect de către instituțiile so
licitante, fie că nu ar 
trebui legalizate deloc, ne- 
fiind necesare. In ziua de 
9 septembrie, din cele 110 
acte secretariale legalizate, 
numai 50 erau ln exclusi
vitate de competența nota-» 
riatului, ln timp ce pen-

tru acte cu adevărat nece
sare (adeseori de o urgen
tă presantă) oamenii tre
buie să aștepte ore in șir. 
Preluăm, spre edificare. 1- 
dentitatea iui Stelian Gri- 
gore și Răduț C. Constan
tin și ne prezentăm cu 
„declarațiile notariale că 
n-am cumpărat niciodată 
butelii" la I.J.C.M. Rm. 
Vilcea, care a solicitat res
pectivilor muncitori astfel 
de acte. „Acum totul e in 
regulă — i?i freacă pal
mele șeful serviciului ad
ministrativ. Tudor Sandu. 
Puteți merge la lucru 
(muncitorii respectivi pier
duseră cite 2—3 ore pentru 
obținerea legalizării—n.n.) 
iar eu pot dormi liniștit".

Consultăm Instrucțiunile 
date de organele județene 
pentru distribuirea butelii
lor și constatăm că ele nu 
conțin prevederea de a 
solicita declarații nota
riale. Consultăm alte re
glementări și constatăm 
de asemenea că ele nu 
cer astfel de declarații, 
în dosarul șefului servi
ciului administrativ intil- 
nim însă numeroase decla
rații. legalizate fie prin no
tariat. fie prin consiliile 
populare comunale. Pen
tru obținerea lor, zed 
de oameni au foet o- 
bligați să piardă ore și zile 

muncă, să 
(o decla- 

costă 22
prețioase de 
cheltuiască bani 
rație notarială 
lei !). De ce ?

...Și. astfel, la____ _ Rimrdcu-
Vilcea — pe lingă aspecr 
tele imbucurătoare pe cara 
le-am consemnat — am fi
x'ut prilejul să ne aducem 
aminte de mai multe ori, 
în mai multe locuri, de ex
presia „Eu nu știu de ce 
vă trebuie adeverință, dar 
vă trebuie". Păcat, căci alt
fel am fi avut numai im
presii bune despre ce în
seamnă să fii — chiar șl 

. pentru două zile — vilcean.
Poate, altădată, vom fi 
mai norocoși.

C. PRIESCU 
I. STANC1U
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

{Urmare din pac. a IlI-a)

Președintele Republicii Liberia, 
William R. Tolbert jr., a vizitat Muzeul 

de istorie al Republicii Socialiste România
mul rlnd răspunderea pentru nea
junsurile și lipsurile existente în 
acest sector de activitate.

Avem în Invățămintul superior 
• puternică torță de partid, circa 
63 La sută din cadrele didactice 
sint membri ai partidului. 11 la 
sută dintre studenți sînt, de ase
menea, membri de partid, iar a- 
proape totalitatea lor membri al 
Uniunii Tineretului Comunist. Or
ganizațiile de partid din institu
tele de învățămînt superior tre
buie să desfășoare o activitate sus
ținută, fermă pentru lichidarea 
greșelilor, lipsurilor, mentalității 
înapoiate, pentru promovarea nou
lui, în vederea înfăptuirii neabă
tute a sarcinilor trasate de Comi
tetul Central al partidului. Ele tre
buie să asigure dezbaterea largă 
a problemelor organizatorice și a 
conținutului învățămîntului în fie
care facultate și catedră, adoptînd 
o atitudine combativă, critică față 
de mentalitățile înapoiate, față de 
spiritul conservator. Trebuie pă
răsită cu desăvîrșire concepția 
greșită că organizațiile de partid 
din facultăți sau institutele de 
invățămint superior nu se pot 
ocupa de problemele de con
ținut ale învățămîntului. Dimpotri
vă, sarcina principală, rolul esen
țial al organizației de partid sînt 
tocmai de a asigura buna desfă
șurare a activității în Invățămint, 
realizarea unui conținut corespun
zător — atit în ce privește cu
noștințele de specialitate, cît și 
politice — al cursurilor. Aceasta 
este problema centrală a activită
ții de partid în învățămîntul su
perior. (Aplauze puternice).

Organizațiile de partid trebuie să 
pună pe primul plan conținutul și 
orientarea învățămîntului, să se 
preocupe ca programele și cursu
rile să țină seamă de noile cerin
țe ale vieții, de noile cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, ca 
pregătirea tinerei generații să se 
facă pe baze noi, în spiritul poli
ticii generale a partidului nostru. 
Organizațiile de partid trebuie să 
exercite un control temeinic asu
pra întregului proces de învăță
mânt, preocupîndu-se de felul în 
care fiecare profesor, conferențiar, 
lector sau asistent își îndeplinește 
atribuțiile în îmbinarea organică 
a studiului, cercetării și produc
ției, în desfășurarea muncii de 
educare comunistă a studenților.

Repet ceea ce am mai spus de 
ctteva ori cu prilejul deschiderii a- 
nului universitar : se impune o 
creștere a răspunderii cadrelor di
dactice în activitatea de educare 
a studenților, participarea lor ac
tivă la întreaga muncă politică-e- 
ducativă din școală. Nu poate lu
cra în învățămîntul superior ace
la care se sustrage de la activi
tatea de educare a tinerei gene
rații în spiritul concepției mar
xist-leniniste, al Programului par
tidului nostru. Asupra acestui lucru 
trebuie să existe o claritate depli
nă, o dată pentru totdeauna! (Apau- 
ze puternice). Școala — repet nu 
Știu a cita oară — este principalul 
mijloc de educare și formare a ti
neretului. Nu putem concepe, nu 
putem admite ca un profesor, un 
conferențiar, oricine lucrează în în-

vățâmîntul superior, în general în 
învățămînt, să nu-și îndeplinească 
rolul educativ. Formarea tinerilor 
nu se asigură numai prin faptul 
că li se predă electronica, matema
tica, fizica sau agronomia ; pregă
tirea pentru viață, pentru edifi
carea societății de mîine înseam
nă formarea multilaterală, atît de 
specialitate, cît și politică. Cadrele 
didactice au tocmai această meni
re — și trebuie ca organizațiile da 
partid să asigure realizarea aces
tui deziderat. Se înțelege că acest 
lucru cade și în sarcina Ministe
rului Educației și învățămîntului, 
care trebuie să asigure desfășu
rarea în bune condiții atît a învă
țămîntului în concepția nouă, cît șl 
a activității educative.

Este necesar, de asemenea, ca 
organizațiile Uniunii Tineretului 
Comunist din instituțiile de învă
țămînt superior să desfășoare o 
activitate mai susținută pentru 
combaterea unor stări de lucruri 
și mentalități înapoiate care se 
mal întilnesc în rîndul unor stu- 
dențl. Trebuie să fie clar întregii 
studențimi că statul, poporul, care 
fac eforturi pentru asigurarea con
dițiilor corespunzătoare de studiu, 
cer fiecăruia să învețe, să învețe, 
și iar să învețe. Studenții trebuio 
să-și însușească atît cunoștințele 
de specialitate, pregătirea practică, 
cît și cunoștințele sociale și politi
ce necesare. In facultățile noastre 
n-au ce căuta aceia care cred că 
învățămîntul este doar un mijloc 
de a căpăta o diplomă. (Aplauze 
puternice). Asupra acestei proble
me trebuie să existe o claritate de
plină. încă de la admitere trebuie 
să se discute clar cu toți tinerii. 
Trebuie organizată o discuție des
chisă. publică, în momentul exa
menului, pentru ca fiecare tînâr să 
știe că, intrînd in învățămîntul su
perior, se angajează să se pregă
tească temeinic pentru muncă și 
viață, să se supună disciplinei, or
dinii, normelor din învățămîntul 
superior. (Vii aplauze). în această 
direcție, organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist, fiecare orga
nizație din facultate, din institut 
trebuie să adopte o poziție com
bativă, fermă. Organizațiile de 
tineret trebuie să acționeze împo
triva oricăror manifestări nega
tive, atît pentru desfășurarea pro
cesului de învățămînt în spiritul 
de care am vorbit, cît și pentru 
educarea politică a tineretului în 
spiritul concepției noastre revolu
ționare. Avem o organizație de ti
neret puternică și sînt convins că, 
continuînd tradițiile revoluționare 
ale mișcării de tineret din țara 
noastră, ea va ști să-și îndepli
nească rolul, asigurînd ca fiecare 
student să fie pătruns de spirit co
munist, de combativitate și elan 
revoluționar în întreaga sa muncă 
și viață.

Așa cum am mal menționat, o 
atenție deosebită trebuie acordată 
bunei gospodăriri a instituțiilor 
de învățămînt, administrării cămi
nelor și cantinelor, participării 
nemijlocite a cadrelor didactice șl 
studenților la conducerea și admi
nistrarea bunurilor obștești univer
sitare, la gestionarea căminelor șl 
cantinelor, a întregii baze mate
riale a învățămîntului.

Comitetele orășenești și județene

de partid pe teritoriul cărora a» 
află instituții de învățămînt supe
rior trebuie să acorde mai multă 
atenție activității acestora. Nu pot 
spune că sîntem pe deplin mulțu
miți de felul cum aceste organe da 
partid, atît comitetul Capitalei, cît șl 
comitetele județene sau orășenești, 
se ocupă de conținutul activității 
învățâmintulul superior. Este nece
sar ca comitetele orășenești și ju
dețene de partid să exercite un 
control mai temeinic, să analizeze 
periodic — am în vedere cel pu
țin de două ori pe an — felul în 
care se desfășoară procesul de fn- 
vățămint. Ele trebuie să analizeze 
activitatea cadrelor didactice, a 
consiliilor de conducere, a organi
zațiilor de partid și de tineret pen
tru îndeplinirea răspunderilor ce la 
revin și să ia măsurile corespun
zătoare în vederea îmbunătățirii 
muncii, a desfășurării învățămîn- 
tului in cele mai bune condiții.

Este necesar, în același timp, ca 
șl Comitetul Central al partidului
— am în vedere Secretariatul șl 
Comitetul Executiv — să asigure, 
prin intermediul aparatului Comi
tetului Central, un control mal 
sistematic și o îndrumare mai fer
mă a învățămîntului. Consider că 
este necesar ca Ministerul Educa
ției și învățămîntului să răspundă 
nemijlocit în fața Comitetului E- 
xecutiv, a Secretariatului Comite
tului Central ale partidului pentru 
felul în care se desfășoară întrea
ga activitate de învățămînt.

M-am referit la măsurile ce ur
mează a fi luate în acest an în în
vățămîntul superior. In aceeași 
concepție urmează să se organize
ze și învățămîntul general și în
vățămîntul liceal. Va trebui, pro
babil, într-un viitor nu prea înde
părtat. să organizăm o conferință 
specială pentru a dezbate temei
nic cu cadrele didactice măsurile 
ce trebuie luate în învățămîntul 
general și liceal.

în general, consider necesar ca 
periodic, poate cu prilejul fiecă
rui cincinal, să organizăm o con
ferință a învățămîntului superior
— practică pe care am statorni
cit-o și în alte domenii de activi
tate — pentru a face bilanțul 
realizărilor cincinalului precedent 
și a stabili satvinile în cincina
lul ce urmează. In acest fel și în 
învățămîntul superior se va lărgi 
practica democratică de consulta
re cu cadrele didactice, cu activul 
de partid. Am făcut și pînă acum 
multe în acest domeniu, dar o a- 
semenea conferință largă, dacă nu 
mă înșel, am organizat prima oară. 
Sper ca ea să dea rezultate bune,

Am dezbătut aici numai unele 
aspecte a ceea ce urmează să fa
cem. Normal ar fi fost să se pre
zinte în fața conferinței progra
mul general, restructurat, al fiecă
rei ramuri de învățămînt. S-ar fi 
dat astfel o bază mai temeinică 
pentru activitatea viitoare. Nu aș 
vrea să spun că n-a fost timp 
pentru aceasta, pentru că ar 
însemna să spun ce nu cred, 
însuși ministerul n-a fost pregătit, 
în sensul că, atît la minister cît și 
la unele cadre didactice această 
concepție nu s-a cristalizat ușor. 
De aceea, ministerul nu a putut 
veni la conferință cu un program

complet pus La punct Aceasta, ca 
să spun ce gîndesc — și știți că 
eu obișnuiesc să spun exact ceea 
ce gîndesc. (Vii aplauze). Nu spun 
ca o critică ; de data aceasta spun 
numai pentru a se înțelege că 
procesul de trecere la organizarea 
nouă s-a desfășurat cu destulă în
cetineală — deși discutăm despre 
el de cîțiva ani. Am pierdut un 
anumit timp și de aceea este ne
cesar să trecem de îndată ia mă
suri hotărîte pentru realizarea în 
viață a ceea ce am stabilit acum. 
Trebuie să se treacă la măsuri or
ganizatorice, cu participarea cadre
lor din toate centrele universitare, 
la stabilirea unor programe prac
tice, concrete, pentru traducerea in 
viață a concepției stabilite. Avem 
forțele necesare și sînt convins că 
vom realiza cu succes aceste mă
suri I (Aplauze puternice).

Așa cum am mal menționat, în
făptuirea programului de instruire 
și edutare a tinerei generații, de 
înarmare a tineretului cu știința 
și cultura înaintate, cu concepția 
nouă despre lume și viață, presu
pune o preocupare generală, înce- 
pînd cu căminele și grădinițele de 
copii șl terminînd cu învățămîn
tul superior — continuînd, desi
gur, apoi, cu procesul de reciclare 
și perfecționare continuă a cunoș
tințelor generale. Nu mi-am propus 
să vorbesc de problemele reciclă
rii. Avem un program, există în 
această direcție o orientare clară ; 
trebuie să acționăm pentru orga
nizarea reciclării în cele mai bune 
condiții.

înfăptuirea Programului și a Di
rectivelor va putea fi realizată nu
mai în măsura în care vom asi
gura dezvoltarea învățămîntului 
pe o bază nouă, revoluționară, 
care să asigure formarea omului 
de mîine, constructor al comunis
mului. Avem pentru aceasta toate 
condițiile, dispunem de forța nece
sară, avem o orientare clară. Pu
tem, deci, privi cu încredere dez
voltarea viitoare a învățămîntului 
nostru.

începem noul an de învățămînt 
în condiții noi. Va trebui să luăm 
măsuri ca anul 1974 să marcheze o 
cotitură revoluționară în întregul 
sistem de învățămînt din Româ
nia.

Avem deplina încredere că în
tregul corp didactic din învăță
mîntul superior, întregul tineret 
universitar, organele și organiza
țiile de partid, ale Uniunii Tinere
tului Comunist, toți cei care acti
vează în acest domeniu de acti
vitate. nu vor precupeți nici un 
efort pentru înfăptuirea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de 
onoare trasate de partid. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Cu aceste gînduri, doresc să 
urez celor prezenți la această con
ferință, tuturor cadrelor didactice 
din învățămîntul universitar, în
tregii studențimi succese tot mai 
mari în activitatea viitoare 1

Multă sănătate și fericire !
(Aplauze puternice, prelungite ; 

se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.". 
Cei prezenți la conferință ovațio
nează îndelung pentru partid, pen
tru Comitetul său Central, pentru 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu).

In continuarea vizitei pe care o 
face In țara noastră, președintele 
Republicii Liberia, William R. Tol
bert jr., a fost, vineri dimineața, 
oaspetele Muzeului de istorie al Re
publicii Socialiste România. Șeful 
statului liberian a fost însoțit. In a- 
ceastă vizită, de Dumitru Popescu, 
președintele Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste, de alte oficiali
tăți române, precum și de persoanele 
oficiale din «uita președintelui libe
rian.

Președintele William Tolbert a vi
zitat cu viu interes principalele săli 
ale muzeului, care adăpostesc nepre
țuite valori arheologice, piese rare, 
unice, mărturii ale istoriei milena
re a poporului român, Sînt edifi
catoare. în acest «ens, documentele

care evocă războaiele daco-romane șl 
formarea poporului român, precum 
și etapele luptei sale pentru înfăp
tuirea aspirațiilor naționale, pen
tru neatirnare și dreptate socială. 
Epoca pașoptistă, unirea, războiul 
pentru Independență — iată momen
te care au interesat In mod deose
bit pe Oaspeții liberienl, a căror is
torie a marcat, la rindul ei. o luptă 
permanentă pentru libertate. Inde
pendență șl progres.

Expoziția jubiliară „A XXX-a ani
versare a eliberării țării noastre de 
sub dominația fascistă** relevă vizita
torilor Împlinirea aspirațiilor po
porului român pentru libertate 
și viață nouă. In fața altor do
cumente, oaspeții slnt martorii ac
tivității dinamice desfășurate de Ro-

mânia socialista, do președintei® 
Nicolae Ceaușescu. pe plan Interna
țional. în cadrul căreia un loc a- 
parte II ocupă vizitele întreprinse d® 
șeful statului nostru in Africa, coro
lar al sentimentelor de prietenie șl 
solidaritate militantă pe care po
porul român le nutrește față de lup
ta popoarelor africane pentru dez
voltarea independentă, pentru Înain
tare pe calea civilizației.

Lulndu-șl rămas bun de la gazde, 
președintele William Tolbert a ținut 
să-și exprime impresia sa profundă, 
admirația cea mal sinceră pentru 
bogata Istorie a poporului român, 
pentru marile sale înfăptuiri contem
porane.

(Agerpres)

TRADIȚIA 
FRUMOSULUI

Mijloace de transport 
suplimentare spre 
centrele școlare

Vineri au luat sfirșit lucrările 
Conferinței cadrelor și activului de 
partid din invățămintul superior, 
organizată din inițiativa secretaru
lui general al partidului.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovară
șul Manea Mănescu. prlm-ministru 
al guvernului, membri ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R.. membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului.

Cei peste 3 000 de participant la 
lucrări au salutat cu deosebit 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, scandind, minute in șir, 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Conferința s-a desfășurat, timp 
de două zile, in ședințe plenare și 
pe șase secțiuni constituite pe di
ferite profile, in cadrul cărora au 
luat cuvintul 128 de participant — 
miniștri, conducători de instituții 
de invățămint superior, secretari 
cu probleme de propagandă ai co
mitetelor județene de partid, secre
tari ai organizațiilor de partid și 
U.T.C. din instituțiile universitare, 
alți activiști de partid șl de stat, ai

organizațiilor obștești, cadre didac
tice, cercetători și studenți, specia
liști in diferite ramuri ale econo
miei.

în cursul dezbaterilor, vorbitorii 
și-au exprimat adeziunea și apro
barea unanimă față de prevederile 
insuflețitoare ale proiectelor Pro-

du-șl recunoștința pentru grija 
permanentă pe care partidul și sta
tul nostru o acordă învățămintulul 
ca factor esențial al progresului 
social, ca una din laturile impor
tante ale procesului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI
gramulul partidului șl Directivelor 
Congresului al XI-lea, 
rolul hotăritor al
Nicolae Ceaușescu in 
tarea acestor ample 
programatice, strălucită 
re a spiritului științific, creator, 
care definește întreaga politică a 
partidului nostru. în cuvintul lor, 
ei au dat o înaltă apreciere contri
buției esențiale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 
teoretică și practică a problemelor 
de bază ale învățămîntului, la 
adoptarea deciziilor de mare im
portanță privind dezvoltarea șl 
perfecționarea acestuia, exprimin-

subliniind 
tovarășului 
fundamen- 
documente 
intruchipa-

Partlcipanții la conferință au 
dat glas hotăririi tuturor lucrători
lor din învățămîntul superior de a 
desfășura o activitate stăruitoare 
și neobosită pentru înfăptuirea 
prevederilor proiectelor Programu
lui partidului și Directivelor Con
gresului al XI-lea. în numele ca
drelor didactice și studenților, ei 
și-au exprimat angajamentul de 
a-și aduce întreaga contribuție la 
organizarea pe baze noi și perfec
ționarea școlii românești, la 
transformarea acesteia in pu
ternice centre de Invățămint, 
cercetare și producție, pe baza mo
dernizării ei continue, in strinsă le

gătură cu cerințele dezvoltării socie
tății noastre socialiste, a integrării 
ei tot mal largi in viața economică 
și social-culturalâ, la sporirea efici
enței procesului instructiv-educativ, 
la creșterea continuă a rolului or
ganizațiilor de partid șl U.T.C., ast
fel incit învățămîntul să cores
pundă pe deplin cerințelor formă
rii in spirit revoluționar a tinerelor 
generații, cu o înaltă și multilate
rală pregătire politică și profesio
nală, care vor asigura înaintarea 
României spre comunism.

In încheierea lucrărilor confe
rinței, salutat cu vii aplauze șl o- 
vații, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit Interes și subliniată în 
Fepctato rînduri cu îndelungi a- 
plauze.

Conferința a hotărit ca, în spi
ritul cuvintării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe baza concluziilor, In
dicațiilor și sarcinilor formulate de 
secretarul general al partidului, să 
adopte o rezoluție care să consti
tuie, pentru toți lucrătorii din în
vățămîntul superior, un program 
concret de îmbunătățire a întregii 
activități in acest domeniu.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

|rOT De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

9,30 Film serial pentru tineret : 
„Cireșaril".

10,15.Refrene lirice. Serenade șl 
canțonete cu Constanta Cîm- 
peanu, Mihaela Cotaru. Eu
genia ninca, Ștefan L&zâ- 
rescu.
Meridiane literare.

11,00 Telecinemateca (reluare).
16,00 Fotbal : Sportul Studențesc 

— Dinamo (divizia A). 
Transmisiune directă. In 
pauză : — Telex — Publici
tate.

17.45 Ca’.eidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de informație șt 
actualitate literară. teatra
lă. cinematografică șl plas
tică-

18,05 Cronica faptului divers. Se- 
lecțiunl din partea a II-a a 
spectacolului de poezie, mu
zică, pantomimă. prdzâ sa
tirică. realizat de colectivul 
Teatrului de copii șl tinerei 
din Iași-

18,35 Din țările socialiste.
11.45 Partidului, un clntec fierbinte. 

Cintece șl versuri Închinate

patriei șl partidului în dn- 
stea celui de-al XI-lea Con
gres. Cintâ corul și orches
tra ansamblului artistic 
„Doina" al armatei.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 de seri : Aglae șl Sldo- 

nie.
19.30 Telejurnal • In Intîmplnarea 

Congresului al XI-lea, un 
puternic avint in muncă, o 
efervescentă activitate poli
tică

20.00 Avanpremieră.
20,05 Teleenciclopedla. Din su

mar : Arta romană In Da
cia ; Faruri : Breviar; Zoora- 
ma; Criminalistică.

20,43 Film serial : „Un August 
in flăcări". Ultimul episod 
al serialului : „Răfuiala".

21,40 Telejurnal • Săptâmina spor
tivă.

22,00 ..Ieșirea prin Sărindar-. 
Spectacol umorlstic-satirlc 
de Fred Firea. In distribuție: 
Vasllica Tastaman, Rodlca 
Popescu, Dorina Done. Ioa
na Casetl, Adina Popescu, 
Dina Protopoper.cu. Dem. 
R&dulescu. Mihai Fotlno, 
Dem. Savu, Cornel Vulpe, 
Emil Popescu, Dumitru Ru- 
căreanu. Cornel Elefterescu, 
Mlhal Stoenescu, Dodu Io- 
nescu. Teodor Jeleascov. 
Prezintă Cristina Stamate șl 
Silviu Stănculescu.

22,35 ,.Satu-n care m-am născut". 
Romanțe.

Expoziția republi
cană de artă popu
lară a creatorilor 
$1 meșterilor populari, 
deschisă la Eforie 
Nord, se bucură, con
stant, de interesul 
cald al oaspeților li
toralului. Intr-un spa
țiu relativ restrins 
sînt reunite aici do
vezi dintre cele mal 
strălucite ale geniu
lui creator al po
porului român, ilus
trări elocvente ale 
spiritualității noastre. 
Structurată riguros, 
după criterii științifi
ce ferme, expoziția nu 
are nici un moment 
rigiditatea ce se de
gajă uneori din piese
le găzduite în sălile 
muzeelor. Miile de o- 
biecte expuse respiră 
viață, constituie fie
care în parte si toate 
la un loc replici con
crete ale acelor cîteva 
cuvinte memorabile 
care prefațează mani
festarea : „Ce popor 
minunat avem, cum a 
știut el din timpuri 
îndepărtate să păstre
ze și să dezvolte tra
dițiile frumosului, arta 
populară".

De fapt, In aceasta 
descifrăm însăși con
cepția care a stat la 
baza alcătuirii întregii 
expoziții. Selecționa
rea pieselor, fie că 
este vorba de textile 
sau lemn, de ceramică 
sau metal — cele pa
tru mari sectoare ale 
expoziției — a fost fă
cută din material co
lecționat de la crea
tori, purtînd încă In 
fibra sa căldura mîi- 
nil meșterului popu
lar.

Expoziția Ilustrează 
astfel una din tră
săturile fundamenta
le ale creației noastre 
populare contempora
ne : existența unor 
bogate și diverse zone 
folclorice, cu o pro
ducție de o mare va
rietate tipologică, gre
fată pe tradiția vigu
roasă a unei arte mi

lenar®. Strălucitoarele 
costume de Priboieni 
(Argeș) sau fastuosul 
port din Ohaba (Ti
miș), lucrat in fir de 
aur șl argint, de o 
măreție și o distincție 
fără egal, catrințele 
din Salva (Bistrița) 
sau zadiile din Sălaj, 
măștile de o debor
dantă fantezie din 
Frumușica (Vaslui) 
sau zecile de instru
mente populare (fluie
re, cavale, cornuri), 
furci șl linguri, veri-

însemnări pe 
marginea Expo
ziției de artă 
populară a crea
torilor și mește

rilor populari

tăblie filigrane în 
lemn, din Gorj, Mureș 
șl Alba — toate la un 
loc alcătuiesc o hartă 
vie a obiceiurilor unui 
popor care și-a inclus 
frumosul, sub cele mal 
diferite forme, in u- 
niversul său cotidian 
de muncă șl viață. Un 
frumos care declan
șează superlative a- 
precieri ale tuturor, 
specialiști sau martori 
ocazionali.

Expoziția s-a stră
duit să reunească in 
perimetrul său cele 
mai reușite obiecte 
sub raportul măiestriei 
tehnice traduse in rea
lizări artistice. Pot fi 
astfel admirate piese 
care ar putea figura 
cu cinste in orice mu
zeu etnografic al lu
mii. Intre ele, o re
marcă specială se cere 
acordată maramelor, 
această industrie uni
că in Europa, cu totul 
specifică Balcanilor, și 
care își găsește pe te
ritoriul României o 
varietate neegalată de 
nici o altă zonă. O e-

numerare, desigur In
completă, trebuie să 
includă cojocăria de 
Moldova (bundițele in
trate de acum și in 
melosul popular), co
voarele de la Runcu 
(Dîmbovița), cergile 
maramureșene sau bă
nățene.

Piese unice — pen
tru că niciodată crea
torul nu va putea rea
liza două obiecte 
identice, piese rare — 
pentru că cele mal 
multe dintre ele pre
supun săptămini sau 
luni Întregi de lucru, 
de migală creatoare 
din partea meșterului 
popular. Și pentru că 
am amintit de acești 
Iscusiți autori, ade
sea anonimi, să con
semnăm și o altă pre
mieră pe care o mar
chează expoziția. Pe 
numai citeva zeci de 
metri pătrați se întil
nesc, intr-un dialog 
al priceperii șl fante
ziei, cei mai renumițl 
meșteri populari din 
toată țara : vestiți! ce- 
ramiștl Coiibaba (Ră
dăuți), Ogrezeanu și 
Mischiu (Horezu), 
Ciungulescu (Oboga), 
inegalabilele Maria 
Spiridon din Avrig și 
Valeria Sofonea din 
Drăguș, cioplitorii în 
lemn Nicolae Cemat 
din Șugag și Constan
tin Badiu din Horez.

Creația populară 
este prin definiție a- 
nonimă ; dar fiecare 
epocă și-a avut meș
terii ei care au tins 
spre culmile perfec
țiunii și astfel au lă
sat urmașilor un tes
tament de înalt pa
triotism. Un asemenea 
mesaj îl degajă și ex
poziția de la Eforie, 
un mesaj pe care ge
nerațiile de azi ii des
cifrează cu hotărirea 
de a prelua șl a duce 
mal departe flacăra 
nestinsă a spiritualită
ții noastre.

Radu 
Consîanîlnescu

și universitare
Ministerul Transporturilor șl Te

lecomunicațiilor a luat o serie da 
măsuri menite să faciliteze sosirea 
In condiții bune a elevilor'«i stu
denților la școli și institute de în- 
vățămint superior. In acest scop, In 
zilele de 14 și 15 septembrie se În
ființează suplimentar 4 300 de curs® 
auto, care vor servi 1 080 de tra
see. Autogările din țară au primit 
instrucțiuni să afișeze din timp ta
belele cu toate cursele prevăzute in 
plus și să asigure o informare ope
rativă a publicului călător. în cazul 
cind se constată că numărul solicită
rilor este mai mare, organele terito
riale de resort, in funcție de dispo
nibilități, vor pune in circulație un 
număr mai mare de mijloace d® 
transport.

Cu începere de la 16 septembrie 
Intră in vigoare orarul celor 226 de 
curse speciale, permanente, pentru 
elevii navetiști, in urma propuneri
lor venite din partea părinților, so 
îmbunătățește desfășurarea traficu
lui școlar interurban prin stabilirea 
unor ore de plecare și sosire mai 
potrivite ale autobuzelor, precum șl 
prin sporirea frecvenței lor zilnice.

CARNET
CULTU

A apărut revista

„MUNCA DE PARTID"

nr. 13-sepîembrle 1974
Recentul număr al revistei 

publică, in ‘deschidere, artico
lele : „O întruchipare minunată 
a viitorului strălucit al patriei", 
„Puternică manifestare a uni
tății ideologice și politice, de 
luptă și de acțiune a partidu
lui", „Adunările pentru dări de 
seamă și alegeri — prilej de a- 
nallză temeinică a muncii de 
partid".

Sint inserate apoi ancheta 
„Ce întreprindeți pentru ca te
zele și ideile proiectelor docu
mentelor Conglresului al XI-lea 
să fie temeinic cunoscute de 
fiecare comunist, de fiecare om 
al muncii", rubrica „Proiec
tele de documente ale Con
gresului in dezbatere", precum 
și un șir de articole grupate sub 
titlul comun „Organizațiile de 
partid, factor unificator al e- 
forturilor pentru realizarea cin

cinalului înainte de termen". 
In sprijinul lectorilor, propagan
diștilor, agitatorilor și cabinete
lor de științe sociale se publică 
articolul „Dinamica și caracteris
ticile principale ale dezvoltării e- 
conomico-sociale a României în 
cincinalul 1976—1980".

Revista conține și obișnuitei® 
sale rubrici „Invățămintul poli
tico-ideologic și economic da 
masă", „Cum se înfăptuiește 
rolul conducător al organelor 
și organizațiilor de partid", 
„Din activitatea organizațiilor 
de masă si obștești", „Stil di
namic și competență In dirija
rea activității economico-socla- 
le“, „Note critice", „Programul 
de educație comunistă a mase
lor prinde viață", „Din viața 
partidelor comuniste și munci
torești", „Răspunsuri la între
bările cititorilor".

„ROMÂNIA ■ FILM" prezintă In cadrul programului „MARI SUCCESE ALE ECRANULUI"

^ORDINUL ANA“

\ Producție a studioului „M. Gorki'. Scenariul șl regia i I. Annenskl. Cu : Alla Larionova, A. Sașln-Nlkolskl, M. Jarov, 
ț A. Vertinskaia
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„TRANDAFIR 
DE LA MOLDOVA"

In pădurea Strunga din județul 
Iași, în prezența a peste 3 000 de 
cetățeni, s-a desfășurat recent fes
tivalul de folclor interj udețean 
„Trandafir de la Moldova", orga
nizat de Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă al jude
țului Iași, ajuns la cea de-a 9-a edi
ție. Festivalul a fost deschis de cel 
mai tînâr ansamblu folcloric din 
județul Iași, „Corăghiasca", din co
muna Delini — care s-a afirmat la 
ultimul concurs republican al ar
tiștilor amatori obținind medalia 
de bronz — urmați de artiștii ama
tori din comunele Dumești, Podu- 
Iloaiei și altele. Au urmat apoi 
reprezentanții județului Galați, 
intre care și ansamblul folcloric 
din comuna Suceveni, cu o exis
tență de peste 40 de ani, reprezen
tanții județului Botoșani, cu an
samblurile reunite „Botosanca" și 
„Doina Șiretului", reprezentanții 
județelor Bacău. Suceava. Vaslui, 
Neamț. La această ediție a tradi
ționalului festival folcloric „Tran
dafir de La Moldova" au fost pre- 
zenți și reprezentanți ai artiștilor 
amatori din alte zone ale țării : 
Argeș, cu ansamblul constructorilor 
de automobile „Dacia", Mureș, Co- 
vasna. (Manole Corcaci).

DIALOG CU CITITORII
în orașul care poartă numele în- 

flăcăratului patriot și om de stat 
Dr. Petru Groza, din județul Bi
hor, a avut loc zilele trecute, un 
dialog cu cititorii, pe marginea re
centului volum de texte alese „Dr. 
Petru Groza", editat de Editura 
politică. (Dumitru Gâță).

„LUNA CULTURII 
CINEMATOGRAFICE"

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani 
de atestare documentară a pătrun
derii cinematografului pe raza ju
dețului Buzău, a fost organizată 
„luna culturii cinematografice" 
care cuprinde o largă sultă de sim
pozioane, dialoguri cu publicul, 
gale de filme, ce vor avea loc în- 
tr-o serie de localități din județ. 
La aceste manifestări vor participa 
și numeroase personalități din do
meniul cinematografiei noastre. 
Cu același prilej, in holul mare al 
cinematografului „Tineretului" din 
orașul Buzău s-a deschis o expo
ziție documentară. (Mihai Bâzu).

AL TREILEA FESTIVAL 
AL UMORULUI

Vasluiul se pregătește pentru a 
găzdui oaspeții festivalului umoru
lui „C. Tănase", ce va avea loc in
tre 19 și 21 septembrie. Organiza
torii, Comitetul județean pentru 
cultură și educație socialistă. în 
colaborare cu Comitetul județean 
al sindicatelor și Comitetul jude
țean U.T.C., au alcătuit un pro
gram deosebit, cu activități diver
se și bogate în conținut. Și-au a- 
nunțat participarea instituții și 
personalități ale culturii și artei 
din București și Iași, colective și 
interpret! individuali de momente 
satirico-umoristice din 34 de ju
dețe ale țării. Pentru prima oară 
se va organiza un concurs al fil
melor satirico-umoristice cu parti
ciparea cinecluburilor de amatori 
din țară, urmat de o consfătuire a 
realizatorilor pe tema „Rolul fil
mului satirico-umoristic in mun
ca politică șl cultural-educatlvă de 
masă", un ciclu de filme româ
nești de comedie și o intilnlre cu 
realizatorii acestora etc. (Crăciun 
Lăluci).

/
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laborare Intre oameni, repartiția în 
spiritul eticii și echității socialiste 
a produsului național intre toți 
membrii societății, făurirea unui 
om nou. deplin stâpîn pe destinele 
sale. participant activ la întreacă 
activitate economico-socialâ. la 
conducerea generală a societății. 
(Aplauze puternice).

Fără îndoială că înfăptuirea Pro
gramului partidului ?i a prevederi
lor Directivelor cere. în continuare, 
eforturi susținute din partea între
gului nostru popor. Totodată, r- 
ceasta necesită întărirea continuă a 
partidului, creșterea rolului său po
litic conducător în toate sectoarele 
de activitate.

Va trebui să acționăm pentru 
perfecționarea, in continuare, a ac- 
t'vi’ății statului, a planificării si 
conducerii unitare a întregii vieți 
economico-sociale. în acest scop, 
se impune participarea tot mai 
largă și directă a maselor popu
lare la conducerea unităților eco
nomice și sociale, a consiliilor 
r »pulare. a întregii societăți. Avem 
creat cadrul organizatoric cores
punzător pentru aceasta : se impu
ne să stimulăm și mai mult spiri
tul de răspundere al organelor de 
conducere din întreprinderi, insti
tut'd, consilii populare, minis
tere. ai organelor centrale ale 
5 nostru, să întărim exigen-
ța și disciplina în toate domeniile 
de activitate. Lărgirea continuă r 
democrației socialiste constituie 
factorul hotărîtor al înfăptuirii cu 
s cces a Programului și Directive
lor — și vom acționa, cu toată 
fermitatea, și în viitor, în această 
direcție.

Așa cum se subliniază în Pro
gram și în Directive, la baza în
tregii noastre activități economico- 
sociale trebuie să așezăm cele mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
moderne. Nici nu se poate conce
pe. de altfel, făurirea unei orîn- 
duîri sociale avansate care să nu 
aibă la temelie tot ceea ce a creat 
omenirea mai bun în domeniul cu
noașterii.

In acest sens sînt necesare noi 
măsuri pentru dezvoltarea învâță- 
mintului. științei, culturii în pas 
cu cuceririle cunoașterii contem
porane, pentru legarea lor tot mai 
strînsă de viață, de producție, de 
necesitățile prezente și viitoare ale 
societății noastre în plină dez
voltare.

E> . ^ertsar să punem pe prim 
pltf\e dedicarea nivelului de cunoș
tințe profesionale și tehnice, a pre
gătirii generale a maselor popula
re. dezvoltarea conștiinței socia
liste a tuturor celor ce muncesc. 
Nu trebuie să uităm nici un mo
ment că rolul hotărîtor in înfăp
tuirea mărețelor perspective de 
progres ale patriei noastre socia
liste îl au oamenii. De aceea tre
buie să asigurăm o temeinică pre
gătire multilaterală fiecărui cetă
țean și, totodată, să ne preocupăm 
de educarea sa. a întregului popor, 
în spiritul concepției revoluționare 
despre lume și viață a partidului 
nostru ; trebuie să asigurăm trans
formarea fiecărui om al muncii in
tr-un luptător activ și hotărit pen
tru socialism, pentru înaintarea 
României spre comunism (Aplau
ze puternice). Partidul nostru por
nește de la realitatea că învăță- 
mintul reprezintă principalul fac
tor de educație și formare a omu
lui nou. Tocmai de aceea partidul 
se preocupă permanent de perfec
ționarea continuă a învățămîntu- 
lui, de integrarea sa cu cercetarea 
și producția, in strînsă concordan
ță cu necesitățile dezvoltării rapide 
a forțelor de producție.

Acordăm cea mai mare atenție 
educării și formării tinerei gene
rații în spiritul idealurilor socia- 
l’smului și comunismului, al con
cepției științifice a materialismu
lui dialectic și istoric. Dorim ca 
tînăra generație, constructoare a 
comunismului, să stăpinească cele 
mai înalte cunoștințe in toate do
meniile de activitate, să-și poată 
îndeplini in cit mai bune condi
ții sarcinile de onoare ce-i vor 
reveni în societate, să continue cu 
cinste și fermitate și să ridice pe 
o treaptă superioară mărețele tra
diții revoluționare, sociale și na
ționale ale partidului și poporului 
nostru.

Dorim ca tînăra generație să fie 
pătrunsă de spirit revoluționar, să 
acționeze întotdeauna cu hotărîre 
împotriva a ceea ce este vechi și 
nu mai corespunde noilor forțe Și 
relații de producție, să militeze cu 
îndrăzneală și pasiune pentru pro
movarea noului in toate domeniile 
de activitate, asigurind astfel ridi
carea patriei noastre socialiste pe 
culmi tot mai înalte de civilizație 
materială și spirituală. (Aplauze 
puternice).

Stimați tovarăși.

Timp de două zile. Conferința 
cadrelor și activului de partid din 
invățămintul superior a dezbătut 
pe larg problemele actuale ale șco
lii superioare din țara noastră. Pe 
drept cuvint s-au evidențiat suc
cesele obținute in înfăptuirea ho- 
tăririlor Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale în acest 
important domeniu de activitate. 
Avem începuturi bune în realiza
rea integrării invățămîntului cu 
cercetarea și producția. In cadrul 
conferinței s-au menționat multe 
lucruri pozitive în aceasta direc
ție și nu doresc să mă opresc a- 
supra lor. De asemenea, multe din 
cadrele didactice din invățămintul 
superior participă tot mai activ la 
activitatea de cercetare și la pro
ducție. Rezultatele bune obținute 
pe acest plan demonstrează atit 
capacitatea cadrelor din invăță
mintul superior de a rezolva pro
bleme de cea mai mare complexi
tate ale creației de bunuri mate
riale și culturale, cît si importan
ța participării active a acestora la 

activitatea de cercetare și produc
ție.

Apreciem, de asemenea. în mod 
deosebit, preocupările studențimii 
noastre de a-și însuși în mod a- 
profundat știința și tehnica mo
dernă. partlcipînd in același timp 
la munca în cercetare și produc
ție. Studențimea răspunde cu elan 
și spirit de răspundere eforturilor 
pe care statul, întregul popor le 
fac pentru dezvoltarea bazei ma
teriale a școlii, pentru crearea ți
nui invățămint lot mai modern și 
eficient.

Comitetul Centrul al partidului 
dă o înaltă Rpreciere rezultatelor 
obținute pînă acum în dezvolta
rea învățâmîntului superior, acti
vității cadrelor didactice, muncii 
depuse de studențimea noastră șl 
își exprimă convingerea că și în 
viitor vor acționa pentru a obți
ne succese tot mai mari în învă
țătură. în cercetare și producție. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.

Apreciind rezultatele dobîndiie 
pînă acum în invățămintul supe
rior, nu putem trece cu vederea 
unele greșeli și lipsuri ce se mai 
fac simțite în acest domeniu al 
vieții noastre sociale. De altfel, și 
în cadrul dezbaterilor din aceste 
zile, atit în plenul conferinței, cit 
și în comisii s-au adus o serie de 
critici îndreptățite conducerilor 
unor instituții de învățămînt, Mi
nisterului Educației și învățămîn
tului, altor ministere și organe 
centrale pentru neajunsurile și 
stările de lucruri negative exis
tente în invățămintul superior. Ca 
să fiu însă cît mai clar, mă aș
teptam ca, în cadrul conferin
ței, să se manifeste mai multă 
exigență, un spirit mai combativ, 
o atitudine mai critică și mai 
autocritică — ținînd seama de lip
surile încă destul de serioase ce 
se mai resimt în invățămintul 
nostru superior. Sper însă că se va 
avea în vedere ca în dezbaterea 
viitoare a problemelor ce au făcut 
obiectul conferinței să se facă o 
analiză mai temeinică a acestora, 
într-un spirit mai critic și mai 
autocritic.

Fără îndoială, vor trebui trase 
concluziile și învățămintele nece
sare din tot ceea ce s-a spus aici 
și va trebui să se acționeze cu mai 
multă energie pentru lichidarea 
cît mai rapidă a greșelilor și lip
surilor.

Intr-adevăr, trebuie menționat 
că în decursul anilor s-a ajuns 
la o prea mare fărîmițare a disci
plinelor, ceea ce a prejudiciat 
grav atît nivelul învățămîntului, 
cît și, mai ; cu seamă, formarea 
unor cadre de specialiști cu cunoș
tințe multilaterale. Se mai predau 
cursuri cu conținut abstract, care 
nu țin suficient seama de noile 
descoperiri in domeniul respectiv 
al cunoașterii ; nu peste tot se a- 
cordă atenția necesară realizării 
unei reale și strînse legături intre 
invățămint, cercetare și producție. 
Din păcate, in unele institute și 
facultăți aceste probleme sint tra
tate cu superficialitate și nu rare
ori în mod formal. Se mai întîl- 
nesc cadre didactice cu atitudini 
refractare, conservatoare față de 
nou. Unii uită tradițiile progresis
te ale învățâmîntului nostru, fap
tul că încă cu un secol în urmă 
intelectuali, dascăli și oameni po
litici in același timp, cu vederi 
înaintate, se pronunțau pentru o 
pregătire practică a tineretului, 
pentru o legătură organică între 
școală, producție și viață. Iată, 
spre exemplu, ce spunea în acea 
vreme P. S. Aurelian : „Aceia că
rora le stă în putere ca să reme
dieze răul, să binevoiașei a-și a- 
duce aminte că invățămintul din 
1870 nu mai poate fi copiat după 
acela de la 1800 și chiar de la 
1840. învățătura unui popor tre
buie să corespundă cu nevoile și 
aspirațiunile sale. Nevoile și aspi- 
rațiunile românilor, atit economi
ce cit și naționale, reclamă ca 
copiii lor să cunoască cum se mă
rește dezvoltarea economică a 
unui popor. Succesul depinde de 
modul cum s-ar organiza școlile 
normale de meserii. Cind ar ră- 
mine lucruri de organizat, să fim 
siguri că se vor afla bărbați de 
inimă și cu îndestulă pricepere și 
care se vor simți fericiți punînd 
cunoștințele și experiența lor în 
serviciul unor întreprinderi de uti
litate națională'1.

D. P. Marțian, ocupîndu-se de 
învățămînt spunea : „Educațiunea 
trebuie să fie invățămintul vieții. 
Acest principiu trebuie să domine 
spiritul sistemei noastre de edu- 
cațiune. Trebuie să uităm din 
programele actuale metodele și 
abstracțiunile de pînă acum și să 
ne punem cu seriozitate a rezolva 
problema de a pregăti viitorul 
pentru trebuințele reale ale vieții... 
Să înmulțim dar școlile de spe
cialități".

Iată tovarăși că preocuparea 
pentru un invățămint legat de 
viață, de necesitățile dezvoltării 
economico-sociale a existat și in 
trecut și s-au obținut succese în 
această direcție. Se pare că unii 
uită de aceste tradiții, de aceste 
vephi preocupări — incercind sâ 
ne tragă, de fapt, înapoi, spre o 
școală abstractă, care nu cores
punde și nu servește intereselor 
dezvoltării socialiste a patriei 
noastre. Este adevărat, aceștia sint 
puțini la număr, dar, chiar un sin
gur om cu o asemenea concepție 
dacă ar exista în invățămintul 
nostru, avem datoria să discutăm 
deschis lucrurile. Să punem capăt 
atitudinii de a nu supăra pe unul 
sau pe altul ! Trebuie să supărăm 
pe oricine are o poziție ne.iustă, 
necorespunzâtoare, cu privire la 
transformarea revoluționară a în- 
vățămîntului nostru ! în felul a- 
cesta vom servi poporul, cauza 

făuririi comunismului In România. 
(Aplauze puternice).

în legătură cu lipsurile din în- 
vâțămînt trebuie să menționăm 
faptul că nu putem fl satisfăcuțl 
încă de contribuția cadrelor di
dactice la cercetare. Această con
tribuție nu este nici pe departe pe 
măsura forței pe care o reprezin
tă detașamentul de 15 000 de spe
cialiști cu pregătire universitară 
din invățămintul superior.

Te lîngă lipsurile existente tn r- 
sigurarea unei baze materiale co
respunzătoare trebuie să atragem 
de asemenea atenția asupra fap
tului câ mijloacele de care dispu
nem. îndeosebi aparatura de labo
rator, nu este folosită încă in mod 
rațional. Se manifestă pe alocuri 
o atitudine greșită, un fel de spi
rit de proprietate particulară față 
de această bază materială (Aplau
ze). înțeleg aplauzele dumnea
voastră ca o aprobare a criticii și 
ca o subliniere a necesității pentru 
universități și pentru Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului de a li
chida și în acest domeniu spiritul 
proprietății particulare, care nu-și 
mai are loc în România ! (Aplauze 
îndelungate).

înțeleg dorința fiecărei catedre, 
a fiecărei facultăți de a dispune de 
o bază materială cit mai bună. Dar 
trebuie să stimulăm conservarea, 
îngrijirea și folosirea cît mai rațio
nală a dotării școlii. Este de necon
ceput să aducem aparatură, care 
costă scump, și s-o ținem nefolo
sită, numai pentru că un profesor 
sau altul consideră că doar el are 
dreptul să lucreze cu ea. Trebuie 
să dotăm bine învățămîntul — și 
vom face acest lucru. Vom asigura 
aparatură modernă, pentru că nu
mai astfel putem avea un învătă- 
mînt de înalt conținut științific. 
Dar să folosim rațional această do
tare, asigurînd o strînsă legătură 
între facultăți, între învățămînt, 
cercetare și producție.

Cu toate progresele realizate, 
trebuie să spunem că studenții par
ticipă încă în insuficientă măsură 
la activitatea de cercetare. în pro
ducție, chiar acolo unde există con
diții materiale corespunzătoare 
pentru aceasta. Există încă mult 
spirit de paradă, festivism ; se 
transformă uneori activitatea de 
producție și de cercetare intr-o ac
tivitate „de zile mari'*. Nu se în
țelege în mod temeinic de către 
unii studenți și de către organiza
ția de tineret a studențimii că 
problema participării efective la 
activitatea de cercetare și produc
ție este și trebuie să fie conținu
tul întregului proces de învățămînt, 
al formării tinerei generații, a vii
torului specialist.

Lipsuri serioase se manifestă în 
buna gospodărire a instituțiilor de 
învățămînt. a bazei materiale, a că
minelor și cantinelor. Există, atît 
la unele cadre didactice și mai cu 
seamă la studenți o atitudine gre
șită, pe care aș numi-o „boiereas
că", ce constă in părerea că altci
neva, din afară, trebuie să se în
grijească de bunurile ce le sînt 
puse la dispoziție pentru nevoile 
invățămîntului, pentru asigurarea 
condițiilor corespunzătoare de via
ță. Or, trebuie înțeles că efor
turile susținute pe care le face sta
tul — și le va face mai accentuat 
în viitor — pentru a asigura o 
bună bază materială învățămîntu- 
lui, pentru a crea condiții cores
punzătoare de viață studențimii 
noastre, cer grijă față de bunuri, 
spirit gospodăresc, participarea di
rectă a cadrelor didactice și a stu
denților la administrarea lor. 
De altfel, întreaga activitate a 
căminelor și cantinelor trebuie 
să fie administrată de către 
studenți. Nu se mai poate ad
mite organizarea din afară a aces
tei administrații 1 Ce fel de orga
nizație revoluționară, ce fel de ti
neri — mîine chemați să conducă 
fabrica — sînt aceia care nu se 
dovedesc in stare să-și conducă 
căminul și cantina în care trăiesc 
și mănîncă ? (Aplauze puternice). 
Este necesar ca și în această pri
vință să discutăm lucrurile deschis, 
clar. Greșim, dăm o educație neco
respunzătoare tineretului, atunci 
cind nu-i dăm răspunderea din 
școală, din liceu, nu numai in uni
versitate, pentru gospodărirea și 
administrarea mijloacelor pe care 
le folosește. Și aceasta este pînă 
la urmă o parte a educației, a 
creșterii răspunderii : a-1 învăța 
pe student, pe elev să gospodă
rească și să conducă este un act 
educativ.

In ce privește senatele și consi
liile de conducere din instituțiile 
de învățămînt. chemate să asigure 
conducerea colectivă a activității 
școlare și buna gospodărire a in
stituțiilor — cu toate rezultatele 
bune obținute — nu se poate spu
ne că iși îndeplinesc in întregime 
atribuțiile importante ce le revin. 
Trebuie sâ spunem că participarea 
profesorilor și mai cu seamă a stu
denților la activitatea acestor or
ganisme este incă nemulțumitoare.

Lipsurile și greșelile din dome
niul invățămîntului sint determi
nate și de faptul câ Ministerul 
Educației și Invățămîntului nu 
manifestă destulă exigență, nu 
exercită un control suficient, nu 
adoptă o atitudine combativă, fer
mă față de greșeli și lipsuri și, mai 
cu seamă, nu acționează cu toată 
hotărirea pentru lichidarea lor. 
Manifestările de birocratism se 
mai fac destul de puternic simțite 
in activitatea acestui minister.

Trebuie, de asemenea, să subli
niez și faptul că nici celelalte mi
nistere care au in subordonarea 
lor institute de invățămint supe
rior, corespunzător principiului 
dublei subordonări, nu acționează 
cu toată hotărirea în această di
recție, nu contribuie in mod efi
cient la buna desfășurare a învă
țâmîntului. Nu toate ministerele 
au înțeles că trebuie să-și asume 
o răspundere directă, importantă, 

în organizarea șl desfășurarea pro
cesului de învățămînt.

Toate acestea fac ca rezultatele 
activității din institutele de învă- 
țâmînt superior să nu fie încă pe 
de-a-ntregul la înălțimea cerin
țelor Comitetului Central al parti
dului, a eforturilor pe care statul, 
întregul nostru popor le fac în 
acest domeniu.

Este necesar să punem capăt 
greșelilor și lipsurilor, manifestă
rilor negative care mai dăinuie In 
invățămintul superior. Sîntem co
muniști și trebuie să analizăm pro
blemele în spirit critic și autocri
tic, să luptăm cu hotărîre împotri
va mentalității înapoiate, să acțio
năm cu îndrăzneală revoluționară 
în promovarea noului. Datoria 
noastră, a tuturor — șl, desigur, in 
primul rînd a acelora care lucrează 
în acest domeniu — este șă acțio
năm și să înfăptuim neabătut hotă- 
rîrile Comitetului Central de ridi
care a învățâmîntului la nivelul ce
rințelor actuale ale dezvoltării 
societății noastre socialiste. Trebuie 
Bă facem totul ca învățămîntul să 
joace un rol tot mai important în 
viața socială, să deschidă orizon
turi noi în fața tinerei generații, 
asigurînd formarea unor cadre de 
specialiști cu o înaltă calificare, cu 
o înaltă conștiință socială și poli
tică.

Stimați tovarăși,
Plenara Comitetului Central din 

1973 a trasat un amplu program 
de organizare pe baze noi a între
gului nostru învățămînt și îndeo
sebi a invățămîntului superior. In 
cadrul actualei conferințe au fost 
prezentate o serie de măsuri pen
tru traducerea în viață a prevede
rilor acestui program. Din dezba
terile care au avut loc, din pro
punerile și sugestiile făcute s-a 
desprins concluzia că întreaga 
conferință consideră măsurile ce 
urmează a fi luate corespunză
toare și în concordanță cu hotărî- 
rile plenarei Comitetului Central, 
cu prevederile proiectelor Progra
mului partidului și Directivelor. 
Conferința a apreciat că înfăp
tuirea acestor măsuri asigură ri
dicarea învățâmîntului nostru su
perior la nivelul așteptărilor Co
mitetului Central, ale întregului 
nostru popor, astfel îneît să răs
pundă în condiții tot mai bune ce
rințelor dezvoltării societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România (Vii aplauze).

Este necesar ca întreaga activi
tate din învățămîntul superior să 
fie organizată pe baza concepției 
revoluționare a materialismului 
dialectic și istoric, în pas cu cele 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii, ale culturii în general. In 
același timp, trebuie să se țină 
seama permanent de tradițiile 
progresiste ale școlii românești, de 
experiența acumulată în organiza
rea învățâmîntului, atît în țara 
noastră cît și pe plan internațio
nal. Pornind de la aceste premise 
să acționăm în spirit novator, cu 
îndrăzneală, ținînd seama de ce
rințele societății noastre în plină 
dezvoltare.

Este necesar să avem în vedere 
faptul că promoția de studenți ca- 
re-și începe studiile în 1975 va 
intra, de fapt, în activitatea eco- 
nomico-socială la sfîrșitul cinci
nalului, va lucra nemijlocit în u- 
nitățile economico-sociale în cin
cinalul 1981—1985. Aceasta impu
ne ca în organizarea invățămîn
tului să se țină seama permanent 
de cerințele de perspectivă ale so
cietății, să se privească cu îndrăz
neală spre viitor ; tocmai pornind 
de la aceasta, Programul și Direc
tivele cer învățămîntului superior 
— ca, de altfel, întregului nostru 
învățămînt — să aibă un caracter 
revoluționar, inovator, atît din 
punct de vedere al concep
ției, cît și ca organizare. Paliati
vele, jumătățile de măsură nu 
mai slujesc la nimic. Trebuie 
să trecem hotărit la reorganizarea 
și orientarea pe baze noi a învăță
mîntului. Avem o mare răspunde
re în fața societății, a viitorului 
patriei noastre socialiste și trebuie 
să acționăm în spiritul acestei răs
punderi.

învățămîntul superior trebuie să 
formeze noi generații, pătrunse de 
o concepție revoluționară despre 
lume, în stare să înfăptuiască cu 
succes programul de înaintare a 
patriei noastre pe calea progresu
lui. a comunismului. Trebuie să 
fim pe deplin conștienți că fău

rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate șl a comunismului 
nu se poate face decît în lupta 
hotărîtă cu mentalitățile depășite, 
cu vechiul, cu tot ceea ce nu mai 
corespunde noilor forțe și relații 
de producție socială. Dacă ne pro
punem să făurim o societate revo
luționară nouă, să transformăm 
structura și întreaga viață socială 
a țării, trebuie să începem prin a 
ne propune să ne transformăm pe 
noi înșine, să transformăm omul 
chemat să realizeze aceste schim
bări revoluționare în țara noastră ! 
(Aplauze pu(ernice). Nu trebuie să 
ne fie deloc jenă să recunoaștem 
că, pe lingă multe lucruri bune pe 
care le avem, și pe care trebuie să 
le dezvoltăm, avem și lucruri rele, 
de care trebuie să ne debarasăm și 
— trebuie să spunem deschis — să 
luptăm împotriva lor. A fi comu
nist; a fi luptător pentru socialism, 
pentru o societate nouă, revoluțio
nară, înseamnă a te hotărî să te 
debarasezi de toate relele trecutu
lui, atît în concepție cît și în felul 
de a munci și trăi, a-ți însuși 
concepția nouă, revoluționară, fe
lul nou de a trăi și a munci ! 
(Aplauze puternice).

Trebuie să asigurăm. în toate 
domeniile, triumful noului, forma
rea unei noi conștiințe sociale și 
politice. In realizarea țelului mă
reț de transformare revoluționară 
a societății și a omului, învăță
mîntul are un rol de importanță 
hotărîtoare. De_la grădiniță șjLpînă- 

-^launiversitate, școala trebuie să_ 
formeze tînăra generație "pehtruj 
viață și muncă, intr-un spirit re- 

~voluționaTrhiarxîst-leninist, în spi
ritul dragostei față de patrie și 
popor, al hotăririi de a înfăptui 
neabătut politica partidului. Școala 
trebuie să educe tineretul nostru în 
spiritul solidarității internaționale 
cu forțele înaintate de pretutin
deni. al luptei pentru pace și co
laborare, al prieteniei și înțelegerii 
cu toate popoarele lumii.

In societatea pe care o edificăm, 
munca este atît o necesitate cît și 
o îndatorire de onoare. Cunoașteți 
concepția noastră materialist-dia
led ică despre dezvoltarea socielă- 
ții omenești și a omului ; omul în
suși este creația muncii, ca de alt
fel întreaga civilizație, ca tot ceea 
ce a creat omenirea. Trans
formarea omului, făurirea unei 
societăți noi cer muncă de zi 
cu zi, în toate domeniile de ac
tivitate, corespunzător cu pregăti
rea și capacitatea fiecăruia. For
marea omului nou nu poate fi de
cît: rezultatul participării la munca 
activă de dezvoltare a societății. în 
orînduirea socialistă și comunistă 
fiecare cetățean trebuie să desfă
șoare o activitate utilă pentru sine 
și pentru toți membrii societății, 
să participe activ, în concordanță 
cu planul dezvoltării unitare a ță
rii, la munca productivă, în raport 
cu pregătirea sa și cu cerințele 
progresului social. Nici un cetățean 
valid nu poate trăi în societatea 
socialistă și comunistă fără a de
pune o muncă utilă societății ! în 
lumina acestei concepții revoluțio
nare trebuie să trecem la organi
zarea pe baze noi a învățămîntului 
superior, a întregului nostru învă
țămînt, la pregătirea tinerei gene
rații, a constructorilor societății 
comuniste 1

Subliniez încă o dată acest lucru 
pentru a se înțelege că nu dorim 
doar niște măsuri de îmbunătățire, 
ici-colo, a ceea ce există, ci vrem 
să realizăm o reorganizare funda
mentală a învățămîntului, restruc
turarea sa pe baze noi, revoluțio
nare. atît în ce privește concepția 
cît și organizarea. Noua concepție 
trebuie să se bazeze pe unitatea 
organică a învățămîntului cu cer
cetarea și producția. Aceasta pre
supune ca fiecare institut, fiecare 
facultate să devină un puternic 
centru de învățămînt și, totodată, 
un laborator de cercetare și o uzi
nă de producție. Numai așa vom 
realiza integrarea — de care vor
bim de mult — numai așa vom 
asigura formarea generației con
structorilor comunismului în spirit 
nou.

Se impune ca și programele de 
învățămînt să fie adoptate în mod 
corespunzător, ținînd seama de 
realizarea acestui obiectiv funda
mental. De altfel s-a mai discu
tat nu o dată despre necesitatea 
ca școala, mai cu seamă învăță
mîntul superior, să-i învețe pe ti
neri să studieze, să gîndească, și 
nu să știe pe dinafară teze ab
stracte, manuale care nu mai au 

decît valoare Istorică. Trebuie nă 
fim conștienți că avem încă mult 
de făcut pentru a realiza acest de
ziderat.

Se impune, de asemenea, o fo
losire unitară a bazei materiale de 
cercetare, aparținînd atit învăță- 
mintului, cit și cercetării, și pen
tru nevoile învățămîntului și pen
tru nevoile cercetării iucrindu-se 
după un plan unic. Trebuie sâ 
realizăm o bază materială temei
nică, adevărate fabrici în care să 
se integreze organic învățămîntul, 
cercetarea și producția cu între
prinderile — Iucrindu-se pe baza 
unui plan unic.

Cadrele didactice trebuie să 
participe atît la activitatea de în- 
vățămînt, cit și la cercetare și pro
ducție, conducînd nemijlocit toate 
aceste procese.

Trebuie să creăm condițiile ne
cesare ca studențimea să poată 
studia, partlcipînd, totodată, per
manent la activitatea de cercetare 
și producție. La terminarea anilor 
de studii, tinerii trebuie să cunoas
că temeinic problemele fundamen
tale, atit teoretice, cît și practice, 
ale specialității pe care și-au a- 
les-o, fiind în stare să treacă de 
îndată, cu randament înalt, la ac
tivitatea productivă, acolo unde 
vor fi repartizați. După cum ați 
văzut din planul de măsuri pre
zentat, incă din acest an institu
tele tehnice, agricole, economice 
vor trebui să-și organizeze activi
tatea în această concepție nouă. 
Aceasta presupune să trecem de 
îndată la realizarea măsurilor 
practice, organizatorice. S-a făcut 
ceva în această direcție. Este ade
vărat, în multe institute tehnica 
s-au construit spații mari, care 
pot fi folosite pentru producție. 
Invățămintul agricol a primit fer
me organizate — circa 11 200 ha — 
care asigură o bază temeinică pen
tru participarea activă a institu
telor respective la activitatea pro
ductivă. De fapt ele vor organiza 
și conduce nemijlocit fermele. Tre
buie să asigurăm crearea fabrici
lor de producție pentru toate uni
tățile de învățămînt, pentru ca 
acestea să lucreze în strînsă co
laborare cu centralele, cu între
prinderile, încadrîndu-se în planul 
de producție al acestora, produ- 
cînd pentru economia națională. 
Va trebui să luăm măsuri ca în 
decurs de 2—3 ani să fie soluțio
nate în mod radical toate proble
mele de asigurare a bazei mate
riale, încheindu-se organizarea în 
această nouă concepție a întregului 
învățămînt superior.

Așa cum am mai menționat, 
odată cu trecerea la organizarea 
bazei tehnico-materiale va trebui 
să aducem îmbunătățirile cores
punzătoare în domeniul organiza
toric, precum și în conținutul pro
gramelor de învățămînt. Sarcini 
deosebite revin în această direcție 
senatelor și consiliilor de condu
cere ale institutelor de învățămînt. 
Ele poartă răspunderea înfăptuirii 
în cele mai bune condiții a in
tegrării învățămîntului cu cerce
tarea și producția, desfășurării pe 
baze noi a întregului1 invățămint 
superior.

în ce privește cercetarea, așa 
cum am mai menționat, ea trebuie 
să se desfășoare in cadrul Institu
telor centrale de cercetare, pe baza 
unui program unitar. Actualele 
institute vor trebui să treacă în 
subordinea institutelor centrale și 
a ministerelor respective. Facultă
țile, catedrele vor trebui să aibă 
sarcini precise în realizarea pla
nului unitar de cercetare în fie
care sector de activitate economi- 
co-socială — astfel îneît in pro
gramul general al cercetării știin
țifice cele 15 000 de cadre didac
tice din invățămintul superior să 
aibă un rol activ și o contribuție 
prețioasă la dezvoltarea științei pa
triei noastre. Există un cîmp larg 
de activitate și avem o perspec
tivă minunată în domeniul cerce
tării. îmbinarea organică a învă
țămîntului cu cercetarea va da 
în scurt timp rezultate foar
te bune. stimulînd întreaga 
noastră dezvoltare economico-so- 
cială. Așa cum am mai menționat, 
este necesar ca ministerele să ac
ționeze pentru o bună integrare 
a activității productive din învă
țămînt cu cea din centrale și în
treprinderi. asigurind baza mate
rială, aprovizionarea, tot ce este 
necesar pentru desfășurarea pro
ducției.

Reorganizarea învățămîntului în 
această concepție nouă va trebui 

să ducă la creșterea aport 
Ui noastre superioare la 
rea cercetării, la îndeplii 
nurilor de producție, la 
narea progresului tehni< 
domeniile de activitate.

Noii absolvenți ai inst 
învâțâmînt superior treb 
sede atît cunoștințele cel< 
derne in domeniul lor de 
cit și capacitatea de a 
de a-și perfecționa și îmi 
contenit cunoștințele tehr 
țifice, precum și capacita 
tică do a proiecta și exec 
produs, oricit de complex 
mura de specialitate respt 
trebuie să stăpinească la 
tehnica modernă, folosire 
utilaje cu care este înzest 
nomla națională, să fie în 
conceapă, să proiecteze și 
cute mașinile cele mai ; 
Astfel, noul specialist va 
vea de la început un rol ai 
țios în procesul de prodi 
putea contribui într-o 
mult mai mare la dezvolt 
pidă a patriei noastre 
pe calea progresului și ci'

Totodată, este necesar s? 
ocupăm mai intens de 
specialiștilor de mîine în 
concepției revoluționare a . 
lui nostru, de înarmarea 
gindirea cea mai înaintată . 
lume și viață. Un bun sp> 
trebuie să fie și un om cu 
tură socială înaltă, cu o ati 
politică înaintată, cu o gîndi 
voluționară. Astfel, specialiști 
re va contribui la edificare, 
munismului va fi nu numa 
bun tehnician, ci și un om pc 
un militant social cu o viz 
revoluționară asupra lumii, 
luptător pentru progresul conți 
al patriei noastre, pentru proj 
sul întregii societăți umane. < 
munismul presupune însușirea 
tali lății cunoștințelor științif. 
într-un spirit revoluționar creați 
Pornim de la concepția materi. 
list-dialectică și istorică, de la adi 
vărul că ceea ce omenirea a acu 
mulat pînă acum în domeniul cu
noașterii nu constituie limita ma
ximă, ci o bază pentru intensifi
carea investigațiilor, pentru noi 
descoperiri în toate domeniile de 
activitate, pentru cunoașterea tot 
mai temeinică a legilor naturii și 
societății, a secretului vieții. In 
acest fel vom putea stăpîni legită
țile obiective, vom acționa pentru 
folosirea lor în concordanță cu 
dezvoltarea forțelor și relațiilor 
de producție, în folosul omului, al 
bunăstării și fericirii întregii so
cietăți. (Aplauze prelungite).

In realizarea acestor mărețe sar
cini de perspectivă, un rol de im
portanță deosebită revine Ministe
rului Educației și învățămîntului, 
care trebuie să asigure înfăptuirea 
fermă a hotărîrilor partidului, a 
prevederilor Programului și Direc
tivelor, a obiectivelor ce vor fi sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
partidului. Este necesar ca in 
întreaga activitate a Ministerului 
Educației și învățămîntului să fie 
introdus un spirit nou, o concepție 
modernă, corespunzătoare noii 
orientări și noii organizări a învă
țămîntului.

Sarcini de mare răspundere re
vin, în același timp, celorlalte mi
nistere. care, pe baza principiului 
dublei subordonări, poartă răspun
derea pentru organizarea și des
fășurarea procesului de învățămînt 
in strînsă legătură cu cercetarea și 
producția. Ele vor trebui ca, îm
preună cu Ministerul Educației șl 
Invățămîntului, cu Consiliul Na
țional pentru Știință și Tehnologie, 
să asigure realizarea simbiozei or
ganice a învățămîntului, cercetării 
și producției.

înfăptuirea organizării și orien
tării noi a învățămîntului superior 
impune îmbunătățirea activității 
organizațiilor și organelor de partid. 
Ele trebuie să acționeze mai ho
tărit pentru unirea eforturilor tu
turor cadrelor și studenților în a- 
ceastă direcție unică. Desigur, a- 
tunci cind am vorbit de o serie 
de greșeli și lipsuri, de aspectele 
negative din învățămîntul supe
rior, am avut în vedere și faptul 
că activitatea organizațiilor de 
partid și de tineret își are contri
buția atit la ceea ce s-a realizat, cit 
și la ceea ce este negativ în a- 
cest domeniu. De aceea nu aș dori 
acum să vorbesc de lipsurile or
ganizațiilor de partid. Cred că au 
înțeles bine că ele poartă în pri- 

(Continuare in pag. a IV-a)
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România, tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit scrisorile de acreditare

președln- 
Românta, 

lescu, precum 
-’.-1 român, 

alut și urări de sânfttH- 
fi progres din partea 

Republicii Sri Lanka, a 
lui ministru și a poporului ță-

sal

Lulnd cindntul în cadrul șolcm- 
r tâtii de prezentare a Bcrisorilor. 
ambasadorul Conrad Edward SomarJn- 
sa Wceratunge a transmis 
telul Republicii Socialiste 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fi guvernului și poporului 
un cordial r ’ - - -
te. fericire 
președintelui 
prii ‘ 
rii _

„Cele două țări ale noastre — a 
•pus ambasadorul Republicii Srl 
Lanka — au relații diplomatice de 
L5 ani. în timpul acestor ani mu 
dezvoltat o tot mai bună înțelegere 
și o mai strinsă cooperare intre gu
vernele și popoarele noastre in di
recția promovării de relații econo
mice și comerciale reciproc avanta
joase. Noi. in Sri Lanka, am urmă- 
rit cu interes și admirație progre- 
J făcute de Republica Socialistă 
R(— uiia. contribuția sa la bunăsta
rea și emanciparea poporului său. 
Prin socialism ați construit o socie
tate nouă intruchipind idealurile ps 
care v-ațl străduit să le atingeți. 
Considerăm aceasta ca un indiciu 
al deplinătății realizărilor de îmbu
nătățire a vieții poporului dumnea
voastră".

In continuare, vorbitorul a spus : 
..Noi, in Sri Lanka, aderăm în 

continuare la politica de strictă ne
aliniere in relațiile noastre externe. 
Este credința noastră fermă că a- 
ceastă politică corespunde cel mal 
bine necesităților și aspirațiilor 
noastre naționale spre o contribuția 
pozitivă din partea noastră la pro
movarea cooperării internaționale fl 
păcii în lume.

Bazate pe principiile coexistenței 
pașnice, relațiile dintre Sri Lanka și 
România sint extrem de strinse și 
prietenești".

„Sperăm — a spus in încheiere am
basadorul Republicii Sri Lanka — că 
vom putea dezvolta pe mal departe 
legăturile noastre de prietenie și coo
perare spre binele general și in fo
losul reciproc al celor două popoare 
ale noastre".

A luat apoi cuvin tul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ccaușescu.

Mulțumind pentru urările ce i-au 
fost adresate din partea președintelui 
Republicii Sri Lar.ka. a primului mi
nistru și a poporului din Sri Lanka, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis. la riadul său. președintelui Re
publicii Sri Lanka, primului ministru 
fi poporu'ui acestei țări, cordiale 
urări de fericire, prosperitate și pro-

întilnire la C. C. al P. C. R
Vineri dupâ-amiază, tovarășul 

Gneorghe Pana, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., s-a intilnit cu delegația Parti
dului Comunist din Argentina, for- 
rr.-.tă din tovarășii Fernando Nadra, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Argentina, redactor 
șef al ziarului „Nuestra Palabra", 
organ al C.C. al partidului, si Ar
mando Arjones. membru al Comi
tetului Central al partidului, care, 
la Invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită in țara noastră. Au participat 
tovarășii Mihnea Gheorghiu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15, 16 și 17 septembrie. în țară : 
Vremea va fi relativ călduroasă, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fl variabil. înnorări mai pronun
țate se vor semnala in nord-vestul

• SPORT • SPORT * SPORT » SPORT « SPORT e SPORT

FOTBAL ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Tn etapa a VII-a a campionatului 

diviziei A. patru meciuri sint pro
gramate astăzi spre a se crea echi
pelor românești participante la cu
pele europene un răgaz mai mare de 
refacere și pregătire. Aceste meciuri 
sint : Universitatea Craiova — F.C. 
Chimia (arbitru — C. Szilagi 
Baia Mare), F.C. Argeș — 
(C. Niculescu — București). F.C. Con- 
stanța — Steagul roșu (N. Rainea — 
Birlad) și Sportul studențesc — Di
namo (Gh. Limona — București). 
Toate Jocurile vor începe la ora 16. 
Meciul Sportul studențesc — Dinamo 
se va juca pe stadionul Steaua (or
ganizator : Sportul studențesc) și va 
fi televizat In direct.

Duminică se vor juca celelalte cinci 
partide : U.T.A. — Olimpia (I. Chi- 
libar — Pitești). ,.U“ — C.F.R.
(G. Drăgulici — Drobeta Tr. Seve
rin). F.C.M. Reșița — F.C. Galați 
(N. Cursant — Ploiești). A.S.A. — 
Politehnica Iași (C. Petrea — Bucu
rești). Steaua — Politehnica Timi
șoara <T. Moarcăș — Brașov). Ulti
mul dintre aceste meciuri va avea 
loc pe stadionul Steaua, duminică di
mineața. cu Începere de la ora 11.

Amintim că drept urmare a jocu
lui incorect din etapa trecută, co
misia de disciplină a F.R.F. a sanc
ționat mai multi fotbaliști. Stoica 
(F.C. Constanta) si Deselnicu (Univ. 
Cratova) primind suspendări De 3 
luni și. respectiv. 3 etape. Date fiind 
apropiatele meciuri internaționale ale 
celor patru echipe de club in cupe
le europene, precum si ale echipei 
naționale în campionatul european 
intertări. se impune cu atît mai mult 
ea toate formațiile, antrenorii, jucă
torii fl arbitrii să asigure desfășu
rarea partidelor din campionat in 
BDiritul celei mai depline sportivi- 
IA’4. 

greș din partea guvernului, a poporu
lui român și a sa personal.

„Ponorul nostru — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este profund 
Interesat In asigurarea unui climat 
do pace, securitate șl cooperare In 
Întreaga lume. Pornind de la acest 
considf ronț. R- publica Socialistă 
România promovează o politică de 
colaborare multilaterală cu toate ata- 
t Ic. cftlâuzindu-se tn mod statornic 
dună principiile suveranității și inde
pendenței naționale, egalității In 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc. Țara 
noastră militează activ pentru res
pectarea dreptului inalienabil al po
poarelor de a hotărî singure, de sine 
6‘âtfitor, asupra propriilor destine. 
Poporul român ișl manifestă solida
ritatea deplină cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului și 
ncocolonialismului, pentru eliberarea 
națională și dezvoltarea lor indepen
dentă pe drumul civilizației șl pro
gresului".

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul nostru a urmărit și ur
mărește cu interes eforturile susți
nute ale guvernului șl poporului Re
publicii Sri Lanka pentru prosperi
tatea $i dezvoltarea generală a tă
rii, bucurindu-se din inimă de rea
lizările și succesele pe care le do- 
bindiți In această activitate.

Nutresc convingerea că bunele re
ia! ii dintre România și Sri Lanka se 
vor dezvolta și întări, in interesul 
ambelor popoare și țâri, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

Așteptam cu plăcere vizita In 
România a primului ministru al Re
publicii Sri Lanka, convinși că ea 
va aduce o nouă contribuție poziti
vă la dezvoltarea pe toate planurile 
a raporturilor dintre țările noastre".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat noului ambasador 
succes deplin în realizarea misiunii 
ce i s-a încredințat și l-a asigurat 
de întregul sprijin al guvernului ro
mân și al său personal.

După primirea scrisorilor de acre
ditare. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească, cu noul amba
sador al Republicii Sri Lanka, Con
rad Edward Somadasa Wceratunge.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au participat 
Constantin Stătescu. secretarul Con
siliului de Stat, și George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe.

Academiei de științe sociale si poli
tice, și Constantin Vaslliu. adjunct 
de șef de secție la CC. al P.C.R.

Cu acest prilej, s-a efectuat o in
formare reciprocă cu privire la ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
Partidului Comunist Român si ale 
Partidului Comunist din Argentina. 
Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme privind dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate internaționalistă din
tre cele două partide.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie.

țării și zona de munte unde, izolat, 
vor cădea ploi de scurtă durată. Vint 
potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse intre 8 și 18 grade, izo
lat mai coborite in nord-estul țării, 
precum și in depresiunile din estul 
Transilvaniei, iar cele maxime între 
18 și 28 de grade, local mai ridicate, 
în București : Vreme in curs de în
călzire. Cerul va fi variabil. Vint 
potrivit. Temperatura in creștere u- 
șoară la începutul intervalului.

BOX
La Miskolc (Ungaria) se desfă-. 

șoarâ in prezent întrecerile Dinamo- 
viadei la box.

In limitele categoriei cocoș, pugi- 
Iistul român J. Vancea l-a învins la 
puncte pe Tomsa (U.R.S.S). La a- 
ceeasi categorie. Vitkowski (Polonia) 
a dispus la puncte de Kisnemet 
(Ungaria).

Pavel Istrate (categoria mijlocie 
mică) a pierdut la puncte meciul 
susținut cu boxerul polonez Woz- 
nyak.

VOLEI
Sala Floreasca din Capitală găz

duiește astăzi intilnirea internațio
nală amicală de volei feminin din
tre selecționata orașului Pekin 81 re
prezentativa României. Partida va 
începe la ora 18.00. Revanșa acestui 
meci se va disputa duminică, in 
aceeași sală, la ora 9.30.

TENIS
Tenismanul român Die Nfistase 

s-a calificat In sferturile de finală 
ale turneului internațional de la 
Cedar Grove (New Jersey). în „op
timi", Ilie Năstase l-a 
6—1, 6—1 pe Roger
(Rhodesia).

In alte două partide 
tru optimile de finală, 
ger Taylor l-a Întrecut 
pe Dick Del! (S.U.A.). ______
nul Charlie Owens a ciatigat cu 3—6, 
6—3. 7—6 In fata compatriotului Bău 
Harold Solomon.

învins cu
Dowdeswell

contînd pen- 
englezul Ro- 
cu 6—1, 6—4 
iar am erica-

Jocurile sportive asiatice
TEHERAN 13 (Agerpres). — Pe 

diferite baze sportive din Teheran 
au continuat întrecerile Jocurilor 
sportive asiatice.

Performerul zilei a treia a con
cursului de atletism a fost indianul 
Tc Yohannan. învingător în proba 
de săritură in lungime cu 8.07 m. re
zultat ce constituie un r.ou record 
al Asiei. Atleta chineză Ciu Mao- 
cia a cucerit medalia de aur in 
proba de aruncarea suliței cu 
53,06 m. O dublă victori® a realizat

Tovarășa Elena Ccaușescu a primit Cronica zilei

Tovarășa academician dr. Ing. Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., director 
general al Institutului central da 
cercetări chimice, a primit vineri 
pe doamna Agnee Dennis, șefa de
partamentului științific al Univer
sității din Monrovia, care, Împreu
nă cu alte oficialități, Însoțește pe 
președintele Liberiei In vizita ta in 
țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi privind activita
tea și preocupările oamenilor da

Semnarea unor documente
de colaborare româno-liberiene

La București a avut loc, vineri, 
semnarea acordului cultural intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia șl Guvernul Liberiei.

Din partea română documentul a 
fost semnat de George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, iar din 
partea liberianâ de Edward B. 
Kesselly, ministru al Informațiilor, 
problemelor culturale și turismului.

Acordul prevede dezvoltarea rela
țiilor culturale prin vizite ale oa
menilor de cultură și știință, gru
purilor de sportivi și tineret, schim
burilor de expoziții și cărți și prin 
alte acțiuni menite să ducă la întă
rirea legăturilor de prietenie Intra 
celo două țări și popoare.

Vineri s-au Încheiat convorbirile 
economice dintre delegațiile Repu. 
blicii Socialiste România șl Repu
blicii Liberia.

Cu ‘ prilejul eărbătoririi zilei de 
13 Septembrie — Ziua pompierilor 
din Republica Socialistă România — 
a avut loc o adunare festivă la care au 
participat general-locotenent Grigore 
Răduică, prim-adjunct al ministrului 
de interne, generali șl ofițeri, condu
cători ai unor întreprinderi bucu- 
reștene. Despre semnificația aceste! 
zile a vorbit comandantul pompieri
lor, colonel Țoropoc Benone.

în Încheierea adunării, participan
ts au adoptat o telegramă adresată 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae

LA ÎNTREPRINDEREA „FLAMURA ROȘIE* DIN SIBIU

Preocupare pentru îmbunătățirea
calității produselor

Una din preocupările constan
te ale colectivului întreprinde
rii „Flamura roșie" (,.Flaro“) 
din Sibiu vizează realizarea de 
noi tipuri si modele de articole 
de scris. Zilele acestea, au fost 
livrate unităților comerciale pri
mele loturi de creioane cu pastă 
„Mondial" si „Olimpic", ambele 
caracterizate prin funcționalita
te sporită si aspect comercial a- 
tractiv. Pațralel cu această preo
cupare, la „Flaro" se desfășoa
ră o amplă acțiune de renroiec- 
tare a numeroase produse. în 
scopul îmbunătățirii calității 61 
sporirii eficientei economice. Au

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
IN 13 SEPTEMBRIE 1974

Extragerea
64 72

Extragerea
75 49 22 74 

sprintera Esther Rot (Israel), clasată 
pe primul loc In probele de 100 m 
garduri — 13”31/100 și 200 m plat — 
23"79/100. La 400 m garduri, Al Saf- 
far (Irak) ' ' 
erwioo.
(Pakistan) 
cursa de
8’49”30/100.

La floreta femei, titlul a revenit 
echipei Iranului, care a învins In 
finală cu 9—7 selecționata Japoniei.

în clasamentul pe medalii condu
ce Japonia cu 59 de aur. 38 de ar
gint și 42 de bronz, urmată de R. P. 
Chineză (24—36—15), Iran (23—18—12). 
R. P. D. Coreeană (13—12—14) etc.

a fost cronometrată In 
iar Younous Mohammad 
și-a adjudecat victoria în

1 500 m, cu timpul de

ȘAH i Cine va fl adversarul 
Iul Fischer?

La 15 septembrie va Începe la 
Moscova finala turneului' candidați- 
lor la titlul mondial de șah intre 
marii maeștri sovietici Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinol. Mai vlrstnic 
cu 20 de ani decit Karpov (23 de 
ani), marele maestru Korcinol a fost 
de patru ori campion al U.R.S.S. și 
participă pentru prima oară la faza 
finală a turneului candidaților. Cam
pion mondial de juniori, mare maes
tru in anul 1970, Anatoli Karpov, 
revelația actualului turneu al can- 
didaților, a fost declarat cel mal 
bun șahist din lume in anul 1973. 
Meciul de la Moscova va fi urmărit 
de marele maestru american Robert 
Byrne (unul din consultanții actua
lului campion mondial. Robert 
Fischer). In calitate de trimis special 
al ziarului ..New York Times".

ALPINISM : Accident tragic 
la escaladarea Everestulul

Expediția alpin’știlor francezi, 
care efectua escaladarea virfului 
Everest, și-a Întrerupt tentativa din 
pricina unei puternice avalanșe ce a 
surprins primele două tabere de 
bază si a cauzat moartea lui Ge
rard Devouassoux, un cunoscut ghid 
din Chamonix. Un alt incident a 
survenit in timpul Instalării celei 
de-a treia tabere, la altitudinea de 
6 900 m. cind unul din corturi a fost 
distrus de un incendiu, provocat de 
o luminare uitată aprinsă. 

știință din cercetare din cele două 
țâri, subllnllndu-se dorința extinde
rii legăturilor de cooperare In acest 
domeniu, ca o contribuție la dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
țftrl șl popoare.

Doamna Agneș Dennis a dat o 
înaltă apreciere realizărilor obținu
te de Institutul central de cercetări 
chimice „ICECHIM", urlnd oameni
lor de științâ, coreei Morilor români, 
noi succese In activitatea lor.

întrevederea a decurs !ntr-o 
mosferă caldă, prietenească.

at-

un 
ce 

cele
In

Cu acest prilej a fost semnat 
Aide-Memoire, privind măsurile 
urmează a fl Întreprinse de i 
două părți pentru transpunerea 
practică a acțiunilor de colaborare 
și cooperare stabilite de președinții 
celor două țări la Monrovia și 
București, in avantajul reciproc șl 
spre binele popoarelor român șl li
berian. precum șl Acordul de coo
perare tehnică el științifică dintre 
România și Liberia. Acțiunile de 
cooperare vizează domeniile minier, 
metalurgic, industria lemnului și 
alte sectoare.

Din partea română, documentele 
au fost semnate de Ion Pătan, vlce- 
prim-mlnistru al guvernului, minis
trul comerțului exterior șl coope
rării economice Internaționale, 
din partea llberlanfi de Jame» 
Phillips, ministrul agriculturii.

iar 
T.

Ceaușescu, In care ee exprimă hotă- 
rirea pompierilor de a sluji cu pro
fund devotament interesele poporu
lui, patria socialistă, de a-și perfec
ționa mereu activitatea, in scopul 
îndeplinirii cu abnegație și hotărire 
a misiunilor Încredințate.

■k
în cursul zile! de vineri, In Capita

lă a avut loc solemnitatea depuneri! 
de coroane de flori la Monumentul 
luptătorilor de la 13 Septembrie 1848 
ridicat in Dealul Spirii în amintirea 
pompierilor eroi, apărători a! Bucu- 
reștiuluL 

fost adusa modificări, bunăoa
ră, unor repere la stilourile 
„Dacia". „Vega" șl ,,Astra", prin 
care 6e asigură o capacitate mal 
mare de înmagazinare a cerne- 
lei. ca si o fluiditate constantă 
la scriere. îmbunătățiri ale ca
lității se remarcă, de asemenea, 
la creioanele cu fibră (tip ca
rioca). Pe lingă schimbarea 
tipului de cerneluri folosite, au 
fost aduse modificări in struc
tura balei de ooliester. care asi
gură curgerea cernelel etc.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scîntell"

„LE FIGARO" >

de interes național
Cunoscutul om politic francez Michel Debrd, fost prim-ministru si 

ministru de externe și al apărării, semnează, in numărul din 9 sep
tembrie al ziarului „Le Figaro", un articol in care, după ce se referă 
la unele concluzii ale Conferinței mondiale a populației, care s-a ținut 
la București, se ocupă de problemele demografice ale Franței, lată 
extrase din acest articol :

populația franceză, din 
Insuficienței numărului de

Iar Marele Război (primul 
mondial n.r.) a reprezentat 

tineri. A doua

Conducătorii Franței. In tot răs
timpul secolului al XIX-lea și Înce
putul secolului al XX-Iea, au rămas 
Indiferenți in fața unei evoluții care, 
In curs de patru generații, a făcut 
din țara noastră — cea mal popu
lată din Europa la sfirșitul secolu
lui al XVIII-lea — țara unde densi
tatea populației devenise cea mal 
61abă. El au rămas Insensibili la 
două fapte șl anume : că o generație 
In viață, datorită unei natalități 
slabe, nu se reînnoiește. Și că ni
velul populației franceze se menține 
numai datorită aportului imigranți
lor.

în 1914, 
cauza _____ _______ ,____
copil, era cea mai bătrînă din Eu
ropa, 
război 
un holocaust pentru 
zl după o victorie scump plătită, gu
vernul șl parlamentul, apreciind că 
dezechilibrul demografic dintre Ger
mania și Franța fusese un element 
decisiv in politica Statului major 
de la Berlin, au manifestat oare
care preocupare pentru aceste pro
bleme. Dar, curînd, indiferența a 
revenit.

E adevărat câ unele voci s-au ri
dicat în parlament. Cu toate acestea, 
dat fiind că cea de-a treia Repu
blică nu a reușit să treacă prin par
lament o legislație socială suficient 
de protectoare, s-a Înregistrat o 
creștere insuficientă șl chiar o des
creștere a populației active. In- 
cepind din 1930, Franța s-a de
populat. Ultimul guvern al celei 
de-a treia republici a Încercat o 
reacție față de această situație, dar 
ea a fost tardivă. Tn 1945. primul 
guvern al Republicii a IV-a a de
cis să se adopte o politică natalistă, 
precum și o politică activă de asi
milare a imigranților. Resorturile 
profunde ale unei națiuni care de
venise din nou încrezătoare in vii
torul ei, au făcut, ca timp de vreo 
20 de ani, să apară noi speranțe. 
Franța a întinerit, s-a repopulat. Ni
velul de trai la care s-a ajuns se 
explică in bună măsură acestei înti
neriri și consecințelor sale.

Delegația militară chineză de prie
tenie. condusâ de tovarășul Slana 
Giung-hua. membru supleant al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Chinez, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, a vizitat 
In ultimele zile întreprinderile „1 
Mai" din Ploiești, de autoturisme din 
Cimpulung-Muficel, „Optica română", 
precum și unităti si institut!! mili
tare de Invftțămint, printre care Școa
la do ofițeri activi, de tancuri si auto 
„Mihal Viteazul". De asemenea, au 
fost vizitate Muzeul de Istorie al Re
publici! Socialist® România *1 Mu
zeul Do ft ana.

★

Societatea do Cruce Roși» din Re
publica Socialistă România a expe
diat In Cipru un ajutor compus din 
alimente, destinat acțiunilor între
prinse pentru ajutorarea populației 
care a avut de suferit In urma re
centelor evenimente. Ajutorul a fost 
expediat cu două avioane TAROM.

★

Cu prilejul apropiatei sărbătoriri 
~............. ' • Unite

.... pentru 
străinătatea a 

Capitală, o

fost prezențl

a Zilei naționale a Statelor 
Mexicane. Institutul român 
relațiile culturale cu 
organizat, vineri. In 
seară culturală.

La manifestare au __
reprezentanți ai I.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni d« 
artă și cultură. Au participat Ar
mando Cantu Medina, ambasadorul 
Mexicului la București, și 
ai ambasadei.

membri

★

loc se- 
Asocia- 

dln
La 13 septembrie a avut 

eiunea adunării generale a _ 
ției pentru Națiunile Unite 
România (ANUROM).

La lucrările consacrate exami
nării raportului de activitate al aso
ciației și alegerii noului comitet e- 
xecutiv al ANUROM au participat 
reprezentanți al opiniei publice, ai u- 
nor organizații obștești, Ri colective
lor unor mari Întreprinderi, presti
gioase instituții științifice și de cul
tură. Nou] organ ales are ca preșe
dinte po prof. univ. Alexandru Bă
lăci. membru oorespondent al Aca
demiei ; vicepreședinți — Nestor 
Ignat, președinte al Uniunii ziariș
tilor, și prof. univ. Alexandru Spă- 
taru, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie.

In prima ea ședință, comitetul 
executiv a analizat probleme pri
vind organizarea celei de-a patra 
Conferințe 1 regionale europene a 
Asociațiilor pentru Națiunile Unite, 
care va avea loc la București In 
perioada 1—5 octombrie a.c.

★

La Craiova s-au încheiat vineri lu
crările consfătuirii do tară cu tema 
„Metode de ameliorare a calității la 
principalele plante agricole".

După cum a precizat acad. Nlchlfor 
Ceapoiu, directorul Institutului de 
cercetări pentru cereale $1 plante teh
nice Fundulca. consfătuirea, care 
s-a înscris oe linia actualelor sarcini 
stabilite de către conducerea parti
dului lucrătorilor din agricultură, a 
creat condiții pentru cunoașterea In 
detalii a nivelului cercetărilor, a re
zultatelor obținute. Pe de altă parte, 
prin vizitele de 6tudiu întreprinse in 
numeroase unităti agricole din 1u- 
detele Olteniei, cu condiții pedocli
matice diverse, prin contactul nemij
locit al cercetătorilor cu ingineri, ță
rani cooperatori si lucrători din fer
mele agricole de stat, s-a reușit 6ă 
se contureze mal bine cerințele ac
tuale. cerințe ce vor sta Ia baza Îm
bunătățirii programelor de cercetări 
ale institutului de la Fundulea și 
stațiunilor agricole din întreaga tară.

(Agerpres)

problema

ani

de

Cifrele ultimilor zece ani, și În
deosebi ultimele indicii, impun să 
se lanseze un semnal de alarmă. 
Reîncepe o evoluție negativă, din nou 
natalitatea slăbește.

Fără îndoială, pentru cîțiva 
mai avem încă beneficiul bunel na
talități al celor două decenii 
după cel de-al doilea război mon
dial. Dar aceste constatări nu îndrep
tățesc nici un fel de iluzii. Cum 6» 
poate vorbi de .rolul Franței în Eu
ropa, de răspunderea sa în domeniul 
cooperării cu țările lumii a treia, de 
calitatea vieții, dacă, din nou, ge
nerația actuală va fi înlocuită de o 
generație mai puțin numeroasă ?

Aș vrea să Insist asupra unul lu-

„TIME".

0 cutezătoare expediție 
io străfundurile Atlanticului

„Este cea mai impresionantă trăsătură geologică pe chipul pămîn- 
țtilul: un lanț impunător de munți și văi, de 40 000 mile lungime 
(66 000 km), predispus la cutremure, șerpuind împrejurul planetei ase
meni cusăturii de pe o minge de baseball. Or, dat fiind că mal toată 
această imensă încrețitură terestră se află la mari adincimi, prea puțin 
se cunoaște despre felul cum contribuie ea la formarea de depozite 
minerale, la schimbarea fundului oceanului sau la însăși deplasarea 
continentelor". Aceste trei fenomene figurează ca obiective ale expe
diției submarine franco-americane, din cadrul programului comun 
„Famous", In curs de desfășurare intr-o zonă aflată in largul insulelor 
Azore. După ce am publicat o știre la rubrica „De pretutindeni", reve
nim acum cu amănunte in legătură cu interesanta operațiune de ex
plorare a acestui sector al enormei falii vulcanice, care despică in două 
fundul Atlanticului — așa cum sint ele furnizate de către revista ame
ricană „Time", din care am reprodus și pasajul de la început :

,,Scufundările slnt efectuate de trei 
dintre cele mai remarcabile «vehi
cule ale adincurilor* din lume : sub
marinul american «Alvin», împreună 
cu batiscaful «Arhlmede* șl farfuria 
submersibilă «Cyana*. aparțlnînd 
francezilor. Flecare dintre scufundări

ADEZIUNE DEPLINĂ Șl UNANIMĂ, 
ANGAJAMENT FERM DE A TRANSPUNE

IN VIAȚĂ SARCINILE IZVORÎTE DIN 
PROIECTELE DE PROGRAM Șl DIRECTIVE

I

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Comunlștl! din diverse «ectoar» d» 
activitate continuă să dezbată, În
truniți In ședințe plenare bIo acti
vului da partid, proiectul Progra
mului Partidului si proiectul Direc
tivelor Congresului al Xl-lea.

In telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
cu acest prilej, este exprimată ade
ziunea unanimă a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii, față de 
conținutul plin de clarviziune șl rea
lism al acestor documente, In care 
Ișl găsesc o vie reflectare justețea 
politicii partidului nostru, dlscemă- 
mlntul șl spiritul de Înaltă respon
sabilitate pentru prezentul si viito
rul națiunii, hotărirea nestrămutată 
de a Îndeplini prin muncă și abne
gație sarcinile ce le slnt încredin
țate, de a face totul pentru trium
ful cauzei edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mlntul României, al Înaintării ferm» 
a patriei 6pre comunism.

Excelenței Sale TUN ABDUE RAZAK
Prim-ministru al Malayeziei

Cu ocazia reînnoiri! mandatului dv. în înalta funcție de prim-ml- 
nlstru al Malayeziei, vă rog să acceptați cordiale felicitări și cele mal 
bune urări de sănătate și fericire personală.

îmi exprim speranța că bunele relații de colaborare dintre Româ
nia șl Malayezbt se vor dezvolta în continuare, în Interesul progresului 
șl prosperității ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu, a primit 
vineri după-amlază, in vizită proto
colară de prezentare, pe Pak Zung 
Guc, ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene in Republi
ca Socialistă România.

★
Tovarășul Manea Mănescu. prim- 

ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe Radius Prawiro. mi
nistrul comerțului din Indonezia, 
care face o vizită In țara noastră, 
in fruntea unei delegații guverna, 
mentale.

afacerilor
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. care a făcut o vizită o- 
ficială in Israel la invitația vice- 
prim-minlstrulul și ministrului do 
externe al acestei țări. Yigal Allon, 
«-a inapoiat in Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au fost pre- 

cru : considerentele de mai sus șînt 
inspirate nu doar de cerințele bi
nelui comun, de rațiunea de stat ; 
ci și de interesele fiecărui individ. 
Libertatea individuală presupune 
securitate, dezvoltare economică, 
progres social ; aceste trei exigențe 
sint string legate, in ceea ce ne pri
vește, de o creștere demografică 
regulată.

Sprijin viitoarei mame, tinerelor 
familii, copiilor, părinților cu fami
lii numeroase (și nu numai sprijin 
material, dar și moral și social) — 
lată drumul unei politici, in ace
lași timp naționale și umanitare, 
care se impune cu atît mai mult cu 
cit primele victime ale inflației sint 
căminele cu mai mulți copii.

S-ar putea ca ceea ce am 
mai sus să fie considerat ca 
contra curentului din Franța, 
putea ca tinerii să fie surprinși de 
acest limbaj, opus cumva la ceea 
ce el s-au obișnuit să audă. Dar a 
ne orienta către o legislație care 
face din avort. In disprețul vieții, 
un mijloc oficial de regularizare a 
nașterilor, ar însemna o cauză su
plimentară de decadentă.

Inflație, demografie : iată cu ade
vărat două probleme ale cetățenilor 
francezi, ale cetățencelor 
ale Franței. Creștere de 
scădere de natalitate : iată cu ade
vărat două domenii unde 
Impun o inversare.

scris

franceze, 
preturi,

faptele

poate fi o aventură în genul celor 
din romanele lui Jules Verne.

Coborînd in adincuri la peste 3—4 
km, cele trei submersibile intră ln
tr-o Împărăție a întunericului, unde 
reflectoarele puternice cu care sint 
Înzestrate abia de pot lumina pe o 
rază de cîțiva metri.

Asemenea telegrame au adresat 
activele de partid de la Platforma 
Industrială din Tirgovlște, Combi
natul chimic Tirnăvcni, Organizația 
de partid a aparatului C.C. al P.C.R., 
unitățile miniere ale bazinului Ro- 
vinari, Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Oradea, Ministerul A- 
provlzlonărli Tehnico-Materlale șl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe, Comitetul de Stat al Planifi
cării, Uniunea Centrală a Coopera
tivelor Meșteșugărești, Comitetul 
municipal de partld-Dej, Comitetul 
municipal de partid-Odorheiul Se
cuiesc, Comitetul municlpal-Călă- 
rași al P.C.R., Comitetele orășenești 
de partid Năsăud, Vlahița, Costeștl, 
întreprinderea de prelucrare a lem
nului „23 August"-Tg. Mureș, Rafi
năria Ploiești, întreprinderea de pie
se radio și semlconductorl-Băneasa, 
Schela de extracție Morenl.

(Agerpres)

KUALA LUMPUR

MANEA MĂNESCU 
Prim-ministril al Guvernului 
Republicii Socialiste România

în timpul convorbirii, desfășurată 
lntr-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor dintre România și In
donezia. cooperarea economică șl 
schimburile comerciale dintre cele 
două țări.

A participat Ion Pătan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost prezent Mursalin Daeng 
Mamangung, ambasadorul Indoneziei 
la București.

(Agerpres)

externe
zentl Vasile Gliga și Cornel Pacos: 
te. adjuncti al ministrului afaceri
lor externe, funcționari superiori din 
M.A.E.

A fost prezent Ithak Aialon. Însăr
cinat cu afaceri ad-interim al Israe
lului la București.

(Agerpres)

La rlndul el, presiunea — de ordl« 
nul tonelor pe centimetru pătrat — 
e suficientă pentru a zdrobi orice 
submarine obișnuite. Aceste peri
cole au fost îndelung cîntărite ante
rior. în plus, au avut loc o serie da 
scufundări preliminare In vara tre
cută. «Arhimede* a intimpinat. a- 
tunci, unele dificultăți. Curenții pu
ternici de la fund au provocat Izbi
rea, in citeva rinduri, a submarinu
lui de stinci. Pe de altă parte, o de
fecțiune electrică combinată cu un 
mic incendiu a Umplut cu fum ca
mera echipajului, provocind elibe
rarea prematură a lestului, ceea ce 
a dus la o ridicare mult prea rapidă 
la suprafață. Cu toate acestea, cerce
tătorii nu se arată cîtuși de puțin 
neliniștiți. Geologul francez Xavier 
le Pichon spune : «Lucrul cel mai 
râu ce-ar putea surveni — să fim 
prinși sub o stincă amenințătoare. 
Cu cele trei submersibile la dispozi
ție insă, putem veni oricînd unul in 
ajutorul altuia-.

Oricum, se apreciază că merită să 
înfrunți asemenea riscuri, avind în 
vedere răsplata deosebită ce se anun
ță pentru oamenii de știință la capă
tul acestei expediții. Fisura din mij
locul Atlanticului este, după părerea 
unora, locul unde s-ar crea scoarța 
pâmintului. Potrivit noii viziuni re
voluționare a geologiei, numită «tec
tonica plăcilor-, învelișul exterior al 
Terrei constă nu dintr-o singură 
masă solidă, ci dintr-un număr de 
plăci imense, pe suprafața cărora 
continentele se deplasează asemeni 
unor sloiuri de gheață. Lava expulza
tă la intervale din interiorul pămin- 
tului, de-a lungul faliei subatlantice, 
a fost cea care a dus la un moment 
dat. cu 225 de milioane de ani in 
urmă. Ia debutul procesului de des
părțire a celor două Americl de Eu
ropa și Africa. Chiar și acum, plă
cile acumulează materie nouă, con
tinentele depărtindu-se, in continua
re, intr-un ritm aproape Impercepti
bil, de 1—2 cm pe an.

Nu se urmărește însă numai în
țelegerea acestui fenomen, ci șl a al
tora, precum formarea depozitelor 
minerale din oceane, bogate In cu
pru. mangan, crom etc. Conform 
unei teorii, apa circulind printre for
mațiunile stincoase de pe fund an
trenează. probabil, o seamă de mi
nerale — aduse de lava din stră
fundurile pămintului — concentrin- 
du-le in diverse locuri, sub forma 
unor noduli polimetalici. Obținerea 
unor date cit mai multe și mai cla
re asupra acestui proces va face po
sibilă, în viitorul apropiat, semna
larea prezentei unor minerale în 
zone mal accesibile ale oceanului. 
Sintetizind preocupările, geologul a- 
merican Robert Ballard arată : «Pă- 
mintul e viu. Dacă vom fi capabili 
să-1 înțelegem cum lucrează, cum 
trăiește, atunci vom putea să ne fo
losim de resursele sale Intr-un mod 
cit mai rațional și eficient*".
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GUINEEA-BISSAU: prjme|e proiecte
de dezvoltare a învățămîntului 

Fostei» cazărmi ți tabere militare portugheze vor fi 
transformate în școli

Evoluția situației din Cipru
• Acord asupra schimbului de prizonieri • Con
vorbiri între liderii celor două comunitâ|l privind 
viitorul politic al Insulei • Reluarea dezbaterilor în 

Camera Reprezentanților

Președintele I. B. Tilo despre 
unele probleme ale politicii interne 

și externe a Iugoslaviei
BISSAU 1.1 (Agerpres). — Autnri- 

Utile Republicii Guincea-BIs^au au 
ho*irit sfi transforme in școli cazăr
mile vi taberele militare părăsite de 
trupele portugheze. In urma recu
noașterii ..de ture" • acestui stat de 
către Portugalia — relatează agenția 
Franc? Preaae.

Decizia «e înscrie ca o primă mfi- 
rurâ pe Ainia programului dp dezvol
tare a tnvAtAmtntului In Guineea- 
Bisaau. In cursul unei conferințe de 
presă ținute la Bi^-au. o serie de 
personalități din conducerea Partidu
lui African al Independenței din 
Gulneea-Bissau vi Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.) au declarat că 
..nimic nu poate fj transformat din- 
tr-o trăsăturii de condei, fiind nece- 
e*ră adoptarea unor măsuri cu carac
ter tranzitoriu**. Intre altele — au 
•puv el — se prevede o amina re a 
începerii cursurilor, de la 1 octom
brie. cum se prevăzuse initial, la 
începutul lunii noiembrie : de aseme
ne*. »-* convenit «ă nu se procedeze 
1* o reformă totală a învățămîntu
lui In acest an, ci doar la o adapta-

MOZAMBIC

FRELIMO și armata portugheza cooperează 
în acțiunea de menținere a ordinii

LOURENCO MARQUES 13 (Ager- 
pree). — Un acord privind coopera
rea dintre Frontul de eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) și forțele ar
mate portugheze, în acțiunea de men
ținere a ordinii in capitala mozam- 
blcană, Lourențo Marques, a fost în
cheiat, vineri, de cele două părți in
teresate — informează un comunicat 
al înaltului comandament din Mo- 
rambic.

Potrivit clauzelor acordului. FRE
LIMO are ca principală sarcină să 
asigure securitatea in zonele subur
bane aie capitalei țârii, in timp ce 
armatei portugheze din Mozambic ii 
revine misiunea de a întreprinde o-

ETIOPIA ■

Măsuri preconizate de Comitetul 
de coordonare al forțelor armate

ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — 
Comitetul de coordonare al forțelor 
armate a difuzat o declarație prin 
care proclamă egalitatea socială și 
religioasă a tuturor etiopienilor. In 
document se relevă că noul guvern 
va acționa în dorința îmbunătățirii 
situației țărănimii prin înfăptuirea 
unei reforme agrare, va reorganiza

PREZENTE ROMÂNEȘTI
BRUXELLES 13 — Coresponden

ță de la N. Popescu-Bogdănești). — 
In localitatea Montignies-sur-Roc, 
din provincia belgiană Hainaut, a 
avut loc o seara culturală dedicată 
României. La manifestare, care a 
inaugurat seria intîlnirilor culturale 
ce se vor desfășura in această lo
calitate timp de două luni, au par
ticipat reprezentanți oficiali. oa
meni de cultură și afaceri. Prima
rul localității a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul român 
ln dezvoltarea economiei și cultu
rii, despre evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre România și Belgia. 
Vorbitorul a evocat înalta semni
ficație a decernării premiului 
anual 1974 al Fundației „Guverna
torul Emile Come:" și a Plachetei 
de Argint a provinciei Hainaut 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înaltele 
servicii aduse umanității, cauzei în
țelegerii și pocii intre popoare, in
tensificării raporturilor româno- 
belgiene. A prezentat un program 
viu aplaudat ansamblul folcloric 
„Mărțișorul*" al Casei de cultură a 
studenților dvn Cluj.

ZAGREB 13 (Agerpres). — Pa
vilionul României din cadrul Tir- 
ffului internațional de la Zagreb, 
deschis la 12 septembrie, a fost 
vizitat de Gemal Biedici, președin

BOGOTA

Un program
».O etapă nouă In istoria politică a 

Columbiei**, un ..guvern al speranței** 
chemat să conducă destinele re
publicii din nordul continentului 
sud-american pe baza „mandatului 
clari* obținut la alegerile preziden
țiale. Asemenea aprecieri pot fi in- 
tilnite în majoritatea comentariilor 
de după preluarea funcției de Șef al 
statului de către președintele Alfonso 
Lopez Michelsen. caracterizind sin
tetic auspiciile sub care începe noul 
mandat prezidențial.

Sensul de schimbare Importantă 
In viața politică națională este dat 
de faptul că odată cu învestirea 
noului președinte ia sfirșit, in mod 
oficial, șistemul care timp de 
16 ani a permis celor două par
tide tradiționale — liberal si con
servator — să alterneze la putere, 
ia interval de patru ani Acest ex
periment. menit să evite disputele 
politice ce provocaseră atitea daune 
țănL încetează odată cu instalarea 
in funcție a președintelui Lopez 
Mlchelsen. care, in calitate de can
didat unic al partidului liberal, a 
fost ales in aprilie cu o substanțială 
majoritate de voturi. „Cele trei mi
lioane de sufragii, acordate de cor
pul electoral. reprezintă cel mai 
larg sprijin popular Întrunit vreo
dată de un președinte columbian, 
ales pe calea urnelor**, scrie „El 
Tiempo". adăugind că noul șef al 
stalului dispune in Congres de o ma
joritate corespunzătoare, care îi va 
permite să aplice programul prezen
tat in campania electorală.

Angajată pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, a lichidării rămine- 

re * cursurilor, urmînd ca apeluri 
radiodifuzate să fie lansate către ca
rt" didactice portugheze pentru a 
veni în mod voluntar să predea în 
Guineea-Bissau.

Singurele manuale școlare păstrate 
d;n programele stabilite sub fostul 
i'girn Salazar vor ft matcmațicile 
s, științele, noile cursuri fiind întoc
mite într-o ..optică africană**. De ase
menea. P.A.I.G.C. și-a exprimat spe
ranța că UNESCO șl diverse țâri ale 
hunii vor contribui la ajutorarea 
Guinceî-Bis.sau prin acordarea de 
burse de studiu. în prezent, circa 
500 de cadre medii șl superioare ur
mează stadii de pregătire și perfec- 
ț onare in străinătate, cu precădere 
în domeniile tehnice și agricole. Po
trivit unor statistici întocmite de 
P.A.I.G.C.. rata de școlarizare a co- 
piilor între 7 și 15 ani se ridică 
acum l« 75 la sută în zonele elibe
rate. față de numai 33 la sută în re
giunile controlaic. pină de curind, 
de forțele portugheze. In ceea ce pri
vește invățămintul superior autohton, 
aresta urmează să fie creat.

perațiunile de menținere a ordinii 
in centrul orașului respectiv. Unități 
mixte — precizează comunicatul di
fuzat de postul „Radio Club Mozam- 
bic** — vor patrula in zonele inter
mediare. „Situația se normalizează 
la Lourenco Marques. în pofida ci- 
torva incidente sporadice**, se arată 
in comunicat.

Pe de altă parte, înaltul comisar 
portughez in Mozambic, contraami
ralul Victor Crespo, a făcut cunoscut 
că forțe ale FRELIMO și ale trupe
lor portugheze au și început să ac
ționeze in comun pentru restabilirea 
ordinii pe teritoriul mozambicaru 

sistemul juridic și va înființa un sis
tem de asistență medicală accesibilă 
pentru popor. In țară va fi introdus 
invățămintul primar gratuit. Autori
tățile vor acorda o atenție deosebi
tă dezvoltării industriei. Toți cetățe
nii au fost chemați să ia parte ac
tivă la viața socială și economică a 
țării.

tele Consiliului Executiv Federal, 
și de alte personalități de partid 
și de stat. Au fost de față amba
sadorul României la Belgrad, Va- 
sile Șandru, și alte oficialități ro
mâne. Gemal Biedici a făcut apre
cieri elogioase in legătură cu cali
tățile mărfurilor expuse, referin
du-se in primul rînd la produsele 
de înaltă tehnicitate.

VIENA 13 (Agerpres). — Recent 
a avut loc deschiderea oficială a 
celei de-a 100-a ediții a tradiționa
lului Tirg internațional din Viena.

Pavilionul țârii noastre la ediția 
jubiliară a tirgului vienez a fost 
vizitat, la 13 septembrie, de pre
ședintele Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlaeger, care a adre
sat cuvinte de apreciere la adresa 
exponatelor românești. La standu
rile României, președintele austriac 
a fost intimpinat de Gheorghe Flo- 
rescu, insărcinat cu afaceri a.i., 
Marin Ceaușescu. consilier econo
mic, și Cristian Scornea, directorul 
pavilionului României.

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
La sediul Uniunii arhitecților din 
Budapesta a avut loc vineri verni
sajul unei expoziții privind reali
zările obținute în România în do
meniul construcțiilor..

de largă adeziune populară
rilor in urmă. Columbia a înregis
trat in ultimul deceniu si jumătate 
rezultate remarcabile in domeniile 
economic si social, ce $i-au găsit re
flectarea in creșterea produsului na
tional brut, a cărui rată medie anuală 
de creștere a atins 8 la sută in 1973 
in contrast cu 2,5 la sută in anul 
1958. Incepind din 1967. comerțul ex
terior columbian a căpătat o nouă 
dinamică. prin slăbirea depen
dentei sale aproape totale față 
de cafea, si diversificarea ex
porturilor. O atenție deosebită a 
fost acordată industrializării, unde, 
de asemenea. 6-au realizat in
dici de creștere mult suDeriori 
trecutului : 9.6 in 1973 față de
4.4 in 1953. Programul noului 
guvern include măsuri ca re
cuperarea vocației miniere a Co
lumbiei și o mai bună utilizare a 
importantelor sale resurse energetice 
naturale : modernizarea agriculturii, 
sector important, care — datorită 
condițiilor favorabile — este chemat 
să aibă in continuare o pondere im
portantă in economia tării ; reorga
nizarea administrației de stat ; sta
bilizarea nietei financiare naționale 
și combaterea frontală a inflației, al 
cărei indice a crescut continuu In 
ultimii ani. atineind 25 la sută la 
sfirșitul anului trecut.

în același timp, noul guvern acor
dă o atenție deosebită problemelor 
politicii externe, orientării acesteia 
potrivit intereselor poporului colum
bian. cauzei generale a colaborării 
internaționale. In aceri sens, pre
ședintele Lopez Michelsen isl 
propune stringerea in continua-

NICOSIA 13 (Agerpres). — Liderii 
comunităților greacă și turcă din 
Cipru. președintele interimar Glaf- 
kos Clerides și. respectiv. Rauf 
Denktaș. au ajuns la un acord asu
pra schimbului de prizonieri intre 
cele două comunități. La lntllnlre au 
participat reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U.. Luls 
Veckmann Munoz, precum si obser
vatori m Crucii Roșii Internaționale 
si ai Comisariatului O.N.U. pentru 
refugiați.

Acordul Intervenit între cele doul 
părți, a precizat un purtător de cu- 
vint al Națiunilor Unite, prevede e- 
libcrarea. incepind de luni. 18 sep
tembrie. a persoanelor bolnave șl 
rftnitilor. In zilele următoare vor 
fi eliberați tinerii sub 18 ani. stu
denții. cadrele didactice. Acordul 
prevede, de asemenea, eliberarea ne- 
intîrziată a persoanelor in vîrstă, a 
slujitorilor cultelor religioase, a me
dicilor și a personalului medical au
xiliar, fără insă a se fixa o dată 
precisă.

în preajma deschiderii sesiunii Adunării Generale

Declarațiile secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 

— Intr-o alocuțiune pronunțată in 
fața diplomaților și ziariștilor acre
ditați la Națiunile Unite, secretarul 
general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a declarat câ problema cipriotă re
clamă o soluție politică urgentă. Sa- 
lutind dialogul în problema umani
tară început intre conducătorii co
munităților greacă $1 turcă din insu
lă. Waldheim și-a exprimat spe
ranța că acesta va duce la aborda
rea și a unor aspecte politice ale 
crizei și va pune bazele angajării de 
negocieri pentru realizarea unei re
glementări durabile.

Referindu-se la situația din Orien
tul Apropiat, secretarul general a 
arătat că încetarea focului, acordu
rile de dezangajare a trupelor și a- 
ducerea forțelor O.N.U. in această 
regiune trebuie considerate doar „ac
țiuni preliminare".

Kurt Waldheim și-a exprimat sa
tisfacția față de politica noului gu
vern portughez. îndreptată spre asi
gurarea dreptului popoarelor africa
ne la autodeterminare și indepen
dență. Pe; de altă parte, el a carac
terizat ca îngrijorătoare situația din 
Republica Sud-Africană. Namibia și 
Rhodesia, unde continuă să domine 
regimuri ale minorităților albe.

Referitor la sarcinile apropiatei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., secretarul general a relevat

CONFRUNTĂRI DE OPINII LA CONFERINȚA 
PARTIDULUI LIBERAL BRITANIC

BRIGHTON 13 (Agerpres). — Dez
baterile privind eventuala colaborare 
cu unul sau mai multe partide in 
cadrul unui guvern de coaliție — 
problema dominantă a actualei Con
ferințe anuale a Partidului liberal 
britanic — au luat sfirsit prin res
pingerea proiectului de rezoluție care 
condamnă a priori orice participare 
a organizației la formarea unui ca
binet lărgit. In consecință, problema 
a fost încredințată spre soluționare 
grupului parlamentar al Partidului 
liberal, care a primit mandatul de 
a definitiva tactica viitoare a organi
zației. in eventualitatea că nici una

Aprecieri ale Direcțiunii 
P. C. Sanmarinez privind 

rezultatul alegerilor
ROMA 13 (Agerpres). — In legă

tură cu recentele alegeri parlamen
tare din San Marino. Direcțiunea 
Partidului Comunist Sanmarinez a 
dat publicității un document in care 
se arată că rezultatele votului re
prezintă o confirmare a justeței „li
niei unitare, democratice a P.C. 
Sanmarinez și a acțiunilor sale con
stante pentru apărarea intereselor 
muncitorilor și a păturilor mijlocii 
din țarâ“. Prin rezultatul pozitiv 
obținut de P.C.S., alegerile au deter
minat o clară deplasare spre stingă 
a axei politice sanmarineze.

re a relațiilor cu țările Ame- 
ricii Latine, in special cu cele 
membre ale Pactului Andin. Totoda
tă. una din direcțiile importante ale 
politicii externe va fi dezvoltarea pe 
planuri multilaterale a relațiilor cu 
țările socialiste. în acest sens se a- 
preciază ca deosebit de semnificativ 
faptul că prima țară pe care noul 
președinte a vizitat-o, încă înainte 
de preluarea mandatului preziden
țial. a fost România socialistă, vizi
tă marcată de rodnicele convorbiri cu 
președintele Republicii. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

In același sens. Columbia se numără 
printre statele latino-americane care 
se pronunță pentru normalizarea ra
porturilor cu Republica Cuba. De 
altfel, tema principală a discuțiilor 
pe care șeful statului columbian le-a 
avut foarte recent cu ministrul de 
externe al Costa Ricăi a constituit-o 
tocmai problema anulării măsurilor 
abuzive, adoptate cu un deceniu in 
urmă de către Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.) împotriva Cu
bei. constatindu-se cu satisfacție că 
încă de pe acum majoritatea state
lor membre ale acestei organizații 
sint in favoarea unei asemenea ac
țiuni. pe care o impun Insesi logica 
și evoluția întregii vieți internațio
nale.

In aceste condiții, este de înțeles 
că programul propus întrunește 
adeziunea cercurilor celor mai largi 
ale opiniei publice columbiene, a 
tuturor forțelor interesate in progre
sul națiunii.

V. PAUNESCU

Clerides șl Denklaș au discutat, do 
asemenea, situația celor peste 200 001) 
dt» refugiați din insulă, precum șl 
modalitățile de redeschidere a cursu
rilor in școli. Interlocutorii au fă
cut un schimb de vederi cu carac
ter informativ asupra unor proble
me politice. îndeosebi cele ce pri
vesc promisele care pot deschide ca
lea negocierilor privind viitorul po
litic Al Insulei. Cel doi lideri au că
zut do acord să se Intilnească din 
nou vinerea viitoare.

★
NICOSIA 13 (Aserprcs). — La Nt- 

coria au fost reluate lucrările Came
rei Reprezentanților. în ședința de 
lol au început dezbaterile în legătu
ră cu situația din tară. Liderul Parti
dului Socialist din Cipru (E.D.E.C.), 
Vassos Lyssaridls. a propus să fie 
luate în discuție căile ei metodele li
chidării urmărilor loviturii de stat 
din 15 Iulie pentru restabilirea de
plină a legalității constituționale, pre
cum si problema reîntoarcerii în tară 
a președintelui Makarios.

că lucrările trebuie să aprofundeze 
și să completeze rezoluțiile Sesiunii 
a Vl-a extraordinare in domeniul 
instaurării unor relații economice in
ternaționale juste, fondate pe o de
plină egalitate In drepturi. El a apre
ciat că una din temele dominante ale 
sesiunii va fi cea economică.

Kurt Waldheim a formulat, toto
dată. critici la adresa atitudinii ne
gative adoptate de unele state in 
timpul crizei energetice, arătind că 
asemenea tendințe au fost evidente 
și la recentele conferințe ale O.N.U. 
în problemele dreptului mării și 
populației.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. din acest an va avea cea 
mai încărcată ordine de zi din is
toria organizației — 111 puncte, a re
levat un purtător de cuvint al Na
țiunilor Unite. Secretarul general 
adjunct al O.N.U. pentru problemele 
politice și pentru cele ale Adunării 
Generale, Bradford Morse, a opinat 
că lucrările sesiunii, care vor începe 
la 17 septembrie, vor dura pină la 
17 decembrie. Numărul membrilor 
O.N.U., a spus Morse, va spori la 
138, odată cu primirea în organiza
ție a altor trei noi state — Republi
ca Bangladesh, Republica Guineea- 
Bissau și Grenada.

din principalele trei formațiuni poli
tice britanice — laburistă, conserva
toare. liberală — nu va obține rezul
tate decisive în cadrul viitoarelor 
alegeri generale.

Ideea unei asemenea colaborări a 
fost lansată, după cum s-a anunțat, 
de către Jeremy Thorpe, liderul or
ganizației. care, in cuvintul rostit la 
deschiderea conferinței, s-a pronun
țat pentru o coaliție cu liberalii sau 
conservatorii, în cadrul unui guvern 
bicolor, ori cu amindouă partidele, 
intr-un guvern de unitate națională, 
în cazul in care criza economică prin 
care trece tara s-ar intensifica in 
mod grav. In acest context, rezolu
ția adoptată de particinanții la lu
crările conferinței nu reprezintă o 
soluționare deplină a problemei pre
zentate spre dezbatere, dar ea este 
apreciată ca un punct cîștigat de 
partizanii lui Thorpe si ai colabo
rării.

agențiile de presă transmit:
M.A.E. al R.D. Vietnam * 

dat publicității o declarație în care 
condamnă încălcarea teritoriului 
no rd-vietnamez, la 11 septembrie, de 
către avioane de recunoaștere ale 
S.U.A.. cerind ca Statele Unite să 
respecte cu strictețe Acordul de la 
Paris asupra Vietnamului și comu
nicatul comun din 13 iulie 1973.

La Belgrad s au lnchelat lu- 
crările întilnirii reprezentanților ță
rilor nealiniate însărcinate cu coor
donarea și punerea in practică a 
programului de acțiune pentru co
operare economică. La lntilnire au 
participat reprezentanți ai Algeriei, 
Egiptului, Indiei, Guyanei, Indone
ziei, Nigeriei și Iugoslaviei. Mem
brii delegațiilor au făcut un mare 
număr de propuneri și sugestii re
lativ la promovarea cooperării.

Președintele Argentinei, 
Maria Estela Martinez de Peron, a 
anuntat punerea in aplicare a unul 
plan de dezvoltare a industriei na
vale. unul din marile obiective ale 
programului trienal de dezvoltare e- 
conomică. Finalitatea acestui^ proiect 
constă in creșterea capacității de 
transport a marinei comerciale în 
contextul creșterii substanțiale a pro
ducției la șantierele navale argenti- 
nene.

Portugalia a devenit 
membră a UNESCO, ->nun- 
țat joi la sediul organizației din 
Paris. Inițial, Portugalia a fost pri
mită în UNESCO în anul 1965. dar 
în octombrie 1972 a fost exclusă pen
tru politica sa colonialistă.

Avarie minieră în Ceho
slovacia. Asenfla C.T.K. reia- 
teazâ că la mina Gottwald din bazi
nul Ostrava a avut loc o avarie la 
un utilaj minier, care a provocat 
moartea a 8 mineri. A fost organi
zată o comisie pentru cercetarea 
cauzelor avariei.

BELGRAD (Agerpres). — A- 
gențla Taniug a transmis cuvlntarea 
rostită la 12 septembrie de preșe
dintele I.B. Tito la întllntrea cu ac
tivul din centrul industrial Iesenițe 
din Slovenia. Arătind că după Con
gresul al X-lea al U.C.l. s-a pornit 
mult mal rapid pe calea consolidă
rii Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. a intensificării activității 
sale multilaterale, I.B. Tito a subli
niat că pînă în prezent au fost ob
ținute rezultate bune, dnr că nu se 
poate spune că țoale problemele au 
fost rezolvate. Mai există oameni — 
a spus președintele U.C.l. — care 
nu țin seama de hotăririle Congre
sului al X-lea. demonstrind aceasta 
în diferite moduri. Numărul lor nu 
este prea mare, dar ei sint destul 
de activi.

în acest sens. I.B. Tito a relevat 
că „unele elemente fracționiste în
cearcă să ridice din nou capul, să 
siringă in jurul lor altele — fie co- 
minformiști.. elemente liberaliste, fie 
diferiți alții**. „Cominformiștii au 
încercat chiar să organizeze un nou 
partid comunist** — act ce Ar fi în
semnat negarea întregii activități șl 
a tuturor succeselor obținute de Iu
goslavia de la Congresul al V-lea ?l 
pină în prezent. Datorită lipsei de 
vigilentă, aceste elemente au reușit 
să țină chiar și un simulacru de 
congres ; dispuneau de material 
foarte bogat tipărit în străinătate ; 
si-au ales chiar o conducere al că
rei secretar urma să fie un om aflat 
in afara Iugoslaviei. Președintele 
I.B. Tito a arătat că „acești oameni 
— vreo 30 la număr — se află acum 
In fața tribunalului șl că el trebuie 
condamnați in mod exemplar pen
tru ca in viitor nimeni să nu mat 
îndrăznească asemenea acțiuni**. In 
uniunea comuniștilor — a subliniat 
vorbitorul — trebuie să existe uni
tate. și nu pot fi admise formarea 
de grupări și manifestări fracțio- 
niste. Actele petrecute nu trebuie 
dramatizate, dar faptul că ele s-au 
putut produce la scurt timp după 
congres subliniază și mai mult ne
cesitatea desrădâcinării lor ime
diate.

In continuare, vorbitorul, ocupîn- 
du-se de unele probleme ale dez
voltării economice. s-a referit pe 
larg la fenomenele inflaționiste Și 
creșterii prețurilor. la cauzele șl 
consecințele lor. Astfel, deși anul a- 
cesta in Iugoslavia a fost obținută 
cea mai bună recoltă din istorie, 
prețurile au sporit considerabil, cos
tul vieții a continuat să crească. 
Președintele Tito a subliniat că, in

Congresul Partidului Socialist Desturian
Cuvîntarea președintelui H. Bourguiba

TUNIS 13 (De Ia trimisul nostru 
special A. Bumbac). — Luind cu
vintul cu prilejul Congresului 
Fartidului Socialist Desturian. pre
ședintele Tunisiei, Habib Bourguiba, 
a relevat lupta partidului pentru cu
cerirea independenței țării, precum 
și eforturile poporului tunisian pen
tru dezvoltarea economică și socială. 
Președintele s-a referit la sarcinile 
actuale ale partidului și statului tu
nisian pentru următorii ani, subli
niind ca obiective prioritare lupta 
pentru progresul economic și social, 
unitatea națională și justiția socială.

Subliniind că Tunisia aparține lu
mii arabe, vorbitorul s-a pronunțat, 
in același timp, pentru dezvoltarea 
colaborării cu toate statele pe baza 
principiilor respectării egalității in 
drepturi și independenței. El a rele
vat, de asemenea, politica țării sale 
îndreptată spre stabilirea unei co
laborări rodnice in zona Mediteranel 
și s-a pronunțat pentru așezarea ra
porturilor economice pe baze juste, 
echitabile. El a condamnat colonia
lismul și a exprimat sprijinul Tuni-

Ministrul relațiilor ex
terne al Cubei, Raul Roa- ?i a 
încheiat vizita oficială in Spania, da 
unde' s-a reîntors la Havana.

Participant» la sesiunea 
Consiliului U.N.C.T.A.D.(Con- 
ferința O.N.U. pentru Comerț și Dez
voltare) au adoptat o rezoluție car© 
cere punerea in libertate a fostului 
ministru chilian al afacerilor exter
ne. Clodomiro Almeyda, intemnițat 
de junta militară de la Santiago de 
Chile. Almeyda a fost președintele 
celei de-a treia sesiuni a U.N.C.T.A.D., 
desfășurată in capitala chiliana in 
anul 1972.

Guvernul grec a hotsrit re- 
stabilirea in funcții a tuturor func
ționarilor guvernamentali care fu
seseră revocați de către vechiul re
gim. Hotărirea se referă, de aseme
nea, la primari și la membrii con
siliilor municipale aleși înainte de 
21 aprilie 1967. Primul ministru Ca- 
ramanlis a precizat că alegerile 
pentru desemnarea noilor primari și 
a consiliilor municipale vor avea 
loc după alegerile parlamentare.

Convorbirile oficiale in
do—pakistaneze d8 U Islama' 
had, avind ca obiectiv restabilirea 
legăturilor poștale. de telecomuni
cații și a facilităților de călătorie a 
conaționalilor în teritoriile celor 
două țări, au debutat într-o notă de 
„speranță și optimism". Au fost 
create trei grupuri de lucru, care 
vor pregăti documentele ce vor sta 
la baza acordului in problemele a- 
flate in discuție.

Explozie soldată cu vic
time la Madrid. 0 bombă de 
fabricație artizanală a explodat, vi
neri la amiază, lntr-un restaurant 
din cunoscuta piață a Madridului 
Puerta del Sol, în imediata vecină
tate a cartierului general al poliției. 

legătură cu aceste fenomene, tre
buie avute in vedere situația eco
nomică pe Plan mondial, faptul că 
in lume blntuie inflația si că acest 
lucru nu poate să nu afecteze și si
tuația Iugoslaviei : prețurile mate
riilor prime au sporit masiv. iar 
Iugoslavia importă două treimi din 
materlilo prime necesare. De aceea 
se preconizează introducerea unor 
restricții in vederea reducerii im
porturilor șl o reorientnre a econo
miei în mal mare măsură spre satis
facerea cerințelor prin producția 
proprie. Totodată, președintele Tito 
a criticat unele aspecte negative din 
viața economică — manifestări de 
Indisciplină in producție. tendințe 
speculative in sfera comerțului unde 
nu se exercită controlul. — lnsistind 
asupra necesității de a se asigura 
creșterea hotărită a productivității 
muncii șl organizarea superioară a 
activității întreprinderilor.

Referindu-se la unele probleme 
de politică externă, președintele 
I.B. Tito a Insistat asupra perico
lului pe care il reprezintă pentru 
pace existența celor două principale 
focare de conflict : Ciprul și Orien
tul Mijlociu. Vorbitorul a apreciat 
că In Orientul Mijlociu există un 
pericol de reizbucnire a ostilităților. 
Nimeni nu dorește războiul, dar 
simpla dorință este insuficientă — 
și trebuie întreprins ceva pentru ca 
războiul să fie împiedicat. Acordul 
de dezangajare pe înălțimile Golan 
și Sinai este doar un prim pas șl 
incă un pas mic. Acum ar trebui fă
cut cel de-al doilea pas.

In ce privește Ciprul, președinte
le Tito. referindu-se la demersuri
le întreprinse de Iugoslavia, a ară
tat că ele au pornit de la conside
rentul că Ciprul trebuie să fie pe 
deplin independent și nealiniat, că 
ambele naționalități — de origine 
greacă și turcă — trebuie să se bucu
re de deplină egalitate în drepturi, 
iar țara să rămină unitară, cu un 
guvern central. Vorbitorul a subli
niat. totodată, rolul important al 
Conferinței pentru securitate' și coo
perare in Europa, insistind asupra 
necesității ca finalizarea lucrărilor 
ei să aibă loc cit mai curind posi
bil, incă in acest an.

în încheiere, președintele uniunii 
comuniștilor a adresat un nou apel 
către membrii uniunii de a acțio
na in mod ferm și unitar, de a com
bate orice acțiuni străine liniei 
partidului, de a transpune în viață 
hotăririle elaborate, de a veghea ca 
situația internă să evolueze mai 
departe in sens pozitiv.

șiei pentru mișcările de eliberare na
țională și pentru lupta poporului pa- 
lestinean.

Vineri, Hedl Nouira, prim-ministru 
al guvernului, a prezentat raportul 
in numele conducerii partidului. O- 
biectivul principal al P.S.D. după cu
cerirea independenței, a arătat vorbi
torul. a fost și rămine făurirea unei 
Tunislt moderne și prospere, crearea 
unor instituții constituționale adec
vate etapei de dezvoltare a țării.

★
Președintele Habib Bourguiba a 

oferit un dejun in cinstea delega
țiilor străine participante la con
gres. La dejun a luat parte și tova
rășul Iosif Uglar, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., reprezentantul Parti
dului Comunist Român la cel de-al 
IX-lea Congres al P.S.D.

Principalele cotidiane tunisiene, 
între care „L’Action", organ al 
P.S.D., publică largi extrase din me
sajul C.C. al P.C.R. adresat celui 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Socialist Desturian.

Potrivit primelor informații, numă
rul victimelor se ridică la 12 morți 
și peste 40 de răniți, dintre care 
unii se află in stare foarte gravă. 
Imediat după declanșarea exploziei, 
poliția a înconjurat clădirea. Au fost 
operate mai multe arestări.

Convorbirile dintre pri
mii miniștri ai Suediei șl 
Olandei, ^alme J°°p ^en 
Uyl, s-au încheiat joi la Haga. Au 
fost abordate probleme privind rela
țiile Est-Vest, destinderea, Conferin
ța general-europeană pentru securita
te și cooperare, precum și probleme 
privind resursele energetice. Cei doi 
premieri au ajuns la concluzia că o 
eventuală politică economică restric
tivă a țărilor industrializate vest- 
europene va avea efecte nefavorabi
le asupra relațiilor economice gene
rale.

Premierul belgian, Leo 
Tindemans. și-a încheiat vizita ofi
cială efectuată în Italia. Convorbiri
le purtate de premierul belgian cu 
omologul său italian. Mariano Ru
mor. au fost consacrate in esență 
unor probleme legate de cooperarea 
in cadrul Pieței comune. In timpul 
șederii sale la Roma. Tindemans a 
fost primit de președintele Italiei, 
Giovanni Leone.

Rata medie a inflației in 
țările occidentale a alins în 
perioada de un an încheiat în luna 
iulie nivelul record de 13 la sută — 
informează Organizația pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.). Printre țările cele mai 
afectate de presiunile inflaționiste 
s-au numărat Marea Britanie, Japo
nia, Italia, Franța, Finlanda, Dane
marca și Belgia, creșteri mai reduse 
fiind înregistrate în R.F. Germania, 
Suedia și Olanda. Potrivit studiului 
O.E.C.D., la originea ratelor ridicate 
s-au aflat în primul rînd majorările 
de preturi la produse agroalimentare 
și materii prime.

PRETUTINDENI
• RESTAURAREA O- 

ROLOGIULUI KREMLI
NULUI. Au fost încheiate lu
crările de restaurare a orolo
giului Kremlinului din Mosco
va. Marele ceasornic a fort in
stalat Ln tumul Kremlinului In 
urmă cu 250 de ani din ordinul 
împăratului Pelru I. Clopotul 
principal cintăreșle 2 tone și a 
fost turnat încă din anul 1769. 
Pentru prima oară orologiul a 
fost reparat după eliberarea 
Moscovei do sub ocupația tru
pelor franceze comand ito de 
împăratul Napoleon. în anul 
1851, mecanismul a suferit o re
parație capitală. Iar in 1918, po
trivit indicațiilor lui V. I. Lenin, 
s-a efectuat o modificare astfel 
Incit să execute o frază muzi
cală din imnul proletarilor. 
„Internaționala". Ultima oară 
orologiul a fost reparat în anul 
1937.

• O NOUA UNIVEK-' 
SITATE A NAȚIUNILOR 
UNITE va fi deschisă, in oc
tombrie. la Tokio, odată cu da
rea in folosință a principalei 
clădiri a acestei instituții de 
invățămint superior. In cadrul 
ei se vor preda, printre altele, 
cursuri privind influența știin
ței, mediului înconjurător și a 
tehnologiei asupra societății și 
se vor efectua cercetări științi
fice in aceste domenii. Absol
venți de universități din în
treaga lume vor putea urma 
aici studii postuniversitare, în 
vederea obținerii de titluri ști
ințifice. Noua instituție va fi 
sprijinită, in activitatea ei, de 
O.N.U. și UNESCO.

• SINGE ALTERAT. 
ultimii patru ani colaboratorii 
colegiului de medicină din Wis
consin au făcut analiza sin gelul 
recoltat de la 29 mii de ame
ricani. Din datele obținute re
zultă că singele a circa jumă
tate din locuitorii nefumători 
din S.U.A. are un conținut ri
dicat de carbon. In ce privește 
pe americanii care fumează mai 
mult de 10 țigări pe zi. conți
nutul de acid carbonic din sin
gele lor depășește de 3—4 ori 
nivelul admis. Oamenii de ști
ință consideră că acest feno
men își are originea in puter
nica poluare a atmosferei. Ex
cesul de carbon este deosebit 
de periculos pentru sănătatea 
celor in vîrstă și a copiilor, 
precum și pentru persoanele 
care suferă de tulburări ale sis
temului cardio-vascular.

• CARTE PENTRU 
PITICI. Jean Brisse-Saint- 
Macorq, acum ln vîrstă de 71 
de ani, a fost atins la naștere 
de achondropLazie, o afecțiune 
care face ca membrele să fie 
reduse sau deformate, cu alte 
cuvinte individul rămine pitic. 
Dar, spre deosebire de atiția 
șemeni ai săi care nu îmbrăți
șează decit meserii minore sau 
se evidențiază ca jokei sau 
clowni de circ, Brisse a făcut 
o carieră remarcabilă. învin- 
gind greutățile datorate de o 
stare șubredă a sănătății și in 
pofida opoziției tatălui său, 
el a făcut studii de dreot, 
și-a luat doctoratul, a de- , 
venit un reputat specialist in( 
economia rurală, a fost notar și 
consilier in Ministerul Justiției, 
în timpul liber a făcut sport : 
alpinism și tir. Acum, la 
pensie, a scris o carte, con- 
ținind fragmente autobiogra
fice extrem de emoționante 
in legătură cu avatarurile vie
ții unui om handicapat, dar ca
racterizat printr-o mare putere 
de voință. El speră că această 
carte va fi de mare folos seme
nilor săi.

• MOBILA DIN DE
ȘEURI DE IN. ’a Ceho- 
slovacia, deșeurile rezultate din 
prelucrarea plantei de in cu
nosc o amplă gamă de utilizare. 
Astfel, de pildă, prin presarea 
lor se obțin anual peste 30 000 
de metri cubi de plăci folosite, 
cu mult succes, la fabricarea 
mobilei. Plăcile obținute din 
deșeurile de in își pot găsi a- 
plicarea ln aproape aaeleași do
menii ca și seîndurile din 
lemn, depășind pe acestea din 
urmă în ce privește rezistența 
și trăinicia.

• UN POMPEI SUB
MARIN ? Resturile unui oraș 
care, după cum 6e pare, avea 
un inalt grad de civilizație, au 
fost descoperite in Marea Egee, 
la o adincime de 500 metri, in 
imediata apropiere a insulei 
Thira (Santorin). După părerea 
arheologilor, orașul descoperit 
are aceeași însemnătate ca și, 
Pompei, deoarece este vorba 
despre unul din centrele cultu
rale ale vechii „epoci de aur" 
elenistice. Se pare că. in urma 
unui cutremur catastrofal, ora
șul a dispărut in mare numai 
in decurs de citeva clipe.

• BURSA BRILIANTE
LOR. în locul tradiționalei 
pietre de fundație, constructorii 
au pus la temelia impunătoarei 
clădiri de pe Stefan-strasse 3, 
din Frankfurt De' Main, un bri
liant de cinci carate, valorind 
50 000 de mărci. Gestul este 
simbolic, deoarece deasupra a- 
cestei pietre prețioase a fost 
Înălțat edificiul uneia dintre 
cele mai mari burse de brilian
te din lume. Costul construcției 
se ridică la 70 milioane de 
mărci, dar jumătate din această 
sumă reprezintă valoarea com
plicatelor instalații ale sistemu
lui de siguranță, care, se afir
mă. nu are rival în lumea în
treagă...
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