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MINERII DIN TELIUC
SI-AU ÎNDEPLINIT 

PLANUL 
DE PRODUCȚIE 

PE ÎNTREGUL 
CINCINAL

Colectivul minei de fier 
Teliuc, unitate care furni
zează mari cantități de 
materie primă pentru fur
nalele de la Hunedoara, a 
raportat îndeplinirea planu
lui de producție pe întregul 
cincinal. Calculele estima
tive arată că în timpul cîș- 
tigat se va extrage pină la 
finele lui 1975 mai mult de 
820 000 tone minereu de fier 
peste sarcinile inițiale sta
bilite pentru actualul plan 
cincinal.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU
9

• Delegația economica 

din Republica Ghana

„ÎN REALIZAREA TELELEI MĂREȚ DE TRANSFORMARE REVOLETIONARĂ 
A SOCIETĂȚII SI A OMELEI, ÎNVĂȚĂMÎNTUL ARE EN ROL DE IMPORTANTĂ 
HOTĂRÎTOARE. DE LA GRĂDINIȚĂ SI PÎNĂ LA ENIVERSITATE, ȘCOALA TREBEIE 
SĂ FORMEZE TÎNĂRA GENERAȚIE PENTRE VIATĂ SI MENCĂ, ÎNTR EN SPIRIT 
REVOLETIONAR, MARXIST LENINIST, ÎN SPIRITUL DRAGOSTEI FATĂ DE PATRIE 
SI POPOR, Al HOTĂRÎRII DE A ÎNFĂPTEI NEADĂTET POLITICA PARTIDULUI .

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului , Comunist 
Român, președintele ‘ Republicii 
Socialiste România, a primit 
delegația economică din Repu
blica Ghana, condusă de loco- 
tenent-colonel Roger Joseph 
Atogeti Felii, membru ai Con
siliului Redeșteptării Naționale, 
ministrul planificării economiei, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
conomic Național al Republicii 
Ghana, care se află într-o vi
zită în țara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R.

La primire au luat parte to
varășii Ion Pățan. viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Francis Men- 
sa-Shebra, secretar al Ambasa
dei Ghanei la București.

Cu acest prilej, șeful delega
ției a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
salut și a transmis urări de 
pace și prosperitate pentru po
porul român din partea pre
ședintelui Consiliului Redeștep
tării Naționale al Republicii 
Ghana, colonel Ignatius Kutu 
Acheampong.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți 
să transmită președintelui Con
siliului Redeșteptării Naționale 
al Republicii Ghana un salut 
cordial, iar poporului ghanez 
urări de succes in lupta sa pen
tru ' propășire economică și so
cială independentă a țării.

In timpul convorbirii s-a 
subliniat dorința comună de 
intensificare a relațiilor de co
laborare și cooperare, pe multi
ple planuri, între România și 
Ghana, de a idehtifica noi căi 
și domenii de promovare a a- 
cestor raporturi prietenești, in 
folosul celor două țări și po
poare, al cauzei înțelegerii, co
operării și păcii în lume.

A avut loc un schimb de pă
reri in probleme internaționale, 
subliniindu-se necesitatea de a 
se acționa pentru cauza liber
tății, independenței și progre
sului popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru li
chidarea subdezvoltării, pentru 
o nouă ordine economică inter
națională.

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

(UVINTAREA
TOVARĂȘULUI

NICOLAE
CEA UȘESCU

O Ambasadorul Republicii 
Sri Lanka

la încheierea lucrărilor
Conferinței cadrelor 

și activului de partid 
din învățămîntul superior

Stimați tovarăși,Conferința cadrelor și activului de partid din învățămîntul superior a fost organizată în scopul unei analize temeinice a activității de pînă a- cum, precum și pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate în vederea realizării hotărîrilor Comitetului Central al partidului de perfecționare a învățămîntului superior, de organizare a sa pe 
o bază nouă.Lucrările conferinței coincid cu începerea anului de învă- țămînt 1974—1975 .— moment important în viața tuturor 

profesorilor, studenților și elevilor țării. De aceea, doresc ca de la tribuna conferinței să adresez, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat, al guvernului și al meu personal, un salut călduros și multe felicitări tuturor profesorilor, studenților și elevilor, precum și urări de succese tot mai mari în activitatea de învățămînt. 
(Aplauze puternice).Conferința dumneavoastră își desfășoară lucrările în anul jubiliar al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării României de sub dominația fascistă și cu două luni înain

tea celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, care va trasa sarcini mărețe pentru dezvoltarea viitoare a patriei noastre socialiste.întregul popor a întîmpinat, după cum se știe, a 30-a aniversare a eliberării patriei cu succese remarcabile în toate domeniile de activitate. In bilanțul făcut la a 30-a aniversare am subliniat pe larg profundele transformări revoluționare petrecute în viața economică și socială a României. A fost lichidată cu de- săvîrșire orînduirea burghezo- moșierească, exploatarea omu

lui de către om, a triumfat pe deplin și pentru totdeauna socialismul ; poporul a devenit stăpîn pe destinele 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 dezvoltare pe calea socialistă a patriei noastre, la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Rezultatele obținute pînă acum în producția industrială demonstrează că avem toate condițiile pentru realizarea cu succes a cincinalului înainte de termen. De altfel, multe 

organizații de partid județene, numeroase colective de oameni ai muncii din centrale și întreprinderi âu anunțat realizarea de pe acum a planului pe 4 ani, — avînd deci 4—5 luni avans ; aceasta ne dă temeiul să afirmăm că, în- tr-adevăr, vom putea realiza cincinalul cu mult înainte de termenul stabilit prin plan.Toate aceste realizări demonstrează atît realismul prevederilor planului cincinal, cît și spiritul de muncă al clasei noastre muncitoare, al tehnicienilor și inginerilor, al tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, 

hotărîți să realizeze în cele mai bune condiții planul cincinal. Pentru toate aceste realizări doresc și cu acest prilej să adresez tuturor oamenilor muncii din industria noastră socialistă calde felicitări și u- rări de noi și. noi succese. 
(Aplauze puternice).De asemenea, și în agricultură, în cei patru ani ai actualului cincinal, s-au obținut rezultate importante. Sînt create condiții ca oamenii muncii din agricultură, inclusiv din agricultura cooperatistă, să a- ducă o contribuție mai importantă în acest cincinal la dez-

(Continuare in pag. II și III)

Tn ziua de 13 septembrie a.c., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, a primit pe Con
rad Edward Somadasa Wee- 
ratunge care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Sri 
Lanka în țara noastră. .

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Sri Lanka au 
rostit scurte alocuțiuni.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII LIBERIA 

dr. WILLIAM R. TOLBERT jr.
I

In pagina a V-a

in anii cincinalului- 
in plus, producția unui an!

Din experiența întreprinderii agricole 
de stat Chirnogi

j,De 1320 de zile un singur gînd ne polarizează eforturile : 
să facem ca în anii acestui cincinal pămîntul, cele 12 445 de 
hectare ale întreprinderii noastre să asigure, în plus, produc
ția, unui an. Multe nopți le-am transformat în... zile, suprafe
țe întinse au devenit loturi de cercetare. Nu știu dacă gîndul 
nostru va fi întrutotul realizat, dar succesele obținute pînă 
acum ne dau încrederea că ne vom afla pe aproape... Bilan
țul muncii de pină acum include o depășire a mediei la hec
tar, față de planificări, de 1 582 kilograme grîu, 1 735 kilogra
me orz, aproape 2 000 kilograme porumb, 755 kilograme soia, 
precum și 970 litri lapte de la fiecare vacă furajată, circa un 
kilogram de lînă de la o oaie tunsă (efectivul e de 6 000), li
vrarea suplimentară - numai la export - a 73 tone carne. 
Oricum, producțiile acestui an vor fi recorduri absolute pentru 
unitatea noastră. (Ion Oancea - directorul l.A.S. Chirnogi).

...E duminică dar în întreprin
dere vreo două mii de oameni 
lucrează. Au renunțat, cum — 
probabil — au renunțat și la al
te duminici și caută rezolvarea 
urgențelor din campanie. Apa 
din canalele de desecare este 
trimisă, sub forma ploii artifi

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, prieteneas
că, cu noul ambasador al Repu
blicii Sri Lanka, Conrad Edward 
Somadasa Weeratunge.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

ciale, cu motopompele în lanu
rile de trifoi și de porumb ; in 
orezărie se primenește apa și se 
fertilizează, peste tot se duce

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a lll-a) '

Vineri au luat sfîrșit lu
crările . Conferinței ca
drelor și activului de par

tid din învățămîntul Superior, 
organizată din inițiativa secre
tarului general al partidului.

La ședința de închidere au 
luat parte tovarășul Nicolae
Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, tovarășul Manea
Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, 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 guver
nului.

Cei peste 3 000 de participanți 
la lucrări au salutat cu deosebit 

entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, scandînd. minute 
în șir, ,,Ceaușescu-P.C.R.“.

Conferința s-a desfășurat 
timp de două zile, în ședințe 
plenare și pe șase secțiuni con
stituite pe diferite profile, în 
cadrul cărora au luat cuvîntul 
128 de participant — miniștri, 
conducători de instituții de în- 
vățămint superior, secretari cu 
probleme de propagandă ai co
mitetelor Județene de partid, 
secretari ai organizațiilor de 
partid și U.T.C.- din instituțiile 
universitare, alți activiști de 

partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești, cadre didactice, 
cercetători și studenți, specialiști 
în diferite ramuri ale econo
miei.

In cursul dezbaterilor, vorbi
torii și-au exprimat adeziunea 
și aprobarea unanimă față de 
prevederile însuflețitoare ale 
proiectelor Programului parti
dului și Directivelor Congresu
lui al XI-lea, subliniind rolul 
hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fundamentarea a- 
cestor ample documente pro
gramatice, strălucită întruchipa
re a spiritului științific, creator, 
care definește întreaga politică 
a partidului nostru. In cuvîntul 

lor, ei au dat o înaltă apreciere 
contribuției esențiale a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la so
luționarea teoretică și practică 
a problemelor de bază ale în- 
vățamintului, la adoptarea deci
ziilor de mare importanță pri
vind dezvoltarea și perfecționa
rea acestuia, exprimindu-și re
cunoștința pentru grija perma
nentă pe care partidul și statui 
nostru o acordă invățămîntului 
ca factor esențial al progresu
lui social, ca una din laturile 
importante ale procesului- de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Participanții la conferință au 
dat glas hotărîrii tuturor lucră

torilor din învățămîntul supe
rior de a desfășura o activitate 
stăruitoare și neobosită pentru 
înfăptuirea prevederilor proiec
telor Programului partidului și 
Directivelor Congresului al 
XI-lea. In numele cadrelor di
dactice și studenților, ei și-au 
exprimat angajamentul de a-și 
aduce intreaga contribuție la 
organizarea pe baze noi și per
fecționarea școlii românești, la 
transformarea acesteia in puter
nice centre de învățămînt, cer
cetare și producție, pe baza mo
dernizării ei continue, in strinsă 
legătură cu cerințele dezvoltării 
societății noastre socialiste, a 
integrării ei tot mai largi tn 

viața economică și social-cultu- 
rală, la sporirea eficienței pro
cesului instructiv-educativ,. la 
creșterea continuă a rolului or
ganizațiilor de partid și U.T.C., 
astfel incit invățămintul să co
respundă pe deplin cerințelor 
formării în spirit revoluționar a 
tinerelor generații, cu o înaltă 
și/ multilaterală pregătire politi
că și profesională, care vor asi
gura înaintarea României spre 
comunism.

In încheierea lucrărilor con
ferinței, salutat cu vii aplauze 
și ovații, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes și sub
liniată in repetate rinduri cu 
îndelungi aplauze.

Conferința a hotărit ■ ca. în 
spiritul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe baza 
concluziilor, indicațiilor și sar
cinilor formulate de secretarul 
general al partidului, să adopte 
o rezoluție care să constituie, 
pentru toți lucrătorii din învă- 
țămîntul superior, un program 
concret de îmbunătățire a în
tregii activități în acest dome
niu.

ÎNSEMNĂRI

Calitatea 
de student
de ACULIN CAZACU

Am înțeles ieri, in marea 
sală a Palatului, urmărind 
expunerea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința 
de închidere a Consfătuirii 
pe țară cu activul de bază 
din invățămintul superior, 
că pătrundem în faza calita
tiv superioară a integrării 
reale a invățămintului cu 
cercetarea și producția. Fa
za măsurilor concrete, de 
natură organizatorică, co
relate intr-un program uni
tar și de perspectivă. Școala 
noastră cea mai înaltă, be
neficiară a unor tradiții că
rora înaintași de seamă ai 
științei și culturii românești 
le-au dat nu o dată expresia 
unor îndemnuri și aspirații 
luminoase, devine — în ho
tarele de timp ale României 
(Continuare in pag. a lll-a)
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CUVlNTARfA TOVARĂȘULUI NICOLAI SAUȘCSCU
(Urmare din pag. I) voltarea generală a patriei noastre socialiste. Cred că sîn- teți de acord să adresăm țărănimii cooperatiste, tuturor oamenilor muncii din agricultură felicitări și urarea de noi ■succese în activitatea lor. 

(Aplauze puternice).Am realizat importante succese în cercetarea științifică, în învățămînt, 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 nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii. Recentele măsuri adoptate de Comitetul Central cu privire la sporirea retribuției tuturor oamenilor muncii, începînd de la 1 august al acestui an, demonstrează încă o dată preocuparea constantă a partidului și statului de a asigura satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor de. viață ale maselor populare — țelul suprem al întregii noastre politici, esența însăși a orînduirii socialiste pe care o edificăm în România. (Aplauze puter
nice).Se poate spune că în anii construcției socialiste, în țara noastră a avut loc o adevărată revoluție culturală. S-au pus bazele unui învățămînt nou, complet gratuit pentru toți cetățenii țării, fără deosebire de naționalitate. începînd din acest an vom. realiza, de fapt, generalizarea primei trepte a învățămîntului liceal, astfel încît în viitor toți copiii patriei vor fi absolvenți a zece ani de învățămînt. Ia o ’ puternică amploare învăță- mîntul liceal, accentuîndu-se orientarea spre dezvoltarea liceelor de specialitate.Succese importante au fost obținute și în învățămîntul superior. Dispunem în momentul de față de 42 de instituții de învățămînt superior, cuprin- zind 136 de facultăți în care învață circa 150 mii studenți. în instituțiile de învățămînt superior lucrează în prezent aproximativ 15 mii de cadre didactice — o uriașă forță care aduce un aport de seamă atît în activitatea de învăță- mint, cit și în activitatea de cercetare și în educarea tinerei generații. Se poate, deci, spune că avem un învățămînt superior puternic dezvoltat, în stare să soluționeze toate cerințele privind pregătirea în bune condiții a cadrelor pentru toate sectoarele activității economico-sociale. Aș dori să adresez cadrelor didactice din învățămîntul superior felicitări pentru rezultatele obținute pînă acum și urări de noi și noi succese în activitatea viitoare. (Aplauze puternice).Fără îndoială că la'' toate' mărețele victorii obținute în anii construcției socialiste, în 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 popor dezbat pe larg proiectul de Program al partidului și proiectul Directivelor de dezvoltare economico-socială a țării în anii 1976—1980 și în perspectivă, pînă în 1990 —documente ce urmează a-'fi supuse aprobării celui de-al XI-lea Congres. Obiectivul fundamental al Programului și Directivelor îl constituie intensificarea activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, crearea condițiilor pentru trecerea treptată la făurirea comunismului în România. Aceste documente istorice deschid perspective minunate de ridicare a patriei noastre pe noi culmi 

de civilizație și progres. înfăptuirea lor va duce la egalizarea nivelului de dezvoltare a României cu țările socialiste dezvoltate, la apropierea de statele avansate din punct de vedere economic ale lumii. Dar scopul esențial al societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului este acela de a asigura înfăptuirea unor noi relații sociale, de egalitate și colaborare între oameni, repartiția în spiritul eticii și echității socialiste a produsului național între toți membrii societății, făurirea unui om nou, deplin stă- pîn pe destinele sale, participant activ la întreaga activitate economico-socială, la conducerea generală a societății. 
(Aplauze puternice).Fără îndoială că înfăptuirea Programului partidului și a prevederilor Directivelor cere, în continuare, eforturi susținute din partea întregului nostru popor. Totodată, a- ceasta necesită întărirea contiguă a partidului, creșterea rolului său politic conducător în toate sectoarele de activitate.Va trebui să acționăm pentru perfecționarea, în continuare, a activității statului, a planificării și conducerii unitare a întregii vieți economi- co-sociale. în acest scop, se impune participarea tot mai largă și directă a maselor populare la conducerea unităților economice și sociale, a consiliilor populare, a întregii societăți. Avem creat cadrul organizatoric corespunzător pentru aceasta ; se impune să stimulăm și mai mult spiritul de răspundere al organelor de conducere din întreprinderi, ipstituții, consilii populare, ministere, al organelor centrale ale statului nostru, să întărim exigența și disciplina în toate domeniile de activitate. Lărgirea continuă a democrației socialiste Constituie factorul hotărîtor al înfăptuirii cu succes a Programului și Directivelor — și vom acționa, cu toată fermitatea, și în viitor, în această direcție.Așa cum se subliniază în Program și în Directive, la baza întregii noastre activități economico-sociale trebuie să așezăm cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii moderne. Nici nu se poate concepe, dealtfel, făurirea unei orîn- duiri sociale avansate care să nu aibă la temelie tot ceea ce a creat omenirea mai bun în domeniul cunoașterii.în acest sens, sînt necesare noi măsuri pentru dezvoltarea învățămîntului, științei, culturii în pas cu cuceririle cunoașterii contemporane, pentru legarea lor tot mai strîri- să de viață, de producție, de necesitățile prezente și viitoare ale societății noastre în plină dezvoltare.Este necesar să punem pe prim plan ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și tehnice, a pregătirii generale a maselor populare, dezvoltarea conștiinței socialiste a tuturor celor ce muncesc. Nu trebuie să uităm nici un moment că rolul hotărîtor în înfăptuirea mărețelor perspective de progres ale patriei noastre socialiste îl au oamenii. De aceea, trebuie să asigurăm o temeinică pregătire multilaterală fiecărui cetățean 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 transformarea fiecărui om al muncii în- tr-un luptător activ și hotă- rît pentru socialism, pentru înaintarea României spre comunism. (Aplauze puternice). Partidul nostru pornește de la realitatea că învățămîntul reprezintă principalul factor de educație și formare a omului 

nou. Tocmai de aceea partidul se preocupă permanent de perfecționarea continuă a învățămîntului, de integrarea sa cu cercetarea și producția, în strînsă concordanță cu necesitățile dezvoltării rapide a forțelor de producție.Acordăm cea mai mare a- tenție educării și formării tinerei generații în spiritul i- dealurilor socialismului și comunismului, al concepției științifice a materialismului dialectic și istoric. Dorim ca tî- năra generație, constructoare a comunismului, să stăpîneas- că cele mai înalte cunoștințe în toate domeniile de activitate, să-și poată îndeplini în cît mai bune condiții sarcinile de onoare ce-i vor reveni în societate, să continue cu cinste și fermitate și să ridice pe o treaptă superioară mărețele tradiții revoluționare, sociale și naționale, 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 promovarea noului în toate domeniile de activitate. asigurînd astfel ridicarea 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 învățămîntul superior a dezbătut pe larg problemele actuale ale școlii superioare din țara noastră. Pe drept cuvînt s-au evidențiat succesele obținute în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale în acest important domeniu de activitate. Avem începuturi bune în realizarea integrării învățămîntului cu cercetarea și producția. In cadrul conferinței s-au menționat multe lucruri pozitive în această direcție și nu doresc să mă opresc asupra lor. De asemenea, multe din cadrele didactice din învățămîntul superior participă tot mai activ la activitatea de cercetare și la producție. Rezultatele bune obținute pe a- cest plan demonstrează atît capacitatea cadrelor din învățămîntul superior de a rezolva probleme de cea mai mare complexitate ale creației de bunuri materiale și culturale, cît și importanța participării active - a acestora la activitatea de cercetare și producție.Apreciem, de asemenea, în mod deosebit preocupările studențimii noastre de a-și însuși în mod aprofundat știința și tehnica modernă, participînd în același timp la munca în cercetare și producție. Studențimea răspunde cu elan și spirit de răspundere eforturilor pe care statul. întregul popor Ie fac pentru dezvoltarea bazei materiale a scolii, pentru crearea unui învățămînt tot mai modern și eficient.Comitetul Central al partidului dă o înaltă apreciere rezultatelor obținute pînă a- cum în dezvoltarea învățămîntului superior, activității cadrelor didactice, muncii depuse de studențimea noastră și își exnrimă convingerea că și în viitor vor acționa pentru a obține succese tot mai mari în învățătură. în cercetare si producție. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,Apreciind rezultatele dobîn- dite pînă acum în învățămîntul superior, 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 a- ceste zile, atît în plenul conferinței, cît și în comisii, s-au adus o serie de critici îndreptățite conducerilor _ u- nor instituții de învățămînt, Ministerului Educației și In- vățămîntului, altor ministere și organe centrale, pentru neajunsurile și stările de lucruri negative existente în învățămîntul superior. Ca să fiu, însă, cît mai clar, mă așteptam ca, în cadrul conferinței, să se manifeste mai multă exigență, un spirit mai combativ, o atitudine mai critică și mai autocritică — ținînd seama de lipsurile încă destul de serioase ce se mai resimt în învățămîntul 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 auto- critic.Fără îndoială, vor trebui trase Concluziile și învățămintele necesare 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 lipsurilor.Intr-adevăr, trebuie de menționat că în decursul anilor s-a ajuns la o prea mare fă- rîmițare a disciplinelor, ceea ce a prejudiciat grav atît nivelul învățămîntului, cît și, mai cu seamă, formarea unor cadre de specialiști cu cunoștințe multilaterale. Se mai predau cursuri cu conținut abstract, care nu țin suficient seama de noile descoperiri în domeniul respectiv al cunoașterii ; nu peste tot se acordă atenția necesară realizării u- nei reale și strînse legături între învățămînt, cercetare și producție. Din păcate, în u- nele institute și facultăți a- ceste probleme sînt tratate cu superficialitate și nu rare ori în mod formal. Se mai întil- nesc cadre didactice cu atitudini refractare, conservatoare față de nou. Unii uită tradițiile progresiste ale în- vățămîntului nostru, faptul că încă cu un secol în urmă intelectuali, dascăli și oameni politici în 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 cărora le stă în putere ca să remedieze răul, să binevoiască a-și aduce aminte că învățămîntul din 1870 nu mai poate fi copiat după acela de la 1800 și chiar de la 1840. învățătura unui popor trebuie să corespundă cu nevoile și aspirațiunile sale. Nevoile și aspirațiunile românilor, atît economice, cît și naționale, reclamă ca copiii lor să cunoască cum se mărește dezvoltarea economică a unui popor. Succesul depinde de modul cum s-ar organiza școlile normale de meserii. Cînd ar rămîne 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 utilitate națională".D. P. Marțian, ocupîndu-se de învățămînt spunea : „Edu- cațiunea trebuie să fie învățămîntul vieții. Acest principiu trebuie Să domine spiritul sistemei noastre de educațiu- ne. 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 specialități".

Iată, tovarăși, că preocuparea pentru un învățămînt legat de viață, de necesitățile dezvoltării economico-sociale, a existat și în trecut și s-au obținut succese în această direcție. Se pare că unii uită de aceste tradiții, de aceste vechi preocupări — încercînd să ne tragă, de fapt, înapoi, spre o școală abstractă care nu corespunde și nu servește intereselor dezvoltării socialiste a patriei noastre. Este adevărat, aceștia sînt puțini la număr, dar chiar un singur om cu o asemenea concepție dacă ar exista în învățămîntul 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 nejustă, necorespunzătoare, cu privire la transformarea revoluționară a învățămîntului nostru ! In felul acesta vom servi poporul, cauza făuririi comunismului 
în România. (Aplauze puter
nice).In legătură cu lipsurile din învățămînt trebuie să menționăm faptul că nu putem fi satisfăcuți încă de contribuția cadrelor didactice la cercetare. Această contribuție nu este nici pe departe pe măsura forței pe care o reprezintă detașamentul de 15 000 de specialiști cu pregătire universitară din învățămîntul superior.Pe lîngă lipsurile existente în asigurarea unei baze materiale corespunzătoare, trebuie să atragem, de asemenea, atenția asupra faptului că mijloacele de care dispunem, îndeosebi aparatura de laborator nu este folosită încă în mod rațional. Se manifestă pe alocuri o atitudine greșită, un fel de spirit de proprietate particulară față de această bază materială. (Aplauze). înțeleg aplauzele dumneavoastră ca o aprobare a criticii și ca o subliniere a necesității pentru universități și pentru Ministerul Educației și învățămîntului de a lichida și în acest domeniu spiritul proprietății particulare, care nu-și mai are loc in România! 
(Aplauze îndelungate).înțeleg dorința fiecărei catedre, a fiecărei facultăți de a dispune de o bază materială cît mai bună. Dar trebuie să stimulăm conservarea, îngrijirea și folosirea cît mai rațională a dotării școlii. Este de neconceput să aducem aparatură, care costă scump și s-o ținem nefolosită, 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 numai astfel putem avea un învățămînt de înalt conținut științific. Dar să folosim rațional această dotare, asigurînd o strînsă legătură între facultăți, între învățămînt, cercetare și producție.Cu toate progresele realizate, trebuie să spunem că studenții participă încă în insuficientă măsură la activitatea de cercetare, în producție, chiar acolo unde există condiții materiale corespunzătoare pentru aceasta. Există încă mult spirit de paradă, festi- vism ; se transformă uneori activitatea de producție și de cercetare' într-o activitate ,.de zile mari". Nu se înțelege în mod temeinic de către unii studenți și de către organizația de ‘tineret a studențimii că problema participării efective la activitatea de cercetare și producție este și trebuie să fie conținutul întregului proces de învățămînt. al formării tinerei generații, a viitorului specialist.Lipsuri serioase se manifestă în buna gospodărire a 

instituțiilor de învățămînt, a bazei materiale, a căminelor și cantinelor. Există, atît la unele cadre didactice și mai cu seamă la studenți, o atitudine greșită, pe care aș numi-o „boierească", ce constă în părerea că altcineva, d>n afară, trebuie să se îngrijească de bunurile ce le sînt puse la dispoziție pentru nevoile învățămîntului, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de viață. Or, trebuie înțeles că eforturile susținute pe care le face statul — și le va face mai accentuat în viitor — pentru a asigura o bună bază materială învățămîntului, pentru a crea condiții corespunzătoare de viață studențimii noastre, cer grijă față de bunuri, spirit gospodăresc, participarea directă a cadrelor didactice și a studenților la administrarea lor. Dealtfel, întreaga activitate a căminelor și cantinelor trebuie să fie administrată de către studenți. Nu se mai poate admite organizarea din afară a acestei administrații ! Ce fel de organizație revoluționară, ce fel de tineri — mîine chemați să conducă fabrica — sînt gceia care nu se dovedesc în stare să-și conducă căminul și cantina în care trăiesc și mănîncă ? (Aplauze 
puternice). Este necesar ca și în această privință să discutăm lucrurile deschis, clar. Greșim, dăm o educație necorespunzătoare tineretului, a- tunci cînd nu-i dăm răspunderea din școală, din liceu, nu numai în universitate, 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 gospodărească și să conducă este un act educativ.în ce privește senatele și consiliile de conducere din instituțiile de învățămînt, chemate să asigure conducerea colectivă a activității școlare și buna gospodărire a instituțiilor — cu toate rezultatele bune obținute — nu se poate spune că își îndeplinesc în întregime atribuțiunile importante ce le revin. Trebuie să spunem că participarea profesorilor și mai cu seamă a studenților la activitatea a- cestor organisme este încă nemulțumitoare.Lipsurile și greșelile din domeniul învățămîntului sînt determinate și de faptul că Ministerul Educației și în,vă- țămîntului nu manifestă destulă exigență, nu exercită un control suficient, nu adoptă o atitudine combativă, fermă față de greșeli și lipsuri și, mai cu seamă, nu acționează cu toată hotărîrea pentru lichidarea lor. Manifestările de birocratism se mai fac destul de puternic simțite în activitatea acestui minister.Trebuie, de asemenea, să subliniez și faptul că nici celelalte ministere care au în subordonarea lor institute de învățămînt superior, corespunzător principiului dublei subordonări, nu acționează cu toată hotărîrea în această direcție, nu contribuie în mod eficient la buna desfășurare a învățămîntului. Nu toate ministerele au înțeles că trebuie să-și asume o răspundere directă, importantă, în organizarea și desfășurarea procesului de învățămînt.Toate acestea fac ca rezultatele activității din institutele de învățămînt superior să nu fie încă pe de-a întregul la înălțimea cerințelor Comitetului Central al partidului, a eforturilor pe care statul, întregul nostru popor le fac în acest domeniu.Este necesar să punem capăt greșelilor și lipsurilor, manifestărilor negative care mai dăinuie în învățămîntul supe

rior. Sîntem comuniști și tre- , buie să analizăm problemele în spirit critic și autocritic, să luptăm cu hotărîre împotriva mentalității înapoiate, să acționăm cu îndrăzneală revoluționară în promovarea noului. Datoria noastră, a tuturor — și desigur, în primul rînd a a- celora care lucrează în acest domeniu — este să acționăm și să înfăptuim neabătut hotă- ririle Comitetului Central de ridicare a învățămîntului la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării societății noastre socialiste. Trebuie să facem totul ca învățămîntul să joace un rol tot mai important în viața socială, să deschidă orizonturi iloi în fața tinerei generații, asigurînd formarea ■unor cadre de specialiști cu o înaltă calificare, cu • înaltă conștiință socială și politică.Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central din 1973 a trasat un amplu program de organizare pe baze noi a întregului nostru învățămînt și îndeosebi a învățămîntului superior. în cadrul actualei conferințe au fost prezentate o serie de măsuri pentru traducerea în viață a prevederilor' acestui program. Din dezbaterile care au avut loc, din propunerile și sugestiile făcute s-a desprins concluzia că întreaga conferință consideră măsurile ce urmează a fi luate corespunzătoare și în concordanță cu ho- tărîrile plenarei Comitetului Central, cu prevederile proiectelor Programului partidului și Directivelor. Conferința a apreciat că înfăptuirea a- cestor măsuri asigură ridicarea învățămîntului nostru superior la nivelul așteptărilor Comitetului Central, ale întregului nostru popor, astfel încît să răspundă în condiții tot mai bune cerințelor dezvoltării societății socialiste multilateral dezvoltate în România. 
(Vii aplauze).Este necesar ca întreaga activitate 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 tehnicii, ale culturii în general. In a- celași timp, trebuie să se țină seama permanent de tradițiile progresiste ale școlii românești, de experiența acumulată în organizarea învățămîntului, atît în țara noastră, cît și pe plan internațional. Pornind de la aceste premise să acționăm în spirit novator, cu îndrăzneală, ținînd seama de cerințele societății noastre în plină dezvoltare. *Este necesar să avem în vedere faptul că promoția de studenți care-și începe studiile în 1975 va intra, de fapt, în activitatea economico-socială la sfîrșitul cincinalului, va lucra nemijlocit în unitățile economico-sociale în cincinalul 1981—1985. , Aceasta impune ca în organizarea învă- țămîntului să se țină seama permanent de cerințele de perspectivă ale societății, să se privească cu îndrăzneală spre viitor ; tocmai pornind de la aceasta, Programul șl Directivele cer învățămîntului superior — ca, dealtfel, întregului nostru învățămînt — să aibă un caracter revoluționar, inovator, atît din punct de vedere al concepției, cît și ca organizare. Paleativele, jumătățile de măsură nu mai slujesc la nimic. Trebuie să trecem hotărît la reorganizarea și orientarea pe baze noi a învățămîntului. Avem o mare răspundere în fața societății, a' viitorului patriei noastre socialiste și trebuie să acționăm în spiritul acestei răspunderi.

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 progresului, a comunismului. Trebuie să fim pe deplin con- știenți că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului nu se poate face decît în lupta ho- tărîtă cu mentalitățile depășite, cu vechiul, cu tot ceea ce nu mai corespunde noilor forțe și relații de producție socială. Dacă ne propunem să făurim o societate revoluționară 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 schimbări revoluționare în țara noastră ! 
(Aplauze puternice). Nu trebuie să ne fie deloc jenă să recunoaștem că, pe lîngă 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 comunist, a fi luptător pentru socialism, pentru o societate nouă, revoluționară, înseamnă a te hotărî să te debarasezi de toate relele trecutului, atît în concepție, cît și în felul de a munci și trăi, a-ți însuși concepția nouă, revoluționară, felul nou de a trăi și a munci! 
(Aplauze puternice).Trebuie să asigurăm,. îrt toate domeniile, triumful noului, formarea unei noi conștiințe sociale și politice. în realizarea țelului măreț de transformare revoluționară a societății și a omului, învățămîntul are un rol de importanță hotărîtoare. De la grădiniță și pînă la universitate, școala trebuie să formeze tînăra generație pentru viață și muncă, într-un spirit revoluționar marxist-leninist, în spiritul dragostei față de patrie și popor, al hotărîrii de a înfăptui neabătut politica partidului. Școala trebuie să educe tineretul nostru în spiritul solidarității internaționale cu forțele înaintate de pretutindeni, al luptei pentru pace și colaborare, al prieteniei și înțelegerii cu toate popoarele lumii.în societatea pe care o edificăm, munca este atît o necesitate, cît și o îndatorire de onoare. Cunoașteți concepția noastră materialist-dialectică despre dezvoltarea societății o- menești și a omului; omul însuși este creația muncii, ca dealtfel întreaga civilizație, ca tot ceea ce a creat omenirea. Transformarea omului, făurirea unei societăți noi cer muncă de zi cu zi, în toate domeniile de activitate, corespunzător cu pregătirea și capacitatea fiecăruia. Formarea omului nou nu poate fi decît rezultatul participării la munca activă de dezvoltare a societății. In orînduirea socialistă și comunistă, fiecare cetățean trebuie să desfășoare o activitate utilă pentru sine și pentru toți membrii societății, să participe activ, în concordanță cu planul dezvoltării unitare a țării, 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 depune o muncă utilă societății ! în lumina acestei concepții revoluționare trebuie să trecem la organizarea pe baze noi a învățămîntului superior, a întregului nostru învățămînt, la pregătirea tinerei

Mai mult decît un simbol, 
„Ziua metalurgistului" este 
un fierbinte omagiu adus a- 
celora care, atit ziua, cît și 
în orele tîrzji ale nopții, in
diferent de timp sau ano
timp, stau în preajma vetre- 
lor de foc ale țării. La Ga
lați sau Hunedoara, Reșița 
sau Oțelul Roșu, la Călan 
sau Vlăhița, chipurile lor 
aspre, luminate de focul 
cuptoarelor înnobilează mer
sul continuu, incandescent 
al metalului românesc. Zil
nic noi și noi fapte de mun
că întregesc bilanțul bogat 
al succeselor cu care meta- 
lurgiștii din întreaga țară 
întimpină propria lor sărbă
toare. Căci, mai mult decît 
un simbol, ziua de 16 sep
tembrie este un prilej de a- 
firmare a marilor realizări 
din acest important sector al 
economiei. Un sector în care 
își aduc aportul zeci și sute 
de mii de oameni : furna- 
liști, oțelari, laminoriști, 
tratamentiști, turnători-for- 
matorl, trefilatori ; munci
tori, ingineri și tehnicieni 
angajați în marea bătălie cu 
temperaturile înalte. Aici 
este locul lor de existentă : 
in preajma focului, vecini 
cu fluviul de otel incandes
cent. ,

Angajați plenar, ca toți 
oamenii muncii, cu întreaga 
lor capacitate creatoare, in 
marea întrecere socialistă 

pentru realizarea si depăși
rea sarcinilor ce le revin, 
oamenii focului raportează 
rezultate remarcabile de 
ziua lor. Faptele de muncă, 
inițiativele valoroase ale 
colectivelor de metalurgiști 
întregesc tabloul realizărilor 
de prestigiu din acest an.

Sărbătoarea metalurgiști- 
lor are astfel loc în condi
țiile în care întregul nostru 
popor muncește cu abnega
ție și entuziasm pentru în- 
timpinarea cu noi și noi 
succese a Congresului al 
XI-lea al partidului, în ve

De ziua lor, metalurgiști! raportează:
derea accelerării progresului 
economic și social al țării. 

Sărbătoarea lor este, in a- 
celași timp, un amplu și 
foarte concret răspuns la 
proiectul de Program al par
tidului, document de o ines
timabilă valoare în care 
sînt înscrise, acordîndu-li-se 
o și mai mare importanță, 
rolul și perspectivele meta
lurgiei românești.

PAVEL PERFIL

• SIDERURGIȘTII ȚARII 
cinstesc „Ziua metalurgistu
lui" și întimpină cel de-al 
XI-lea Congres al partidului 
cu însemnate succese în 
sporirea producției de metal. 
Laminoriștii de la Combina
tul siderurgic din Hunedoa
ra, de pildă, au dat de la 
începutul lunii acesteia în 
medie zilnic cîte 190 tone de 
blumuri, profile și alte pro
duse. peste plan, obținînd 
cel mai înalt indice de utili
zare a agregatelor și insta
lațiilor de încălzire și pre
lucrare a lingourilor. Datori
tă sporirii productivității 

agregatelor, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la 
laminoarele combinatului au 
realizat și furnizat econo
miei noastre naționale, pes
te sarcinile de plan, de la 
începutul anului o cantitate 
de laminate finite echiva
lentă cu metalul necesar 
pentru fabricarea a peste 
9 200 de tractoare.

• CONFRUNTAREA PRO
DUSELOR laminatorilor de 
la Uzinele de țevi din Ro
man cu exigentele pieții ex
terne, atestă calitatea bună 
■ acestora. Numeroase me

dalii obținute Ia tirgurile și 
expozițiile internaționale au 
determinat creșterea solici
tărilor la export, ca si a ce
rințelor de colaborare cu di
verse firme străine. Răspun
sul laminoriștilor se află 
concretizat în livrarea su
plimentară. în acest an, 
către beneficiarii străini, a 
unor cantități de țevi fără 
sudură și prăjini de foraj. 
In valoare de 13 milioane lei 
valută, iar întreprinderilor 
din tară produse în valoare 
de 45 milioane lei.

• ÎNTREPRINDEREA DE 
SÎRMA, cuie și lanțuri Ga

lați raportează Îndeplinirea 
planului pe patru ani ai cin
cinalului. Devansarea planu
lui cu 110 zile la producția 
globală și cu 115 zile la pro
ducția mărfi, le va permite 
siderurgiștllor de aici să 
realizeze suplimentar o pro
ducție globală în valoare de 
85 milioane lei.

• OAMENII MUNCII din 
întreprinderile constructoare 
de mașini-unelte și electro
tehnice au ridicat în marea 
intrecere socialistă Ia un ni
vel superior acțiunea de va
lorificare eficientă a meta
lului. Din date recent 

centralizate reiese că în pre
zent, in aceste întreprinderi 
se obțin unele produse cu o 
valoare de 10—20 ori mai 
mare decît cea a metalului 
folosit. Astfel, la mașinile- 
unelte normale valoarea ce 
se obține pentru fiecare kg 
de produs este de aproxi
mativ 40 lei, la strungurile 
cu comandă numerică între
ce 130 lei.

Un rol deosebit în obține
rea acestor rezultate remar
cabile îl are activitatea in
tensă ce se duce în între
prinderi pentru diversifica
rea continuă a producției, 

prin realizarea unor produse 
noi sau prin reproiectarea 
altora. în industria electro
tehnică, de pildă, prin in
trarea în fabricație curentă 
a unor noi tipuri de mo
toare asincrone de peste 
100 kW, consumul de metal 
a fost redus cu procente ce 
variază intre 6 și 20 (față de 
vechile produse de acest 
gen), iar in cazul seriei uni
tare de motoare .antiexplozi- 
ve, ca și în cel al converti
zoarelor de sudură reproiec- 
tate, consumul de metal 
este mai mic cu 10—14 la 
tută.

• ÎN CAPITALA, au luat 
sfîrșit vineri, lucrările unui 
simpozion de comunicări 
tehnico-științifice organizat 
în cinstea „Zilei metalurgis
tului". Timp de trei zile 
numeroși specialiști din Mi
nisterul Industriei Metalur
gice, Institutul de Cerce

tări Metalurgice si Institu
tul Politehnic, au prezen
tat, între altele, comunicări 
privind utilizarea rațională 
a combustibililor. îmbunătă
țirea calității, diversificarea 
producției de metal, pro
cedee și tehnologii noi in 
curs de extindere în între

prinderile metalurgice. O se
siune de comunicări științi
fice consacrată „Zilei meta
lurgistului" a avut Ioc și la 
Uzinele de țevi din Roman. 
Au participat specialiști și 
cercetători de la întreprin
derile de prelucrări meta
lurgice din întreaga țară.
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(UVlNTARTA TOVARĂȘULUI NICOLAI CUUȘISCU
generații, a constructorilor societății comuniste !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 fundamentală a învățămîntului, restructurarea sa pe baze noi, revoluționare, atît în ce privește concepția, cît și organi- ; zarea., Noua concepție trebuie să se bazeze pe unitatea organică a învățămîntului cu cercetarea și producția. Aceasta presupune ca fiecare institut, fiecare facultate să devină un puternic centru de învățămînt și, totodată, un laborator de cercetare și o uzină de producție. Numai așa vom realiza integrarea — de care vorbim de mult — numai așa vom asigura formarea generației constructorilor comunismului în spirit nou.Se impune ca și programele de învățămînt să fie adoptate în mod corespunzător, ținînd seama de realizarea acestui obiectiv fundamental. De altfel s-a mai discutat nu o dată despre necesitatea ca școala, mai cu seamă învățămîntul superior, să-i învețe pe tineri să studieze, să gîndească și nu să știe pe dinafară teze abstracte, manuale care nu mai au decît valoare istorică. Trebuie să fim conștienți că avem încă mult de făcut pentru a realiza acest deziderat.Se impune, de asemenea, o folosire unitară a bazei materiale de cercetare aparținînd atit învățămîntului, cît și cercetării și pentru nevoile învățămîntului și pentru nevoile cercetării, lucrîndu-se după un plan unic. Trebuie să realizăm o bază materială temeinică, adevărate fabrici în care să se integreze organic învățămîntul, cercetarea și producția, cu întreprinderile — lucrîndu-se pe baza unui plan unic.Cadrele didactice trebuie să participe atît la activitatea de învățămînt, cît și la cercetare și producție, conducînd nemijlocit toate aceste procese.Trebuie să creăm condițiile necesare ca studențimea să poată studia, participind, totodată, permanent la activitatea de cercetare și producție. La terminarea anilor de studii, tinerii trebuie să cunoască temeinic problemele fundamentale, atît teoretice, cit și practice, ale specialității pe care și-au ales-o, fiind în stare să treacă de îndată, cu randament înalt, la activitatea productivă, acolo unde vor fi repartizați. După cum ați văzut din planul de măsuri prezentat, încă din acest an, institutele tehnice, a- gricole, economice vor trebui să-și organizeze activitatea în această concepție nouă. Aceasta presupune să trecem de îndată la realizarea măsurilor practice, organizatorice. S-a făcut ceva în această direcție. Este adevărat, în multe institute tehnice s-au construit spații mari care pot fi folosite pentru producție. învățămîntul agricol a primit ferme organizate — circa 11 200 ha — care asigură o bază temeinică pentru participarea activă a institutelor respective la activitatea productivă. De fapt 
ele vor organiza și conduce nemijlocit fermele. Trebuie să asigurăm crearea fabricilor de producție pentru toate unitățile de învățămînt, pentru ca acestea să lucreze în strînsă colaborare cu centralele, cu întreprinderile, încadrîndu-se în planul de producție al acestora, producînd pentru economia națională. Va trebui să luăm măsuri ca în decurs de 
2—3 ani să fie soluționate în mod radical toate problemele de asigurare a bazei materiale, încheindu-se organizarea în a- ceastă nouă concepție a întregului învățămînt superior.Așa cum am mai menționat, 

odată cu trecerea la organizarea bazei tehnico-materiale, va trebui să aducem îmbunătățirile corespunzătoare în domeniul organizatoric, precum și în conținutul programelor de învățămînt. Sarcini deosebite revin în această direcție senatelor și consiliilor de conducere ale institutelor de învățămînt. Ele poartă răspunderea înfăptuirii în cele mai bunecondiții a integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, desfășurării pe baze noi a întregului învățămint superior.în ce privește cercetarea,așa cum am. mai menționat, ea trebuie să se desfășoare în cadrul institutelor centrale de cercetare, pe baza unui program unitar. Actualele institute vor trebui să treacă în subordinea institutelor centrale și a ministerelor respective. Facultățile, catedrele vor trebui să aibă sarcini precise în realizarea planului unitar de cercetare în fiecare sector de activitate economi- co-socială, astfel încît in programul general al cercetării științifice cele 15 000 de cadre didactice din învățămîn- tul superior să aibă un rol activ și o contribuție prețioasă la dezvoltarea științei patriei noastre. Există un cîmp larg de activitate și avem o perspectivă minunată în domeniul cercetării. îmbinarea organică a învățămîntului cu cercetarea va da în scurt timp rezultate foarte bune, stimulînd întreaga noastră dezvoltare economico-socială. Așa cum am mai menționat este necesar ca ministerele săacționeze pentru 6 bună integrare a activității productive din învățămînt cu cea din centrale și întreprinderi, asi- gurînd baza materială, aprovizionarea, tot ce este necesar pentru desfășurarea producției. xReorganizarea învățămîntului în această concepție nouă va trebui să ducă la creșterea aportului școlii noastre superioare la dezvoltarea cercetării, la îndeplinirea planurilor de producție, la impulsionarea progresului tehnic în toate domeniile de activitate.Noii absolvenți ai institutelor de învățămînt superior trebuie să posede atît cunoștințele cele mai moderne în domentul lor de activitate, cît și capacitatea de a cerceta și de a-și perfecționa și îmbogăți necontenit cunoștințele tehnico-științifice, precum și capacitatea practică de a proiecta și executa orice produs, oricît de complex, în ramura de specialitate respectivă. Ei trebuie să stăpînească la perfecție tehnica modernă, folosirea noilor utilaje cu care este înzestrată economia națională, să fie în stare să conceapă, să proiecteze și să execute mașinile cele mai a- vansate. Astfel, noul.specialist va putea avea de la început un rol activ, prețios în procesul de producție, va putea contribui într-o măsură mult mai mare la dezvoltarea rapidă a patriei noastre socialiste pe calea progresului și civilizației.Totodată este necesar să ne preocupăm mai intens de e- ducarea specialiștilor de mîine în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru, de înarmarea lor cu gîndirea cea mai înaintată desprelume și viață. Un bunspecialist trebuie să fieși un om cu o cultură socială înaltă, cu o atitudine politică înaintată, cu o gîn- dire revoluționară. Astfel, specialistul care va contribui la edificarea comunismului va fi nu numai un bun tehnician, ci și un om politic, un militant social cu o viziune revoluționară asupra lumii, un luptător pentru progresul 

continuu al patriei noastre, pentru progresul întregii societăți umane. Comunismul presupune însușirea totalității cunoștințelor științifice în- tr-un spirit revoluționar creator. Pornim de la concepția materialist-dialectică și istorică, de la adevărul că ceea ce omenirea a acumulat pînă acum în domeniul cunoașterii nu constituie limita maximă, ci o bază pentru intensificarea investigațiilor,’ pentru noi descoperiri în toate domeniile de. activitate, pentru cunoașterea tot mai temeinică a legilor naturii și societății, a secretului ’ vieții, în acest fel vom putea stă- pîni legitățile obiective, vom acționa pentru folosirea lor în concordanță cu dezvoltarea forțelor și relațiilor de producție, în folosul omului, al bunăstării și fericirii întregii societăți. (Aplauze pre
lungite).în realizarea acestor mă

rețe sarcini de perspectivă, un rol de importanță deosebită revine Ministerului Educației și învățămîntului, care trebuie să asigure înfăptuirea fermă a hotărîrilor partidului, a prevederilor Programului și Directivelor, a obiectivelor ce vor fi stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. Este necesar ca în întreaga activitate a Ministerului Educației și învățămîntului să fie introdus un spirit nou, o concepție modernă, corespunzătoare noii orientări și noii organizări' a învățămîntului.Sarcini de mare răspundere revin, în același timp, celorlalte ministere,, care, pe baza principiului dublei subordonări, poartă răspunderea pentru organizarea și desfășurarea procesului de învățămînt în strînsă legătură cu cercetarea și producția. Ele vor trebui ca, împreună cu Ministerul Educației și Învățămîntului, cu Consiliul Național pentru Știință și, Tehnologie, să asigure realizarea simbiozei organice a învățămîntului, cercetării și producției.înfăptuirea organizării și o- rientării noi a învățămîntului superior impune îmbunătățirea activității organizațiilor

Ași organelor de partid. Ele trebuie să acționeze mai ho- tărît pentru unirea eforturilor tuturor cadrelor și studenților în această direcție unică. Desigur, atunci cînd am vorbit de o serie de greșeli și lipsuri, de aspectele negative din învățămîntul superior, am avut în vedere și faptul că activitatea organizațiilor de partid și de tineret își are contribuția atît la ceea ce s-a realizat, cît și la ceea ce este negativ în acest domeniu. De aceea nu aș dori actim să vorbesc de lipsurile organizațiilor de partid. Cred că au înțeles bine că ele poartă în primul rînd răspunderea pentru neajunsurile și lipsurile existente în acest sector de activitate.Avem în învățămîntul superior o puternică forță de partid, circa 68 la sută din cadrele didactice sînt membri 

al cursurilor. Aceasta este problema centrală a activității de partid în învățămîntul superior. (Aplauze puternice).Organizațiile de partid trebuie să pună pe primul plan conținutul și orientarea învățămîntului, să se preocupe ca programele și cursurile să țină seamă de noile cerințe ale vieții, de -noile cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, ca pregătirea tinerei generații să se facă pe baze noi, în spiritul politicii generale a partidului nostru. Organizațiile de partid trebuie să exercite un control temeinic asupra întregului proces de învățămînt, preocupîndu-se de felul în care fiecare profesor, conferențiar, lector sau asistent își îndeplinește atri- buțiunile în îmbinarea organică a studiului, cercetării și producției, în desfășurarea muncii de educare comunistă a studenților.Repet ceea ce am mai spus

ai partidului, 11 la sută dintre studenți sînt, de asemenea, membri de partid, iar aproape totalitatea lor membri ai Uniunii Tineretului Comunist. Organizațiile de partid din instituțiile de învățămînt superior trebuie să desfășoare activitate susținută, fermă pentru lichidarea greșelilor, lipsurilor, mentalității înapoiate, pentru promovarea noului, în vederea înfăptuirii neabătute a sarcinilor trasate de Comitetul Central al partidului. Ele trebuie să asigure dezbaterea largă a problemelor organizatorice și a conținutului învățămîntului în fiecare facultate și catedră, adoptînd o atitudine combativă, critică față de mentalitățile înapoiate, față de spiritul conservatoț. Trebuie părăsită cu desăvîrșire concepția greșită că organizațiile de partid din facultățile sau institutele de învățămînt superior nu se pot octipa de problemele de conținut ale învățămîntului. Dimpotrivă, sarcina principală, rolul esențial al organizației de partid sînt tocmai de a asigura buna desfășurare a activității în învățămînt, realizarea unui conținut corespunzător — atît în ce privește cunoștințele de specialitate, cît și politice — 

de cîteva ori cu prilejul deschiderii anului universitar : se impune o creștere a răspunderii cadrelor didactice în activitatea de educare a studenților, participarea lor activă la întreaga muncă politică- educativă din școală. Nu poate lucra în învățămîntul superior acela care se sustrage de la activitatea de educare a tinerei generații în spiritul concepției marxist-leniniste, al programului partidului nostru. Asupra acestui lucru trebuie să existe o claritate deplină, o dată pentru totdeauna! 
(Aplauze puternice). Școala — repet nu știu a cîta oară — este principalul mijloc de educare și formare a tineretului. Nu putem concepe, nu putem admite ca un profesor, un conferențiar, oricine lucrează în învățămîntul superior, în general în învățămînt, să nu-și îndeplinească rolul educativ. Formarea tinerilor nu se asigură numai prin faptul că li se predă electronica, matematica, fizica sau agronomia ; pregătirea pentru viață, pentru edificarea societății de mîine înseamnă formarea multilaterală, atît de specialitate, cît și politică. Cadrele didactice au tocmai această menire — și trebuie ca organizațiile de partid să asigure

realizarea acestui deziderat. Se înțelege că acest lucru cade și în sarcina Ministerului Educației și învățămîntului, care trebuie să asigure desfășurarea în bune condiții atît a învățămîntului în concepția nouă, cît și a activității educative.Este necesar, de asemenea, ca organizațiile Uniunii Tineretului Comunist din instituțiile de învățămint superior să desfășoare o activitate mai susținută pentru combaterea unor stări de lucruri și mentalități înapoiate care se mai întîlnesc în rîndul unor studenți. Trebuie să fie clar întregii studențimi că statul, poporul, care fac eforturi pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de studiu, cer fiecăruia să învețe, să învețe, și iar să învețe. Studenții trebuie 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 probleme trebuie să existe o claritate. deplină. încă de la admitere trebuie să se discute clar cu toți tinerii. Trebuie organizată o discuție deschisă, publică, în momentul examenului, pentru oa fiecare tînăr să știe că, in- trînd în învățămîntul superior, se angajează să se pregătească temeinic pentru muncă și viață, să se supună disciplinei, ordinii, normelor din învățămîntul superior. (Vii aplauze), în această direcție, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, fiecare organizație din facultate, din institut trebuie să adopte o poziție combativă, fermă. Organizațiile de tineret trebuie să acționeze împotriva oricăror manifestări negative, atît pentru desfășurarea procesului de învățămînt în spiritul de care am vorbit, cît și pentru educarea politică a tineretului în spiritul concepției noastre revoluționare. A- vem o organizație de tineret puternică și sint convins că, continuînd tradițiile revoluționare ale mișcării de tineret din țara noastră, ea va ști să-și îndeplinească rolul, asi- 

gurînd ca fiecare student să fie pătruns de spirit comunist, de combativitate și elan revoluționar în întreaga sa muncă și viață.Așa cum am mai menționat, o atenție deosebită trebuie acordată bunei gospodăriri a instituțiilor de învățămînt, administrării căminelor și cantinelor, participării nemijlocite a cadrelor didactice și studenților la conducerea și administrarea bunurilor obștești universitare, la gestionarea căminelor și cantinelor, a întregii baze materiale a învățămîntului.Comitetele orășenești și județene de partid, pe teritoriul cărora se află instituții de învățămînt superior, trebuie să acorde mai multă atenție activității acestora. Nu pot spune că sîntem pe deplin mulțumiți de felul cum aceste organe de partid, atît comitetul Capitalei, cît și comitetele județene sau orășenești, se ocupă de conținutul activității învățămîntului superior. Este necesar ca comitetele orășenești și județene de partid să exercite un control mai temeinic, să analizeze periodic — am în vedere cel puțin de două ori pe an — felul în care se desfășoară procesul de învățămînt. Ele trebuie să analizeze activitatea cadrelor didactice, a consiliilor de conducere, a organizațiilor de partid și de tineret pentru îndeplinirea răspunderilor ce le revin și să ia măsurile corespunzătoare în vederea îmbunătățirii muncii, a desfășurării învățămîntului în cele mai bune condiții.Este necesar, în același timp, ca și Comitetul Central al partidului — am în vedere Secretariatul și Comitetul Executiv — să asigure, prin intermediul aparatului Comitetului Central, un control mai sistematic și o îndrumare mai fermă a învățămîntului. Consider că este necesar ca Ministerul Educației și Învățămîntului să răspundă nemijlocit în fața Comitetului Executiv, a Secretariatului Comitetului Central ale partidului pentru felul în care se desfășoară întreaga activitate de învățămînt.M-am referit la măsurile ce urmează a fi luate în acest an în învățămîntul superior, în aceeași concepție urmează să se organizeze și învățămîntul general și învățămîntul liceal. Va trebui, probabil, în- tr-un viitor nu prea. îndepărtat, să organizăm o conferință specială pentru a dezbate temeinic cu cadrele didactice măsurile ce trebuie luate în învățămîntul general și liceal.în general, consider necesar ca periodic, poate cu prilejul fiecărui cincinal, să organizăm o conferință a învățămîntului superior — practică pe care am statornicit-o și în alte domenii de activitate —, pentru a face bilanțul realizărilor cincinalului precedent și a stabili sarcinile în cincinalul ce urmează. în acest fel și în învățămîntul superior se va lărgi practica democratică de consultare cu cadrele didactice, cu activul de partid. Am făcut și pînă acum multe în acest domeniu, dar o asemenea 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 facem. Normal ar fi fost să se prezinte în fața conferinței programul general, restructurat al fiecărei ramuri de învățămînt. S-ar fi dat astfel o bază mai temeinică pentru activitatea vii

toare. 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 a- ceasta spun numai pentru a se înțelege că procesul de trecere la organizarea nouă s-a desfășurat cu destulă încetineală — deși discutăm despre el de cîțiva ani. Am pierdut un anumit timp și de aceea este necesar să trecem de îndată la măsuri hotărîte pentru realizarea în viață a ceea ce am stabilit acum. Trebuie să se treacă la măsuri organizatorice, cu participarea cadrelor din toate centrele universitare, la stabilirea unor programe practice, concrete, pentru traducerea în viață a concepției stabilite. Avem forțele necesare și sînt convins că vom realiza cu succes a- ceste măsuri ! (Aplauze puter
nice).Așa cum am mai menționat, înfăptuirea programului de instruire și educare a tinerei generații, de înarmare a tineretului cu știința și cultura înaintate, cu concepția nouă despre lume și viață, presupune o preocupare generală, începînd cu căminele și grădinițele de copii și terminînd cu învățămîntul superior —, continuînd, desigur, apoi, cu procesul de reciclare și perfecționare continuă a cunoștințelor generale. Nu mi-am propus să vorbesc de problemele reciclării. Avem un program, există în această direcție o orientare clară ; trebuie să acționăm pentru organizarea reciclării în cele' mai bune condiții.înfăptuirea Programului și a Directivelor va putea fi realizată numai în măsura în care vom asigura dezvoltarea învățămîntului pe o bază nouă, revoluționară, care să asigure formarea omului de mîine, constructor al comunismului. Avem pentru aceasta toate condițiile, dispunem de forța necesară, avem o orientare clară. Putem, deci, privi cu încredere dezvoltarea 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 România.Avem deplina încredere că întregul corp didactic din învățămîntul superior, întregul tineret universitar, organele și organizațiile de partid, ale Uniunii Tineretului Comunist, toți cei care activează în acest domeniu de activitate, nu vor precupeți nici un efort pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de onoare trasate de partid. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).Cu aceste gînduri, doresc să urez celor prezenți la această conferință, tuturor cadrelor didactice din învățămîntul universitar, întregii studențimi, succese tot mai mari în activitatea viitoare !Multă sănătate și fericire !

(Aplauze puternice, prelungi
te ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R.“, Cei prezenți la confe
rință ovaționează îndelung 
pentru partid, pentru Comite
tul său Central, pentru secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu).

ÎN PLUS, PRODUCȚIA UNUI AN!
(Urmare din pag. 1)

lupta pentru a se ‘asigura un 
, plus de condiții bunei dezvol
tări a plantelor de cultură 
„smulgînd blestematele de bu
ruieni" ; mecanizatorii ară mi
riștea și seamănă — în alte 
părți întrețin mecanic — po
rumbul furajer ; selectează, 
transportă griul și-l încarcă în 
șlepuri. S-a muncit pină către 
chindie ,,că doar e duminică", 
apoi cu toții s-au retras in sat, 
își refac forțele pentru ca a 
doua zi s-o ia de la capăt... E 
obositor, dar nimeni n-o spune. 
„Se știe, doar, că griul și po
rumbul cresc numai dacă le uzi 
cu sudoare". Iar cei din Chirnogi, 
ambițioși, vizează recorduri nu 
numai la grîu și porumb, ci ab
solut la toate culturile agrico
le. Cîmpurile de cercetare — 
însumind 20 de hectare — sînt 
„barometrul activității de fie
care zi" ; concluziile desprinse 
de specialiștii-cercetători ai uni
tății și cei de la Institutul agro
nomic din București sînt „ordin 
de lucru pentru fiecare mecani
zator, tehnician și șef de fer
mă". Și oamenilor li se lumi
nează de ziuă în cîmp, iar 
noaptea îi găsește tot în cîmp. 
Florea Niță și Florea Dudău, 
mecanizatori, au lucrat, în. șap
te luni și jumătate, cu număr 
ie ore corespunzător pentru 
Bouă luni. In fiecare zi de 

campanie au păstrat tractoarele 
în brazdă cel puțin 12—14 ore. 
Iar unde au lucrat ei „porum
bul parcă a fost udat de Dună
re" atît este de frumos. Tehni
cianul Zaharia Dobra e șef de 
fermă și nimeni nu l-a văzut 
vreodată mergînd altfel decît 
pe jos. Zilnic, o mie de hecta
re le calcă cu pasul. Contro
lează cum se respectă indica
țiile date dimineața ; corectea
ză din mers eventualele exage
rări, iar cînd e cazul nu se sfi- 
ește să lucreze cu tractorul, să 
sape, să secere. De trei ani con
secutiv obține producții foarte 
bune — acum doi ani produc
ția de griu a plasat ferma lui 
pe locul trei pe țară. Succesul 

-cel mai lăudabil, despre care 
toată lumea vorbește la super
lativ, este, insă, indeplinirea 
planului cincinal încă din 
toamna acestui an. Așadar, fer
ma în care aproape 80 la sută 
dintre muncitori sînt uteciști, 
va fi prima din cadrul între
prinderii care va reuși îndepli
nirea angajamentului. Ștefan 
Dosoftei, Maria Enescu și Ivan 
Corciog au asigurat producerea 
unei cantități de lapte sufici
ente aprovizionării, într-o zi, a 
Bucureștiului, numai depășirea 
echivalind cu sarcina de plan pe 
o lună. Interesant de urmărit 
evoluția realizărilor din anii a- 
cestui cincinal pe care le-au 
raportat cei trei : 1971 — sarcina 
de plan a fost îndeplinită cu 9 

zile mai devreme ; 1972 : avan
sul a fost de 32 de zile ; 1973 : 
anul a fost „scurtat" cu 41 de 
zile ; 1974 : „precis revelionul 
va fi sărbătorit între trei sau 
patru noiembrie.

HOTĂRÎRE SI FAPTĂ A 
COMUNIȘTILOR...

Marian ' /Saiu a realizat în 
vara acestui an de pe cele pa
tru sute și ceva de hectare ale 
fermei sale, cea mai mare pro
ducție de griu pe țară. Perso
nal, ministrul agriculturii i-a 
strins mina, felicitîndu-1 pentru 
reușită. Dar, după cum mărturi
sește, „această producție record 
de griu am obținut-o muncind, 
fără exagerare, în fiecare zi cît 
în două... Nu numai eu, dar 
toți muncitorii fermei. Intr-o 
săptămînă am terminat semă
natul ; de două ori am fertili
zat toată suprafața ; trei luni în 
toată perioada de vegetație am 
străbătut cîmpul, palmă cu pal
mă, eliminînd apa ce amenința 
cu băltirea, în alte două luni am 
cărat-o din canale în lanuri, cu 
pumnii adunați căuș, iar sece
ratul l-am încheiat în opt zile 
și tot atîtea nopți". Acum, toată 
atenția inginerului Saiu, ca de
altfel a tuturor • elorlalți, este 
îndreptată către porumb, floa- 
rea-soarelui și soia.

„Porumbul e mai înalt decît 
calul și călărețul", soia are 
11 și 12 etaje de rod ; di

mensiunile capitalelor de floa- 
rea-soarelui ajung să depășească 
o jumătate de metru. Economia 
de carburanți a ajuns în acești 
3 ani și șapte luni ai cincina
lului să acopere consumul pe o 
jumătate de an pentru toate 
cele 120 de tractoare și 44 de 
combine „Gloria" ale întreprin
derii. Cincizeci de vagoane în 
total.

în 1974 un muncitor și un in
giner al întreprinderii produc 
griu și porumb, . floarea-soare- 
lui, soia și alte produse. agrico
le în valoare de peste 60 de mii 
de lei, aproape dublu decît a 
însemnat media pe cincinalul 
trecut. Și oamenii, Marin și 
Gheorghe Pironea, Marin Bănă- 
țeanu, Gheorghe Adriana, Iuliu 
Tudose, Marin Florea, Gheorghe 
Galeă și toți ceilalți pînă la 
două mii, nu sipt mulțumiți. 
Știu că se poate mai mult și 
vor ca rezultatele muncii lor să 
însemne mai mult. Substanțial 
amplificată și mult îmbogățită 
acum, în întîmpinarea celei de 
a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei, a celui de al XI-lea 
Congres al. partidului, întrece
rea pentru mai mult, mai bun, 
mai eficient scoate în evidență 
alte inițiative de muncă cu e- 
fect direct in producție. Și, fi
resc, realizările muncii însufle
țite din aceste zile vor atîrna 
greu în balanța împlinirilor din 
acest an.

...Un singur gind polarizează 
eforturile oamenilor de la I.A.S. 
Chirnogi : în anii acestui cin
cinal să determine pămintul să 
asigure, în plus, producția unui 
an. Sîntem îndreptățiți să-i cre
dem că vor reuși !

(Urmare din pag. I) 

moderne, socialiste — factor 
nemijlocit implicat în crește
rea economică și socială, pîr- 
ghie a dezvoltării avuției na
ționale, materiale și spiritu
ale. Devine o școală care iși 
clădește procesele interne pe 
atributul fundamental al 
muncii, al producerii și pe 
sporul de cunoaștere pe ca
re il aduce știința.

Concepția nouă a integră
rii se întemeiază pe impera
tivul trecerii mai hotărîte la 
lucru, la valorificarea între
gului potențial pe care îl re
prezintă cele 15 000 de cadre 
didactice și aproape 150 000 
de studenți. Noul an univer
sitar vine să marcheze o co
titură energică în transfor
marea celor 136 de facultăți 
din țară, a celor 42 de insti
tuții de învățămînt superior 
în puternice centre de învă
țămint, cercetare și produc
ție. în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al 
partidului, forțelor producti
ve ale societății li se adaugă 
— pe o linie de continuitate 
și ascendență— forța intrin
secă și capacitatea de creație 
a invățămintului. Omul, de 
a cărui calitate profesională 
și politică depinde realiza
rea optimă a tuturor proce
selor creșterii economice și 
sociale, nu ne mai poate a- 
părea doar ca produs în (sine 
al educației. El este deopotri
vă, în chiar procesul de în
vățare, coparticipant la pro

ducere și mijlocitor activ al 
cunoașterii științifice. A fi 
student înseamnă a întruni 
tripla calitate de ucenic, pro
ducător și creator. Rangul 
social al tineretului studios 
se învestește cu răspunderi 
noi, al căror sens și finalita
te se exprimă in asigurarea 
perspectivelor unei rapide și 
eficiente puneri a specialis
tului de înaltă calificare în 
serviciul producției economi-

CALITATEA 
DE STUDENT
ce șl sociale. Mijloacele ma
teriale care ii stau la înde- 
mînă, laboratoarele, utilaje
le, căminele, cantinele, și la 
a căror gospodărire raționa
lă și eficientă,este chemat să 
participe edueîndu-se pe si
ne, trebuie să constituie nu 
doar o premisă, venită din 
afară, ci însăși materia pro
priei sale creșteri, încununa
rea propriului său efort și 
produsul — direct sau indi

rect — al propriei sale 
munci.

Asistăm, așadar, la o lăr
gire considerabilă a evanta
iului de semnificații sociale 
pe care le incumbă calitatea 
de student. Prin implicațiile 
sale, integrarea reală a șco
lii cu cercetarea și producția 
se dovedește a fi nu o sim
plă operație administrativă, 
ci un salt revoluționar în de
venirea învățămîntului, o 

piatră unghiulară a progre
sului științei, tehnologiei și 
producției, o condiție indis
pensabilă a legării procesu
lui instructiv-formativ de 
nevoile actuale și de pers
pectivă ale societății.

Studentul de azi trebuie să 
se pregătească — așa cum re
iese cu claritate din indica
țiile de partid — pentru a 
deveni deopotrivă bun teh
nician și specialist, om poli
tic și militant pentru pro
gres. El trebuie să învețe și

să-și cultive gindirea mun
cind. Astfel înțeles, rostul 
său social ii dezvăluie cea
laltă calitate, de vlăstar din 
trupul poporului, pe care este 
chemat să-1 servească la ni
velul cel mai înalt al în
cordării răspunderilor. Nici- 
cind, in îndelungata istorie 
a școlii noastre superioare, 
studențimea n-a beneficiat 
de atitea condiții și de ati- 
ta încredere. Nicicînd însă, 
finalitatea socială a pregă
tirii sale n-a fost atit de 
solicitată ca acum. La con
fluența dintre drepturi și 
datorii, dintre condiții și răs
punderi, calitatea sa umană 
se definește în modul cel 
mai realist posibil : el tre
buie să devină factor activ 
al întregului efort de ridica
re a societății socialiste pe 
culmile aspirației nemijloci
te spre comunism. Centru 
de gravitație al măsurilor de 
perfecționare și dezvoltare a 
invățămintului superior,
studentul care va păși peste 
48 de ore într-un nou cfclu 
al formării sale, este chemat 
să pună umărul — din pri
ma clipă a noii sale existen
țe universitare — la gindi
rea disciplinată, realistă și 
lucrativă a sporului de di
mensiune pe care o va lua 
ancorarea mai adincă a șco
lii superioare în viața eco
nomică, socială și culturală 
a țării. Condiția sa socială 
dobindește, neîndoielnic, a- 
tribute mai adinei și mai 
durabile.
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ORA ȘCOLII
Daruri BENEFICIARI ■

■

de început 
de an școlar ELEVII SI STUDENȚII

» J

• Peste 800 000 de copii in grădinițe. • Pentru 
prima oară vor păși in clasa întii peste 472 000 
de elevi. • 33 noi unități liceale în rețeaua în- 
vățămîntului agricol și de industrie alimentară. 
• Peste 16 000 de elevi in rețeaua școlară a 
UCECOM. • Județul Neamț : de la 16 școli in

1944 la 658 de școli în acest an. • In Centrul 
universitar Iași o nouă premieră : Facultatea de 
chimie și inginerie chimică. • Noi spații de în- 
vățămint și cazare pentru studenții clujeni și si- 
bieni. • Drum bun spre școală ! Curse supli
mentare și curse speciale vor îmbunătăți trafi
cul școlar interurban.

• APROPIATA DESCHIDE
RE A ANULUI ȘCOLAR aduce 
emoții nu numai pentru boboci, 
ci și pentru frații și surorile 
lor mai mici. Grădinițele vor fi 
frecventate în acest an de peste 
800 000 de copii, cu peste 90 000 
mai mulți decît în anul 1973— 
1974. Peste 96 la sută din copiii 
în vîrstă de cinci ani sînt cu
prinși în învățămîntul preșcolar, 
fapt care atestă că generalizarea 
treptată a acestei forme de în- 
vățămînt, prevăzută pentru anul 
1980,. va putea fi înfăptuită mai 
devreme. în scopul perfecționă
rii conținutului predării s-au 
elaborat noi planuri de învă- 
țămint și programe diferențiate 
pe grupe de virstă, care se a- 
plică începînd din acest an șco
lar.

materiilor prime necesare ac
tivităților de instruire teoretică 
și practică a elevilor.

• IN NOUL AN DE INVAȚA- 
MINT mai mult de 472 000 de 
copii vor păși pentru prima oară 
pragul școlii. Potrivit informa
țiilor furnizate de Ministerul 
Educației și învățămîntului, au 
fost luate măsuri pentru școla
rizarea în bune condiții a nu
mărului sporit de elevi : s-a sta
bilit rețeaua școlară, s-au asi
gurat spațiile necesare desfășu
rării procesului instructiv-edu- 
cativ și s-au adus îmbunătățiri 
planurilor, programelor și ma
nualelor școlare.

• IN ACEST AN, școlile din 
sistemul Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești 
cuprind peste 16 000 de elevi, 
din care mai mult de 2 000 în 
anul I. Alți circa 10 000 de elevi 
sînt pregătiți în liceele indus
triale ale consiliilor populare 
pentru a deveni < lucrători în 
cooperativele meșteșugărești în 
specialitățile textile-confecții, 
prelucrarea lemnului, mobilă, 
mecanică, construcții. Pentru o 
mare parte din acești tineri, u- 
nitățile «producătoare unde vor 
lucra după terminarea primei 
trepte a liceului plătesc burse 
în tot timpul studiilor.

De asemenea, în cadrul cursu
rilor postliceale se pregătesc 
pentru a deveni specialiști în 
repararea aparatelor de radio 
și televizoarelor, în mecanică 
fină, optică și cosmetică 1 500 
de cursanți. Pe lingă acestea, 
anul acesta vor funcționa și 
cursuri de scurtă durată post
liceale, unde aproape 600 de 
elevi se vor pregăti în meseriile 
de ceasornicari, bijutieri, elec- 
tro-mecanică, foto, coafură.

curs și de seminar, bibliotecă 
etc.

în imediata apropiere a noii 
facultăți au fost construite pen
tru studenți, pe o suprafață de 
circa 5 000 de metri pătrați, ha
lele destinate cercetării, stațiilor 
pilot și producției industriale.

• LA CLUJ se construiește 
un nou cămin studențesc care 
va rotunji cifra locurilor de ca
zare în complexele ridicate în 
ultimii ani la 10 000. Au fost, de 
asemenea, complet reamenajate 
spațiile Facultății de filologie, 
care va avea un nou amfiteatru 
cu 200 locuri, săli de lectură, 
de seminarli, s-au renovat și 
reorganizat spațiile facultăților 
de chimie și științe juridice, au 
fost dotate laboratoarele cu a- 
paratură modernă valorind 6,3 
milioane lei. Prin autoutilare 
s-au realizat diferite materiale 
didactice și științifice totalizînd 
aproape 7 000 obiecte, iar circa 
6 000 au fost recondiționate. La 
secția din Sibiu a Universității 
a fost dat în folosință un cămin 
cu 300 locuri și este în finisare 
o cantină la care vor putea 
servi masa 500 de studenți.

• REȚEAUA iNVAȚAMlN- 
TULUI AGRICOL ȘI DE IN
DUSTRIE ALIMENTARA* cu
prinde încă 32 de licee de spe
cialitate. în acest mod s-a rea
lizat o mai bună amplasare pe 
teritoriu a acestor școli, în pre
zent în fiecare județ existind 
potrivit specificului de produc
ție agricolă 1—6 licee. De ase
menea, a fost mărit numărul 
unităților școlare complexe, 
care funcționează sub o condu
cere unică — liceu, școală pro
fesională și de maiștri și cursuri 
postliceale, folosindu-se, astfel 
mai eficient baza materială și 
condițiile de desfășurare a învă- 
țămîntului.

în noul an va continua acțiu
nea de integrare a învățămân
tului cu producția prin intensi
ficarea sprijinului întreprinde
rilor care patronează școlile, prin 
dezvoltarea și dotarea ateliere
lor, asigurarea materialelor și

DIN JUDEȚUL 
vor păși în a- 
pragul școlilor 
al primei trepte 
avea bucuria de

• ELEVII 
NEAMȚ, care 
ceastă toamnă 
generale sau 
a liceului vor
a învăța în 100 săli noi de cla
să. în registrele secretariatelor 
celor 658 școli existente în ju
deț sînt înscriși pentru noul an 
de învățămînt peste 80 000 elevi. 
Cifra este impresionantă dacă 
ne gindim că în urmă cu numai 
trei decenii în acest județ func
ționau doar 14 școli, frecven
tate de 1 720 elevi.

. • IAȘUL SE ÎMBOGĂȚEȘTE
cu o modernă construcție des
tinată facultății de chimie și 
inginerie chimică, amplasată în 
zona industrială a orașului. 
Noua unitate de învățămînt 
reunește vechea facultate de 
chimie a Universității „Al. I. 
Cuza“ și cea de chimie indus
trială a Institutului politehnic 
„Gh. Asachi”. Clădirea cuprinde 
numeroase laboratoare, săli de

• MINISTERUL TRANSPOR
TURILOR ȘI TELECOMUNI
CAȚIILOR a luat o serie de 

. măsuri menite să faciliteze so
sirea in condiții bune a elevilor 
și studenților la școli și insti
tute de învățămînt superior.

In acest scop, în zilele de 14 
șil 15 septembrie, se înființează 
suplimentar 4 300 de 
care vor deservi 1 080 de trasee. 
Autogările din țară au primit 
instrucțiuni să afișeze din timp 
tabelele cu toate cursele pre
văzute în plus și să asigure o 
informare operativă a publicului 
călător. în caz că se constată 
că numărul solicitărilor este 
mai mare, organele teritoriale 
de resort, în funcție de dispo
nibilități vor pune în circulație 
un număr mai mare de mijloace 
de transport.

Cu începere de la 16 septem
brie intră în vigoare orarul 
celor 226 de curse speciale, per
manente pentru elevii navetiști, 
în urma propunerilor venite din 
partea părinților se îmbunătă
țește desfășurarea traficului 
școlar interurban, prin stabili
rea unor ore de plecare și so
sire mai potrivite ale autobuze
lor, precum și prin sporirea 
frecvenței zilnice.

curse auto,

Prof. ȘTEFAN CAZAN, 
București:

„(...) Începe noul an 
școlar. Pregătiri. Emoții 
(parcă toți părinții ar avea 
copii în clasa întii, parcă 
toți profesorii ar preda 
pentru prima oară, parcă 
toți elevii ar străbate în- 
tîiul drum spre școală!). 
Iar emoții și mereu pregă
tiri. Ziua mareînd debutul 
anual al școlii este, fără 
discuție, în condițiile vieții 
noastre, o mare, o fru
moasă sărbătoare. Merită 
cu prisosință omagiul u- 
nanim ziua care ne 
tește că un sfert 
populația țării este 
prinsă într-o formă 
alta de învățămînt, 
dezvoltarea, perfecționa
rea, legarea strîns de 
viață a școlii în România 
este un prilej de justifi
cată mîndrie.

Dar, cum pînă la aceas
tă sărbătoare mai sînt zece 
zile (scrisoarea, evident, 
n-a sosit la redacție azi, 
cînd mai sînt numai două 
zile ; o.p.-i) sper să nu-mi 
fie luată în nume de rău 
intenția de a mai amina 
un pic procurarea omagia
lului buchet de flori șj 
de a înlocui zîmbetul 
festiv cu un mai vechi 
„of" pe care prima di
mineață a ghiozdanelor nu 
numai că nu mi-l poate 
destrăma, dar, într-un a- 
nume fel, mi-l amplifică.

Iată, pe îndelete, des- 
’ pre ce-i vorba :

Cînd a împlinit nu mai 
știu cîți ani de existență, 
Liceul bucureștean „Mihail 
Sadoveanu" a 
vreme de o , .
toate orele de dirigenție, 
o expoziție de pictură, 
un simpozion bucurîndu- 
se de participarea unor 
prestigioși oameni de cul
tură, o excursie cu „itine
rar sadovenian", un nu
măr special al revistei e- 
levilor, un spectacol de 
teatru, muzică și poezie, 
personalității celui care 
ne-a dăruit inegalabilul 
„Nicoară Potcoavă" și al 
cărui nume îl poartă școa
la de pe Bulevardul Dacia. 
N-a fost — așa cum se 
știe — o acțiune singu
lară. Nenumărate școli, 
în anii din urmă, au oma
giat, cu un prilej sau al
tul, figura și creația unor

Probabil — îmi dau și eu 
nu o dată au fost invitați să urgenteze aprobarea unor

amin-
din
cu-
sau 
că

consacrat 
săptăniînă

r:

SIMBATA, 14 SEPTEMBRIE 1974
NU ESTE TIMP : Lumina (ore

le 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
NEÎNFRICATUL ATAMAN : 

Doina (orele 11.15; 13,15; 15,45);
Program de desene animate pen
tru copil — ora 9.45.

PLANETA SĂLBATICA : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30); Doina (orele 18; 20).

PIELE DE MAG AR: Central
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20 30); Flamura (orele 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20.15), Grădina Ca
pitol (ora 19.30).

DE CE CULOARE ESTE VÎN- 
TUL : Capitol (orele 8.30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21).

GOANA DUPĂ AUR : Scala (o- 
rele 9; 11; 13; 15 ' ..............
Festival (orele 9;

19; 21), Grădina Dinamo (ora
19.15) , Grădina Festival (ora 20), 
Grădina Luceafărul (ora 19.39).

ZILELE FILMULUI DIN R.P.D. 
COREEANĂ — FIUL MECANICU
LUI'DE LOCOMOTIVA : Casa Fil
mului (orele 10; 12,30; 15.45; 18;
20.15) .

, STEJAR” — EXTREMA 
GENȚA : Gloria ' *
13,30; .................
11,15;
roviar 
18,15;
19.30) , _______ _____  ___  ___

RÎUL ROȘU : Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). București (orele
8.43; 11,30; 14,30: 17.30: 20.15). Fa
vorit (orele 9.30; 12,15; 15: 17,45;
20.30) , Grădina București (ora
19.30) .

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Victoria (orele 9; 12,30; 16; 19,30). 
Floreasca (orele 15,30; 19).

APAȘII : Buzești (orele 9: 11.15: 
13,30; 16; 18,30; 20,30), Grădina
Buzești (ora 20).

ASEDIU CU SURPRIZE ! Bu-

UR- 
(orele 9; 11,15; 

16; 18,15), Tomis (orele 9; 
13 30: 15.45; 18: 20.15), Fe- 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16;

20,15), Grădina Titan (ora 
Grădina Tomis (ora 19).

cegi (orele 16; 18). Grădina Bu- 
cegi (ora 20).

ÎN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30).

POLIȚIA SUB ACUZARE : Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45), Modern (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18,30; 20.45), Grădi
na Modern (ora 19,15).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT 
DE NIMENI : Cotrocen! (orele 14; 
16: 18: 29).

FĂRĂ UN ADIO : Grivița (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Volga (orele 9; 11.15: 13.30; 15,45; 
18; 20).

AURUL NEGRU DIN OKLAHO
MA: Lira (orele 15,30; 18); Grădi
na Lira (ora 19,45).

VANDANA : Dacia (orele 9; 
12,30; 16; 19,30) Flacăra (orele 10: 
14,30; 17.15; 20.15), Grădina Vitan 
(ora 19.30).

JOE LIMONADA : Arta (orele 
15.30; 17.30: 19,30), Grădina Arta 
(ora 19,45).

oare 
cu

se
u-

eminenți bărbați de nu
mele cărora sînt legate 
instituțiile respective. Îmi 
amintesc — eram elev pe 
atunci — că aniversînd un 
veac de la înființarea li
ceului nostru, „Mihai Vi
teazul", ne-am întîlnit cu 
profesorii într-o autentică 
sesiune de comunicări 
științifice, avînd ca scop 
elogierea covârșitoarei o- 
pere politice, militare și 
sociale a celui pe 
istoria l-a învestit
dreptul sacru de a se in
titula „Domn al Țării 
Românești, al Ardealului 
și a toată Țara Moldovei".

Acestor .’exemple li se 
pot alătura multe altele 
și li se vor alătura mereu 
altele. O admirabilă tra
diție a școlii românești 
dezvoltă satisfacția ado
lescentului de a fi elev de 
liceu, inoculîndu-i mîn- 
dria că este elevul unui 
anumit liceu, al unei ins
tituții de învățămînt care 
prin activitatea sa 
străduiește să onoreze
nul din nesfîrșitul șir de 
nume reprezentînd pen
tru ființa noastră naționa
lă, pentru spiritualitatea 
noastră, inestimabile va
lori. Este de prisos, cred, 
să mai argumentez ce for
ță de înrîurire are asupra 
caracterelor în formare a- 
le elevilor conștiința că 
modelul de om superior 
la care rîvnesc și pentru 
care se pregătesc pe băn
cile școlii, n-au a-l căuta 
undeva, într-un vis fără 
substanță, într-o lume ab
stractă, de umbre, ci îl 
au aproape ; este 
al cărui nume îl 
propriul lor liceu, 
iarăși de prisos să 
argumentez ce splendid 
suport moral oferă creării 
unei atari conștiințe mani
festările menite să impună 
definitoriu în fața elevilor 
personalitatea celui al că
rui nume se află pe fron
tispiciul liceului. Nu mi 
se pare însă neavenit să 
adaug că, din păcate, mai 
există destule licee ce nu 
pot beneficia de generoa
sele roade educative ale 
pomenitelor manifestări. 
Motivul ? Acestea n-au 
nume, ci numere. Liceul 
numărul 16 sau 38 sau 43. 
Niște numere care nu spun 
nimic (...)“.
cu presupusul — cei care

omul 
poartă 

Este 
mai

17; 19; 21),
11; 13; 15; 17;

8ÎMBĂTA, 14 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL 1

tlcă internă și internațională In 
imagini. 20.00 Film artistic : O
LUME NEBUNA, NEBUNA, NE
BUNĂ — premieră TV, cu Spen
cer Tracy, Milton Berle, Mickey 
Rooney. 22.25 Telejurnal. Sport. 
22.40 închiderea programului.

PROGRAMUL II

titulaturi pentru liceele funcționînd încă sub patronajul 
abstract al cifrelor și-au spus că recunoscuta și lăuda
bila pasiune a elevilor de azi pentru matematică pri
mește astfel un sprijin efectiv. Cu prima ocazie, de 
pildă, elevii Liceului numărul 33 voi putea să se adune 
în sala de festivități, unde un emerit matematician le 
va vorbi ■ despre virtuțile acestei cifre și locul ei în 
aritmetică, un medic le va conferenția despre importan
ța lui 33 în reușita unor diagnostice, iar un itebist le 
va înfățișa în culori roze viitorul cînd autobuzul 33 va 
circula cu exactitate de ceasornic. Nu mă îndoiesc că 
sufletele sensibile ale elevilor vor trăi cu emoție o ase
menea manifestare 1

Lăsînd însă gluma la o parte, sînt cu totul de acord 
cu finalul scrisorii dv. : „Îmi pun — pentru a cîta 
oară ? — fireasca întrebare : ce anume împiedică foru
rile de resort în rezolvarea doleanței atît de frecvent 
exprimate în ultimul timp, dînd glas ideii ca toate li-

CURIERUL N OSTRUWe-SÎ M BÂTĂ

A”

DE OCTAVPAN CU-IAȘI
r’. - *’

ceele să primească un nume din larga, inepuizabila ga
lerie a celor înscrise în marmura istoriei vieții noastre 
politice și sociale, culturale și științifice ? Este de ne
conceput această tergiversare. Bațiuni de nici un ordin 
n-o motivează, decît doar dacă inerția poate fi invocată 
ca element rațional".

SILVIA G„ 16 ani, Bacău.
Da, ai dreptate, nimeni n-are dreptul să ne ia micile 

sau marile noastre secrete și, dacă aș fi în locul tău, 
m-aș supăra și eu oă mi-a umblat cineva prin jurnalul 
cu însemnări zilnice. Și n-am spus cineva numai ca să 
evit cuvîntul părinți. S-a înțeles destul de bine că des
pre ei este vorba. Numai că problema e ceva mai com
plicată. Una e să ai un jurnal al tău și numai al tău, 
pe care să nu-1 mai citească nimeni fără îngăduința ta 
și alta e ce mă întrebi la un moment dat : ,,Ce trebuie 
să spui și ce nu părinților ?" Aș fi foarte bucuros să 
mă fac înțeles și în numele acestei bucurii îmi permit 
un răspuns mai pe larg : Jurnalul, caietul tău cu însem
nări zilnice, e un secret aparte. In el scrii despre certi
tudinile și temerile tale, despre curajul și micile tale 
lașități, despre tine care ești și despre tine care ai vrea 
să fii. Totul într-un asemenea jurnal, chiar și lucrurile 
cele mai limpezi, trebuie să aibă misterul lor — fără 
el și-ar pierde farmecul, fără el n-ai mai avea nevoie de 
jurnal, ci ți-ai putea scrie gîndurile, cu creta, pe tabla 
clasei, în văzul tuturor. A încerca cineva să-ți citească 
jurnalul fără voia tâ, înseamnă a destrăma misterul, a 
răpi farmecul acestui secret aparte. Intr-un jurnal lu
crurile n-au dimensiunile reale, ci numai culoarea și 
parfumul lor, sau, dacă vrei, ecoul pe care îl lasă 
trecerea lor prin tine. A te întreba însă ce trebuie să

ROMÂNIAFILM prezintă în cadrul programului

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI'

*•

Un

V ' 4
X €

ORDINUL AMA
PRODUCȚIE A STUDIOULUI „M. GORKI"

cu : ALLA LARIONOVA, A. SAȘIN-NIKOLSKI, M. JAROV, 
A. VERTINSKAIA.
Scenariul ți regia : I. ANNENSKI

spui și ce nu părinților, mi se pare a face o greșeală 
prin însăși formularea întrebării. La vîrsta ta, la 16 ani, 
nu ai, nu trebuie să ai nimic de ascuns părinților. Nor
mal e să le spui totul, normal e să le poți spune totul, 
fiindcă nimic din ceea ce faci, nimic din ceea ce dorești 
să faci n-are vreun motiv să fie ascuns, poate și trebuie 
să fie cunoscut. Nu confunda însemnările de jurnal, care, 
repet, îți aparțin ție și numai ție, cu multitudinea fap- 
teloi tale pentru care nu răspunzi numai tu, ci și pă
rinții tăi. Și e logic ca ei să cunoască ce le implică o 
răspundere. Promite-mi că o să te mai gîndești. Iar 
jurnalul sper să nu mai fie nevoie să-l ascunzi „acolo 
unde nici toți detectivii din lume să nu-1 găsească". 
Sper că părinții tăi să înțeleagă că ești toată a lor, cu 
faptele și gîndurile tale sincere, dar că alături de ei mai 
ai un confident. Cel mai pur și mai nevinovat confi
dent : jurnalul adolescentei care ești.

„Tovarășe redactor, 
mă numesc Gabriel Cos- 
tea, am 27 de ani și sînt 
de meserie fierar-betonist. 
Născut pe meleagurile pi- 
teștene, după satisfacerea 
stagiului militar am lucrat 
pe diverse șantiere, mie 
nefiindu-mi frică s-o iau 
mereu de la capăt, nu 
m-a născut mama într-un 
palat, m-a născut mama 
într-o căsuță, așa că mă 
mulțumeam și cu un pat 
în baracă de seînduri cînd 
nu aveam altceva (...) Am 
lucrat un an și în 
rești, la blocurile 
cartierul Be'ceni și 
am plecat în altă parte, 
m-au trimis tovarășii un
de era mai multă nevoie 
și am plecat totdeauna 
bucuros (...) La Ploiești am 
cunoscut o fată cu inimă 
bună și frumoasă, era din 
Moldova și lucra pe șan
tier la magazia de mate
riale. Intre noi s-a înfiri
pat o dragoste adevărată, 
eram cinstiți unul cu al
tul, împărțeam și binele și 
greul, ne plimbam seara 
și făuteam vise cum o să 
fie cînd o să ne căsătorim, 
cînd o să avem și noi 
copii, pentru că și ei și 
mie ne plac mult copiii, 
eu am șase frați mai mici, 
ea numai cinci (v.) In ziua 
de 21 august m-am îm
brăcat eu frumos, am luat 
flori și m-am dus la gaz
da ei. Acolo era o petre
cere, eu știam, și am 
vrut ca la mijlocul petre
cerii să-i spun prietenei

Bucu- 
din 

nu eu

mele că a sosit timpul să 
depunem actele pentru că
sătorie, nu ne mai îm
piedica nimic. Eu credeam 
că fac bine ce fac, dar 
am făcut rău. Gazda ei 
și alte neamuri au sărit 
toți cu gura, spunîndu-i să 
nu facă prostia asta, că eu 
stau cu chirie și ea la fel, 
și dacă n-avem o casă și 
un loc stabil nu trebuie să 
ne căsătorim. Mai bine 
trăim așa, unul într-o par
te și altul în alta, că nea- 
vînd un loc stabil o să ne 
certăm tot timpul și o să 
treacă dragostea. Și numai 
despre asta s-a discutat 
seara la petrecere și cînd 
prietena mea m-a condus 
la poartă și eu am rts de 
toate aceste prostii, ea a 
spus „nu. ei au dreptate, 
să ne mai gindim". (...) 
Sînt foarte trist, vă rog să 
mă credeți de acea întim- 
plare și numai așa se face 
că vă scriu, vând să vă 
pun întrebarea: „De 
se bagă unii oameni unde 
nu le fierbe oala ? De ce 
vin ei cu mintea lor 
altă dată să dea sfaturi u- 
nor tineri de azi ? De 
influențează ei suflete 
curate și tari cu tot felul 
de murdării p Spuneți și 
dv.: am fi noi mai buni, 
ne-am iubi mai mult și am 
fi mai cinstiți, dacă am a- 
vea un apartament și sîn- 
tem mai răi și mai puțin 
cinstiți, dacă nu avem în
că ?“ Eu știu răspunsul și 
știu că eu am dreptate, 
dar e bine să afle și alți 
tineri unde e dreptatea".

ce

de

ce

Dacă știi răspunsul și știi că ai dreptate, cum și eu 
cred sincer în această dreptate, am făcut astfel ca să 
mai afle și alții.

Pe sîmbăta viitoare !

Două invenții capitale

t

i

9,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari. 9,30 Film 
serial pentru tineret: ..Cireșarii”. 
10,15 Refrene lirice. 10.40 Meridia
ne literare. 11,00 Telecinemateca 
(reluare). 16,00 Fotbal: Sportul 
Studențesc — Dinamo (divizia A). 
Transmisiune directă. 17,45 Calei
doscop cultural-artistic. 18.05 Cro
nica faptului divers. Selecțiuni 
din partea a Il-a a spectacolului 
de poezie, muzică. pantomlmă. 
proză satirică, realizat de colec
tivul Teatrului de copii și tineret 
din Iași. 18,35 Din țările socialis
te. 18,45 Partidului un cintec fier
binte. Cîntece și versuri. 19,15 Pu
blicitate. 19,20 1001 de seri: Aglae 
șl Sidonie. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Avanpremieră. 20.05 Teleenciclope- 
dia. 20,45 Film serial: „Un Au
gust In flăcări”. Ultimul episod al 
serialului: „Răfuiala”. 21.40 Tele
jurnal. Săptămîna sportivă. 22.00 
„Ieșirea prin Sărindar”. Spectacol 
umoristic-satiric de Fred Firea. 
22,35 „Satu-n care m-am născut”. 
Romanțe mai vechi și mai noi.

DUMINICA. 15 SEPTEMBRIE 1974

10.00—11,45 Matineu simfonic. 
20,00 Eroi îndrăgiți de copil : 
NĂZDRĂVANUL DENNIS. 20.25 
Tezaur de cintec românesc. 20,45 
Desenul animat vă oferă... 21,40 
Farmecul muzicii.

LUNI. 16 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

16.00 Telex. 16,05 Emisiunile 
săptămînii. 16,15 Cintec mlndru-n 
țară auzi. 16,30 Emisiune în limba 
maghiară. 19.00 Tribuna TV. Di
mensiunea umanului in viziunea

Curs de limba franceză (reluare).
10.30 Film artistic : VISUL UNEI 
NOPȚI DE VARA (reluare). 11,45 
Poarta soarelui _ Orșova — 18 
secole de istorie. 12,05 Selecțiuni 
din emisiunile de divertisment.
12.30 Telex. 12.35 închiderea pro
gramului. 16,00 Curs de limba rusă 
(recapitulare). 16,30—17,00 Curs de 
limba engleză . (recapitulare). 17.30 
Telex. 17,35 Lecții TV. pentru lu
crătorii din agricultură. 18,15 Re
citalul pianistului Corneliu Gheor
ghiu. 18.35 Slavă partidului — 
cîntece revoluționare șl patriotice. 
18.50 Legile țării — legile noastre ! 
19,00 Teleglob :
1001 de 
gramul 
teză a 
litățli
economică TV. 20,30 Gala maeștri
lor. Intilnire cu Dan Iordăchescu. 
21,15 Teatru TV. : PENTRU CA

LAHORE. 19.20 
seri. 19,30 Telejurnal. Pro- 
partidului — strălucită sin- 
experienței și responsabi- 
comuniste. 20,00 Revista

țările socialiste. 18,50 Familia. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. în 
lumina proiectului Program : 
apropierea, prin faptele prezentu
lui, a viitorului comunist al pa
triei. 20,00 Hai. Buzău, Buzău — 
muzică populară. 20,10 Colocviu 
despre viitor. In dezbatere publi
că Proiectele documentelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R. : Oțel 
și civilizație. 20,25 Publicitate. 
20.30 Telecinemateca. Ciclul Mari 
ecranizări — HAMLET cu Michael 
Redgrave, Margaret Leighton și 
alții. 22.15 24 de ore. 22.40 închi
derea programului.

ze. 21,10 Viața economică a Ca
pitalei. Protejați... protecția mun
cii. 21,25 Telex. 21.30 Trepte ale 
afirmării.

VINERI, 20 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

• *

PROGRAMUL I

8 30 Emisiunile zilei. 8.40 Cra
vatele roșii. SUNĂ CLOPOȚELUL 
IARĂ — o emisiune dedicată nou
lui an școlar. 9,35 Film serial 
pentru copii DAKTARI. 10,00 
Viața satului. 11.15 Contempora
nele noastre. 11.45 Bucuriile mu
zicii — Beethoven — Incursiune 
în lumea sonatelor pentru pian. 
12 30 De strajă patriei. 13.00 Album 
duminical. 15.45 Magazin sportiv. 
Din marile meciuri de box ale 
secolului : Joe Louis — Primo 
Camera (1935) ; Rockey Marcia
no — Harry Kid Mathșws (1952) ; 
Joe Frezier — Bob Foster (1970). 
Fotbal : Polonia — Franța — se- 
lecțiunl ; Baschet masculin : 
U.R.S.S. — S.U.A. (repriza all-a). 
■17.00 Floarea din grădină. Emisiu- 
ne-concurs pentru tineri interprețl 
de muzică populară. 18.00 Lumea 
copiilor. 18.25 Film serial pentru 
tineret : CIREȘARn — Episodul 
VI : „Mesalul". 19.00 Poarta soa
relui. ORȘOVA — 18 SECOLE 
DE ISTORIE. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. Săptămîna poll-

PROGRAMUL II

20.00 O viață pentru o idee : 
NICOLAE TECLU. 20,30 Portativ 
’74. 21,00 Telerama. Investigații in 
universul citadin. 21,25 Telex. 21,30 
Pagini de istorie. 21,55 De pe sce-

16.00—17.00 Teleșcoală. 17,30 Emi
siune in limba germană. 19.10 
Tragerea loto. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal. Proiectul Pro
gram : prezentul șl viitorul comu
nist al patriei. 20,00 România de 
azi ; România de miine... — revista 
social-politică TV. 20,35 Publici
tate. 20,40 Film artistic :
DE FOC — premieră pe țară ; o 
producție a studiourilor cinemato
grafice „Mosfilm". 22.05 Surprize 
pe micul ecran. 22,15 24 de ore. 
22,40 închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

ARCUL

EVOCĂRI'
*

..................X;

SĂPTÂMlNA T.V. (14-21 septembrie)
proiectulul Program al P.C.R. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
Carta comuniștilor români — în 
dezbaterea întregului popor. 20.00 
Școala românească azi. In 
deschiderii noului an școlar. 20,20 
Cintec pentru școala noastră. 
20 23 Roman foileton : JURNALUL 
DOCTORULUI FINLAY. Episodul 
„Alarmă la Tannochbrae”. 21,25 
Revista literar-artistică TV. Pro
gramul partidului — programul 
literaturii șl artei românești so
cialiste. 22,00 Istoria operetei în 
personaje. 22,15 24 de ore. 22.40 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL H

ziua

17,30 Telex. 17.35 Avanpremieră 
17,40 Ferestre deschise spre lume. 
18,50 Bucureștlul. azi. 19,05 Pagini 
de umor : Aventuri in epoca de 
piatră. 19.30 — ' ............
film văzut 
Râpeanu.

MARTI. 17

Telejurnal. 20,00 Un 
de... criticul B. T.

SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba germană 
(reluare). 9,00 Teleșcoală. 10,00

MILIOANE DE CANDELABRE — 
premieră pe țară. 21,50 Șlagăre șl 
interprețl. 22,15 24 de ore 22,40 
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

nele lirice ale țării. 22.20 închide- 
derea programului.

JOI. 19 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

17,30 Telex. 17.35 Film artistic : 
PRIMA LECȚIE _ producție a 
studiourilor cinematogralice din 
R. P. Bulgaria. 19.10 Muzică dis
tractivă. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Teatru scurt ; LA CAPĂTUL 
NOPȚII. 20,40 Cărți și idei. 21,00 
Reluare la cererea telespectatori
lor : muzică ușoară, dans, ope
retă, jazz. 21,20 Telex. 21.25 Film 
serial : UN AUGUST ÎN FLĂ
CĂRI — ultimul episod (reluare).

SIMBATA. 21 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I

20,00 Film serial pentru copii : 
DAKTARI. 20,25 Dialog. Filozofia 
marxistă — sistem teoretic des
chis. 20,50 Publicitate. 20,55 Dans 
și muzică de pretutindeni. 21,15 
Telex. 21.20 Roman foileton : 
JURNALUL DOCTORULUI FIN
LAY (reluare).

MIERCURI, 15 SEPTEMBRIE 1974

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba engleză (re

luare). 9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs 
de limba rusă (reluare). 10,30 
Film artistic : PITICUL VRĂJI
TOR. 11.40 Muzică populară româ
nească. 11,55 Partidului, un cintec 
fierbinte. 12,25 Telex. 12.30 închi
derea programului. 15,55 Fotbal : 
Universitatea Craiova — Atvida- 
berg (Suedia) în cadrul „Cupei 
Campionilor Europeni". 17.50 Mu
zica. Emisiune de actualitate mu
zicală. 18.15 Cum vorbim. 18,30 
Tragerea pronoexpre*. 18.40 Din

16.00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Te
lex. 17,35 Agroenciclopedia. 18,05 
Virstele peliculei — magazin de 
cultură cinematografică. 18,30 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 18.45 Chip comunist 
incandescent șl pur. Versuri fil
mate in peisajul industrial al Re- 
șlței. 19.00 Ne-am gătit de sărbă
toare — ansamblul „Doina Gorju- 
lui”. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. în centrul atenției Între
gului popor : Proiectul Programu
lui partidului. 20,00 SEARA PEN
TRU TINERET. Viitorul comunist 
al țării, vocația generației noas
tre. 21.20 Civilizația românească 
— tradiție, continuitate, originali
tate. 22.00 Recital la... două voci : 
Corina Chlriac și Cornel Constan- 
tiniu. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film artistic : INTRUSA — 
o producție a studiourilor polone-

10,00 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru școlari. 10,20 
Film serial pentru tineret: CI- 
REȘARn (reluare). 11,00 Civiliza
ția românească. Tradiție, conti
nuitate. originalitate. 11,40 Tele
cinemateca (reluare). 16,30 Telex. 
16.35 Magazin sportiv. 18,15 Ca
leidoscop cultural-artistic. 18,35 
Săptămâna crucii roșii. 18,55 Pu
blicitate. 19.00 Lumea copiilor. 
19,20 1001 de seri. 18.55 Telejurnal. 
Carta comuniștilor români — in 
dezbaterea întregului popor. 20,00 
Teleenciclopedla. 20,45 
20.50 Film serial : UN 
NEW-YORK. Omul 
Paris. 21,40 Telejurnal,
întîlnirea de la ora 10. 
muzical-dlstractiv.

Publicitate. 
ȘERIF LA 

nostru la 
Sport. 22.00 

Magazin

Dragomir Hurmuzescu (1865— 
1954), întemeietorul Școlii de fi
zică de la Iași, socotit de isto
ricul științei C. G. Bedreag „de
canul fizicienilor români” și 
Constantin Miculescu (1863— 
1937), întemeietorul Școlii de fi
zică de la București, pot fi pe 
drept cuvint considerați doi din
tre cei mai însemnați savanți 
români, cu un renume ce a de
pășit demult hotarele țării 
noastre. Este, de pildă, suficient 
să amintim că Miculescu este 
citat și comentat într-un recent 
tratat despre căldură publicat 
în India de profesorii Saha și 
Srivastava sau că numele lui 
figurează nu numai în tratatele 
moderne de fizică, termodina
mică și bioenergetică, dar chiar 
și în manuale de școală medie, 
de pildă din Franța. Cit despre 
Dragomir Hurmuzescu, repre
zentant de seamă al fizicii ro
mânești în fizica universală, el 
este cunoscut ca descoperitorul 
proprietății razelor X de a des
cărca corpurile electrizate, omul 
de știință care a reușit să mă
soare constanta hidrodinamică,

creatorul primului generator de 
curent continuu din istoria teh
nicii ; la un congres de radiolo
gie ce s-a ținut la Bruxelles în 
1910, la care diferitele secțiuni 
erau prezidațe de savanți iluștri, 
el a prezidat una dintre ele, ală
turi de personalități ca Marie 
Curie, Rutherford. Arrhenius.

Două dintre contribuțiile aces
tor fizicieni români dau măsura 
inaitei valori a creației lor. Răs
foiam nu demult monumenta
lul dicționar biografic interna
țional „World Who’s Who in 
Science” (Chicago, 1968). La ar
ticolul consacrat lui Hurmuzes- 
cu se menționează că „electro- 
scopul Hurmuzescu a fost utili
zat de H. Becquerel in cercetă
rile sale inițiale asupra radio
activității și de soții Curie” 
(pag. 847). Este util să facem 
toate precizările necesare : Aflat 
la Paris, unde își pregătea doc
toratul la Sorbona. Dragomir 
Hurmuzescu a inventat un nou 
tip de izolator electric, dielec
trina, cu sulf și parafină, pentru 
care guvernul francez i-a acor
dat un brevet de invenție in 
anul 1894. Tn același an, el in
ventează. tot aci, electroscopul 
care •' ----- ** ------
vind 
cutie 
iator 
dioactivității, Becquerel și soții 
Curie, au folosit acest electro- 
scop pentru marile descoperiri 
care le-au adus Premiul Nobel 
— respectiv radioactivitatea in 
1896 și radiul în 1898. Puține in. 
venții fizico-tehnice s-au bucu
rat, asemenea electroscopului 
Hurmuzescu, de o astfel de glo
rie. Fabricat ulterior în serie, 
electroscopul creat de savantul 
român, primul instrument mo
dern de acest fel, s-a răspindit 
in laboratoarele
Europă.

îi poartă 
ca ecran 

metalică 
dielectrina.

numele, a- 
electrostatic o 
și ca izo- 

Pionierii ra-

Și invenția lui Constantin Mi
culescu la care vrem să ne re
ferim a fost realizată în anii de 
specializare la Sorbona. Micu
lescu lucra, ca și Hurmuzescu, 
în laboratorul lui G. Lippmann, 
inventatorul fotografiei in cu
lori și viitor laureat al Premiu
lui Nobel, cînd acesta i-a pro
pus pentru teza de doctorat o 
temă, deosebit de dificilă. Deși 
foarte apreciat datorită prime
lor sale lucrări și cu toate că 
încă pe cînd era student fusese 
ales membru al Societății de Fi. 
zică a Franței, tînărul a ezitat 
inițial. Ulterior însă, s-a pus 
temeinic pe muncă, o muncă ce 
însemna în acest caz creație ști
ințifică. Subiectul stabilit era 
determinarea echivalentului me
canic al caloriei. Savanți cele
bri, printre care Mayer, Lenz, 
d’Arsonval. Joule nu reușiseră 
să obțină rezultate concludente, 
determinările lor prezentînd di
ferențe de pînă la 20 la sută, care 
le făceau practic inutilizabile. 
Inventînd și construind un apa
rat de o concepție cu totul nouă, 
Const. Miculescu izbutește să 
obț.ină în 1891 cea mai precisă 
determinare a echivalentului 
mecanic al caloriei, pe care o 
înscrie în teza sa, mărime fun
damentală pentru întreaga ter
modinamică modernă. Această 
exactitate, unică în știința vre
mii, a făcut ca echivalentul sta
bilit să fie însușit la toate reu
niunile științifice și tehnice in
ternaționale ulterioare, iar in 
1950, cînd Comitetul internațio
nal de măsuri și greutăți a adop
tat noua mărime a echivalen
tului mecanic al caloriei, corec
tura care a trebuit făcută a a- 
fectat
(4,1855

doar a 
in loc

patra zecimală 
de 4,1857) !

întreaga

Aparatul inventat de C. Miculescu, cu ajutorul căruia a obținut 
cel mai precis echivalent mecanic al caloriei (1891).
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Vizita președintelui 

Republicii Liberia, 
dr. William R. Tolbert jr.

In continuarea vizitei pe care 
o face în tara noastră, președin
tele Republicii Liberia, William 
R. Tolbert jr., a fost, vineri di
mineața, oaspetele Muzeului de 
Istorie al Republicii Socialiste 
România. Șeful statului liberian 
a fost însoțit, în această vizită, 
de Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, de alte oficia
lități române, precum și de per
soanele oficiale din suita pre
ședintelui liberian.

Președintele William Tolbert a 
vizitat cu viu interes principa
lele săli ale muzeului, care adă
postesc neprețuite valori arheo
logice. piese rare, unice, mărtu
rii ale istoriei milenare a po
porului român. Sint edificatoare, 
în acest sens, documentele care 
evocă războaiele daco-romane 
și formarea poporului român, 
precum și etapele luptei sale 
pentru înfăptuirea aspirațiilor 
naționale, pentru neatlrnare și 
dreptate socială. Epoca pașop
tistă, unirea, războiul pentru 
independență — iată momente 
care au interesat in mod deose
bit pe oaspeții liberieni, a căror 
istorie a marcat, la rîndul ei, o

Convorbiri economice 
româno-liberiene

Vineri s-au încheiat convor
birile economice dintre delega
țiile Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Liberia.

Cu acest prilej a fost semnat 
un Aide-Memoire privind mă
surile ce urmează a fi între
prinse de cele două părți pen
tru transpunerea în practică a 
acțiunilor de colaborare și coo
perare stabilite de președinții 
celor două țări la Monrovia și 
București, in avantajul reci
proc și spre binele popoarelor 
român și liberian. precum și

TELEGRAMA
Tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, a trimis primului ministru al 
Malayeziei, TUN ABDUL RAZAK, următoarea telegramă :

Cu ocazia reînnoirii mandatului dv. în înalta funcție de 
prim-ministru al Malayeziei, vă rog să acceptați cordiale felici
tări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.

îmi exprim speranța că bunele relații de colaborare dintre 
România și Malayezia se vor dezvolta în continuare, în interesul 
progresului și prosperității ambelor noastre popoare, al cauzei 
păcii și cooperării internaționale.

PRIMIRI
Tovarășul Manea Mănescu, 

prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri după-amiază, pe 
Radius Prawiro, ministrul co
merțului din Indonezia, care 
face o vizită în țara noastră, în 
fruntea unei delegații guverna
mentale.

în timpul convorbirii, desfă
șurată într-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Indonezia, 
cooperarea economică și schim
burile comerciale dintre cele 
rLuâ țări.

A participat Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale.

A fost prezent Mursalin 
Daeng Mamangung, ambasado
rul Indoneziei la București.

★
Primul ministru al guvernu

lui, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit vineri după-amiază, în 
vizită protocolară de prezentare, 
pe Pak Zung Guc. ambasado
rul Republicii Populare Demo
crate Coreene in Republica 
Socialistă România.

ÎNTÎLNIRE
Vineri, după-amiază, tovarășul 

Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 

luptă, permanentă pentru liber
tate, independență și progres.

Expoziția jubiliară „A 30-a a- 
niversare a eliberării țării noas
tre de sub dominația fascistă'* 
relevă vizitatorilor împlinirea 
aspirațiilor poporului român 
fentru libertate și viață nouă, 

n fața altor documente, 
oaspeții sint martorii activită
ții dinamice desfășurate de 
România socialistă, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, pe 
plan internațional, în cadrul că
reia un loc aparte îl ocupă vi
zitele întreprinse de șeful statu
lui nostru în Africa, corolar al 
sentimentelor de prietenie și 
solidaritate militantă pe care 
poporul român le nutrește față 
de lupta popoarelor africane 
pentru dezvoltare independen
tă, pentru înaintare pe calea 
civilizației.

Luîndu-și rămas bun de la 
gazde, președintele William Tol
bert a ținut să-și exprime im
presia sa profundă, admirația 
cea mai sinceră pentru bogata 
istorie a poporului român, pen
tru marile sale înfăptuiri con
temporane.'

(Agerpres)

Acordul de cooperare tehnică 
și științifică dintre România și 
Liberia. Acțiunile de cooperare 
vizează domeniile minier, me
talurgic. industria lemnului și 
alte sectoare.

Din partea română, documen
tele au fost semnate de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării eco
nomice internaționale, iar din 
partea liberiană de James T. 
Phillips, ministrul agriculturii.

C.C. al P.C.R.. s-a întîlnit cu 
delegația Partidului Comunist 
din Argentina, formată din ■ to
varășii Fernando Nadra, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Argentina, re- 
dactor-șef al ziarului „Nuestra 
Palabra", organ al C.C. al par
tidului, și Armando Arjones, 
membru al Comitetului Central 
al partidului, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în 
țara noastră. Au participat to
varășii Mihnea Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice, și Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a efectuat 
o informare reciprocă cu pri
vire la activitatea și preocupă
rile actuale ale Partidului Co
munist Român și ale Partidului 
Comunist din Argentina. Au 
fost abordate, de asemenea, 
probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor de priete
nie. colaborare și solidaritate 
internaționalistă dintre cele 
două partide.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

SOSIRE
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
George Macovescu, care a făcut 
o vizită oficială în Israel la 
invitația viceprim-ministrului și 
ministrului de externe al aces

TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE AGNES DENNIS, 

șefa Departamentului 
științific al Universității 

din Monrovia
cele două țări, subliniindu-se 
dorința extinderii legăturilor de 
cooperare în acest domeniu, ca 
o contribuție la dezvoltarea co
laborării dintre cele două țări 
și popoare.

Doamna Agnes Dennis a dat o 
înaltă apreciere realizărilor ob
ținute de Institutul central de 
cercetări chimice „I.C.E.C.H.I.M." 
urînd oamenilor de știință, cer
cetătorilor români, noi succese 
în activitatea lor.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

AVEM HOTĂRÎREA NESTRĂMUTATĂ 
DE A ÎNDEPLINI PRIN MUNCĂ ȘI 

ABNEGAȚIE SARCINILE ÎNCREDINȚATE

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., director general al In
stitutului central de cercetări 
chimice, a primit vineri pe 
doamna Agnes Dennis, șefa De
partamentului științific al Uni
versității din Monrovia, care, 
împreună Cu alte oficialități, 
însoțește pe președintele Libe
riei in vizita sa în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de vederi privind acti
vitatea și preocupările oameni
lor de știință din cercetare din

Comuniștii din diverse sec
toare de activitate continuă să 
dezbată, întruniți în ședințe 
plenare ale activului de partid, 
proiectul Programului Parti
dului și proiectul Directivelor 
Congresului al XI-lea.

în telegrame adresate Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu acest pri
lej. este exprimată adeziunea 
unanimă a comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, față de 
conținutul plin de clarviziune 
și realism al acestor documen
te, în care își găsesc o vie re
flectare justețea politicii parti
dului nostru, discernămîntul și 
spiritul de înaltă responsabili
tate pentru prezentul și viitorul 
națiunii, hotărîrea nestrămutată 
de a îndeplini prin muncă și 
abnegație sarcinile ce le sînt 
încredințate, de a face totul 
pentru triumful cauzei edifică
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămîntul 

tei țări, Yigal Allon, s-a îna
poiat in Capitală.

Pe aeroportul Otopeni au fost 
prezenți Vasile Gliga și Cornel 
Pacoste, adjuncți ai ministrului 
afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E.

A fost prezent Ithak Aialon, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 

.al Israelului la București.

VIZITĂ
Delegația militară chineză de 

prietenie, condusă de tovarășul 
Siang Giung-hua, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major al Armatei Populare 
Chineze de Eliberare, a vizitat 
în ultimele zile întreprinderile 
„1 Mai" din Ploiești, de autotu
risme din Cimpulung-Muscel, 
„Optica română", precum și u- 
nități și instituții militare de în- 
vățămint, printre care Școala de 
ofițeri activi, de tancuri și auto 
„Mihai Viteazu". De asemenea, 
au fost vizitate Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste 
România și Muzeul Doftana.

ACORD
La București a avut loc. vi

neri, semnarea acordului cul
tural între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul 
Liberiei.

Din partea română documen
tul a fost semnat de George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, iar din partea liberia
nă de Edward B. Kesselly, mi
nistru al informațiilor, proble
melor culturale și turismului.

Acordul prevede dezvoltarea 
relațiilor culturale prin vizite 
ale oamenilor de cultură și 
știință, grupurilor de sportivi 
și tineret, schimburilor de ex
poziții și cărți și prin alte ac
țiuni menite să ducă la întări
rea legăturilor de prietenie 
între cele două țări și popoare. 

României, al înaintării ferme a 
patriei spre comunism.

Asemenea telegrame au adre
sat activele de partid de la 
Platforma industrială din Tir- 
goviște, Combinatul chimic Tir- 
năveni. Organizația de partid a 
aparatului C.C. al P.C.R., uni
tățile miniere ale bazinului Ro- 
vinari, Combinatul de prelu
crare a lemnului din Oradea, 
Ministerul Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Comitetul de Stat al Planifică
rii, Uniunea Centrală a Coope
rativelor Meșteșugărești, Comi
tetul municipal de partid-Dej, 
Comitetul municipal de partid- 
Odorheiul Secuiesc. Comitetul 
municipal-Călărași al P.C.R., 
Comitetele orășenești de partid 
Năsăud, Vlahița, Costești, între
prinderea de prelucrare a lem
nului ,.23 August“-Tg. Mureș, 
Rafinăria Ploiești. întreprinde
rea de piese radio și semicon- 
ductori-Băneasa, Schela de ex
tracție Moreni.

SEARĂ

CULTURALĂ
Cu prilejul apropiatei sărbă

toriri a Zilei naționale a Sta
telor Unite Mexicane, Institu
tul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea a organi
zat, vineri, in Capitală, o seară 
culturală.

La manifestare au fost pre- 
zenți reprezentanți ai IRRCS, 
Ministerului Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură. Au 
participat Armando Cantu Me
dina, ambasadorul Mexicului la 
București, și membri ai amba
sadei.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri, delegația de cadre di
dactice și studenți de la U- 
niversitatea libaneză din 
Beirut, aflată în vizită în 
țara noastră, a avut o con
vorbire la C.C. al U.T.C. cu 
tovarășii Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, și 
Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R.

Cu acest prilej au fost 
relevate preocupările actuale 
ale studenților din România 
și Liban, dorința comună de 
a dezvolta legăturile de prie
tenie și cooperare între tine
retul universitar din cele 
două țări.

A apărut: 
MUNCA DE PARTID 
nr. 13 — septembrie 
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urmwin
O EXPERIENȚA CARE 

S-A SITUAT LA... ÎNĂLȚIME!
ce a avut loc în 
zile, prilejuită de

Festivitatea 
urmă cu două 
închiderea taberelor speciale de 
instruire cu profil de aviație 
organizate de Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist în strînsă cooperare cu 
Ministerul Apărării Naționale. 
Aeroclubul -Central Român și 
Federația Română de Aeronau
tică a depășit — prin semnifi
cațiile majore și perspectiva ce 
o deschide în activitatea de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei — cadrul unor 
solemnități cu care ne-am o- 
bișnuit deja, aceasta devenind 
o practică curentă, atunci cînd 
participăm la diversele și varia
tele acțiuni ale tinerilor în u- 
niformă albastră.

Pentru că, odată cu actul so
lemn al coboririi de pe catar
gul taberei a drapelului trico
lor, activitatea de pregătire a 
tinerilor ce s-au instruit în 
cursul verii în aceste tabere nu 
s-a încheiat. Dimpotrivă. De a- 
bia de-acum încolo cei 2 100 de 
tineri ce s-au instruit în tabe
rele de parașutism, planorism 
și zbor cu motor — alături de 
alți peste șapte mii de colegi ai 
lor din. taberele de racheto-mo- 
delism, autocarturi, transmi
siuni, orientare turistică, tir și 
topografie militară — vor tre
bui să demonstreze, să dove
dească în practică ceea ce și-au 
însușit, să . transmită altor ti
neri, membri ai cercurilor teh- 
nico-aplicative, cunoștințele și 
deprinderile pe care le-au do • 
bîndit în timpul verii.

Așadar, centrele de 
a tineretului pentru 
patriei dispun, pentru 
de instruire, de un ,__
detașament de comandanți 
grupă, detașament ce se impune 
nu atît prin numărul tinerilor 
ce-1 compun, cit mai ales, și 
tocmai acest fapt trebuie sub
liniat, prin calitatea lor. prin 
buna pregătire de specialitatea 
componenților săi. prin atașa
mentul și dorința lor de a face 
totul pentru ca pregătirea tine
retului pentru apărarea patriei 
să cunoască noi realizări de 
prestigiu, pe măsura cerințelor, 
a sarcinilor puse in fața noas
tră de partid. „Pentru a asigura 
în perioada următoare, preciza 
adjunctul șefului secției de spe
cialitate de la C.C. al U.T.C., 
Cornel Pîrcălăbescu — un nivel 
superior activității de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, nivel care să țină sea
ma de buna pregătire de spe
cialitate. de creșterea gradului 
de interes și atractivitate. de lăr
gire a arici de utilitate practică 
și, firește, de cerințele strate-

pregătire 
apărarea 
noul an 
puternic 
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PROGRAM COMPETITIONAL
FOTBAL. Etapa a Vll-a a 

campionatului republican pro
gramează astăzi în Capitală, pe 
stadionul Steaua, de la ora 16, 
partida dintre Sportul studen
țesc și Dinamo. întîlnirea va fi 
televizată in direct. In țară : 
Universitatea Craiova — Chimia 
Rm. Vîlcea, F. C. Argeș — Jiul 
și F. C. Constanța — Steagul 
roșu. Mîine, Steaua — Politeh
nica Timișoara, stadion Steaua, 
ora 11, U.T.A. — Olimpia Satu 
Mare, „U“ Cluj — C.F.R. Cluj, 
F.C.M. Reșița — F.C. Galați 
și A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Iași. ® Mîine are loc o 
nouă etapă din cadrul „Cupei 
României" la care iau parte e- 
chipe din divizia C și B.

CĂLĂRIE. La baza hipică din 
Calea Plevneî continuă întrece
rile pentru desemnarea cam
pionilor pe anul acesta la dre
saj și sărituri. întrecerile se des
fășoară dimineața de la ora 8,30, 
iar după-amiază de la ora 16.

AEROMODELISM. La Con- 
stanța, în Parcul sportiv al pio
nierilor are loc concursul inter
național de aeromodele captive 
„Inter-Aero", competiție aflată 
la a Vl-a ediție. în program, 
probe de viteză, acrobație ae
riană, curse pe echipe, lupte 
aeriene și machete de avioane.

MOTOCICLISM. La Zămești, 
are loc mîine de la ora 10 un 

giei militare moderne — am a- 
cordat atenția cuvenită organi
zării taberelor de instruire cu 
profil tehnico-aplicativ, selec
ționării, pentru a fi instruițilîn 
aceste tabere, a acelor tineri 
care s-au distins în mod deose
bit prin interesul manifestat, 
prin aptitudini, atașament și 
conștiinciozitate"^

Rezultatele obținute pînă a- 
cum, comportarea exemplară, 
bărbătească și curajoasă, dărui
rea acestor fete -și băieți minu
nați au confirmat eficiența cri
teriului deja subliniat, deschi- 
zind larg porțile unor certitu
dini în aprecierea favorabilă a 
activității de viitor.

Faptul că, în toate seriile 
AL. DOBRE

Foto : GH. CUCU

categoriile de tabere, în condi
țiile unei exigențe sporite, ca
lificativele obținute au fost 
bune și foarte bune, faptul că 
totul a decurs normal, dovadă a 
grijii și preocupării instructori
lor și mecanicilor, dar și a disci
plinei manifestate de tineri. în 
sfîrșit, faptul că, de pildă, toți 
tinerii de la categoria „zbor cu 
motor" și-au luat brevetul la 
dublă comandă sint, poate, su
ficiente argumente care .să sus
țină afirmațiile de mai sus. Ca 
să nu mai 
exemplu, care 
putut susține 
tema ce face 
rînduri. Sigur, 
cordul absolut 
profil de aviație este 
de... două fete
elevele Cristina Ifrim din anul 
al III-lea al Liceului „Mihai 
Viteazul" din Ploiești și Cori
na Penișoară, tot din anul al 
III-lea, dar al Liceului „Roman 

vorbim de un alt 
el singur ar fi 

un dialog pentru 
obiectul acestor 
precizarea că re
al taberelor cu 

deținut 
este vorba de

concurs de motocros. la care iau 
parte alergători din U.R.S.S., 
Irlanda și România, e Etapa a 
IV-a a campionatului republican 
de dirt-track are loc la Sibiu. 
Astăzi se dă startul în etapa I 
a campionatului de regularitate 
a municipiului București, pe 
ruta București — Călărași — 
Constanța — București.

HANDBAL. în etapa a IlI-a 
a campionatului republican, mîi- 
ne. au loc în Capitală următoa
rele întîlniri : Dinamo — Carom 
Gheorghe Gheorghiu Dej (m), 
teren Dinamo, ora 11.45, Univer
sitatea București — Sparta Me
diaș (f), teren Constructorul, 
ora 11,30 și Steaua — C.S.U. Ga
lați (m), teren Steaua, ora 16,30. 
Luni, are loc partida IEFS — 
Confecția (f), teren Tineretului, 
ora 17.

POLO. Divizia națională pro
gramează în etapa a IlI-a, la 
Bazinul Dinamo din Capitală, 
partidele : IEFS — Progresul 
Oradea, ora 10 și Dinamo — 
Progresul București, ora 11.

VOLEI. în Capitală, are loc 
astăzi de la ora 18, în sala Flo- 
reasca, întilnirea internațională 
de volei dintre selecționata ora
șului Petein și reprezentativa 
României. Mîine, în aceeași sală, 
de la ora 9,30 are loc revanșa 
acestui meci.

Taberele de instruire 
cu profil aviatic 

Și-au încheiat activitatea

Vodă" din Roman, care au zbu
rat cu avionul la comandă sim
plă — ar fi putut prilejui rîn- 
duri avîntate și, pe bună 
dreptate, cu doza de atractivi- 
tate și senzațional optimă unui 
bun reportaj. Dar toate aceste 
fapte — și altele încă pe care 
nu le-am enumerat — se inte
grează armonios unui ansamblu 
de preocupări, de activități me
nite să împlinească optim dato
ria patriotică ce revine genera
ției tinere, alături de întreaga 
națiune, 
pașnice, 
nostru.

în apărarea muncii 
creatoare a poporului

Etapa văzută de CORNEL DINU

Unul dintre cei mai apreciați conducători ai fotbalului ro
mânesc părăsește funcția de președinte a F. R. de fotbal după 

o perioadă în care ne-nm calificat pentru campionatul mondial, 
am făcut parte din primele opt formații ale continentului și în 
mod cert fotbalul nostru a înregistrat multe progrese. Din mi
cul nostru grup de entuziaști o nouă retragere și deci, din nou, 
numărul lor scade. Fenomenul este mai mult decît expresiv. 
Oricum, echipa națională va trebui să cîștige, în continuare, 
indiferent de capriciile de componentă sau de nivelul atît de 
contestat al jocurilor.

Etapa a VlI-a, ultima înaintea participării reprezentantelor 
noastre. în cupele europene, are cîteva capete de afiș. La Bucu
rești, sîmbătă, în premieră, o întîlnire care în ultimii ani a mul
țumit setea de surpriză a publicului: Dinamo-Sportul studențesc. 
Vom juca convinși că oricare adversar cu care ne vom înfrunta 
va face totul pentru a ne strica statistica. Prinzînd una din ma
rile lor zile și fiind conduși de un antrenor-pedagog de nivelul 
prof. Angelo Niculescu, studenții ■ par a fi greu de depășit. Due
lul liniilor de mijloc, răbdarea și utilitatea cu care se vor ma
nevra și ritma acțiunile sînt argumente indispensabile celui care 
va lupta mai mult pentru victorie. Duminică, la București, con
fruntarea dintre „Poli" Timișoara și Steaua, poate arăta ade
vărata față a celei mai prodigioase garnituri studențești a mo
mentului. Nu cred că atu-urile majore ale formației de pe Bega 
sînt doar... prof. Ion Ionescu, entuziasmul împrumutat de ga
lerie și intrarea celui mai elegant jucător român, Dembrovschi. 
Apropiatul sfîrșit al sezonului estival poate aduce, pe litoral, 
odată cu liniștea și punctele atît de dorite de admiratorii tra
diției echipei constănțene. Steagul roșu, cu trei mijlocași care nu 
cunosc odihna în joc și, în general, cu compartimente echili
brate este întotdeauna greu de învins. A.S.A. Tg. Mureș-Polî- 
tehnica Iași : o întîlnire în care se pun probleme minore pentru 
gazde. Ilie Oană nu are încă la Iași materialul din care știe să 
așeze o echipă sigură. F.C. Argeș-Jiul : după o prestație al cărui 
nivel a fost apreciat ca foarte ridicat, duminică, în București, 
piteștenii trebuie să cîștige fără mari probleme. In jocurile de- 
acasă, contraatacul și apărarea aglomerată pot fi folosite, însă 
rar, așa că acum Jiul poate pune probleme talentatului strateg 
care este antrenorul Halagian. Vizita în Banat a noilor promo
vate Olimpia și F. C. Galați, la Arad și, respectiv, Reșița poate 
fi destul de săracă în aducerea de puncte de pe terenuri străine. 
Aceeași situație și la Craiova, unde Chimia Rm. Vîlcea, emite 
puține pretenții în fața campioanei. Nu toți pot trăi, cu propriile 
îndoieli, în înalta societate a primei noastre divizii. Derby-ul lo
cal de la Cluj, se va solda, probabil, cu un meci nul. Victoria 
va fi a fotbalului, onorat tot ce-i posibil de tribune pline și de 
un joc plăcut și corect.

Cit de mic este numărul acelora care aduc victorii zeului fot
bal, iubindu-l sincer și fără a-l trăda din cînd în cînd.

PRONOSPORT
i

• TENISMANUL ROMAN 
Ilie Năstase s-a calificat in 
sferturile de finală ale tur
neului internațional de la 
Cedar Grove (New Jersey). 
In „optimi", Ilie Năstase l-a 
învins cu 6-1, 6-1 pe Roger 
Dowdeswell (Rhodesia).

In alte două partide con- 
tînd pentru optimile de fi
nală, englezul Roger Taylor
1- a întrecut cu 6-1, 6-4 pe 
Dick Dell (S.U.A.), iar ame
ricanul Charlie Owens a 
ciștigat cu 3-6, 6-3, 7-6 in 
fața compatriotului său Ha
rold Solomon.

• TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE FOTBAL pen
tru juniori „Cupa prietenia" 
a continuat la Camaguey 
(Cuba) cu meciurile din eta
pa a doua a grupelor preli
minare. Iată rezultatele în
registrate: U.R.S.S.-România
2- 0; Cuba A-R.P.D. Coreeană

9-0; Bulgaria-Cuba B 2-0 ; 
Polonia-Grano (formație cu
baneză care participă în a- 
fară de concurs) 1-1.

• LA MISKOLC (Unga
ria) se desfășoară în pre
zent întrecerile Dinamovia- 
dei la box.

în limitele categoriei co
coș, pugilistul român J. Van- 
cea l-a învins la puncte pe 
Tomsa (U.R.S.S.). La aceeași 
categorie, Vitkowski (Polo
nia) a dispus la puncte de 
Kisnemet (Ungaria).

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

O DUPĂ CUM SE ANUN
ȚĂ din New York, fostul 
internațional de tenis aus
tralian, Frank Segdman, ac
tualmente antrenor la 
Angeles, 
organizeze un meci între a- 
mericanul Jimmy Connors 
(22 de ani) și australianul 
Rod Laver (36 de ani).

Los 
săintenționează

întreprinderea de transport bucurești
• CURSURI DE CALIFICARE pentru :

— șoferi de autobuze (categoria D) cu o durată de 12 luni ;
— șoferi taximetre (categoria B) cu o durată de 4 luni ; 

Se pot înscrie bărbați și femei in vîrstă de 22—35 ani.
• CURSURI DE SCURTA DURATA pentru calificare în me

seriile de :
— conducători troleibuze, cu durata de 4 luni, vîrsta. 22—45 ani ;
— conducători tramvaie, cu durata de 3 luni, vîrsta 22—45 ani;
— tractoriști rutieriști ; durata de școlarizare este de 3 luni ; 

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, între 18—35 ani ;
— încasatori (absolvenți ai școlii generale) și controlori (ab

solvenți de liceu), cu durata de 15 zile, vîrsta 18—45 ani, 
fără antecedente penale.

• CURSURI DE SPECIALIZARE pentru conducători auto, pose
sori ai permisului de conducere C, in vederea obținerii 
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un stagiu în meserie 

de peste 3 ani ;
— 3 luni pentru conducătorii auto cu un stagiu tn meserie 

de peste 1 an.
PE TIMPUL ȘCOLARIZĂRII CURSANȚII BENEFICIAZĂ DE :

— indemnizații (mai puțin încasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină la prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport in comun;
— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;
— stabilirea domiciliului in municipiul București, potrivit 

prevederilor Decretului 307/1971, pentru conducătorii de 
vehicule.
Doritorii se vor adresa la biroul invățămint din str. Dr. 
Grozovici nr. 4, telefon : 12. 24.14. și 12.19. 30.

PENTRU COMPLETAREA NECESARULUI DE PERSONAL DE 
BORD, I.T.B. RECRUTEAZĂ :

— conducători auto categoria D pentru autobuze. Doritorii se 
pot adresa în Calea Șerban Vodă nr. 164—166, telefon : 
23. 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B șl C pentru taximetre și 
autocamioane. Doritorii se pot adresa in strada Galați nr. 
216, telefon ; 11. 39. 20.
întreprinderea dispune de un parc nou de autovehicule. 
Solicitanții beneficiază de Încadrarea intr-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.

cîștiguriîn 
bani si 

autoturisme

LOTO

EXCURSII
CU PETRECEREA 
REVELIONULUI LA

BRASOV

Tragerea excepțională din 17 septembrie ’74
Luni 16 sept 1974 este ULTIMA zi pentru procurarea biletelor 

MAI MULTE BILETE, MAI MULTE ȘANSE DE CIȘTIG I

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

RECRUTEAZĂ
pentru Exploatarea Instalații Energetice, Linii, Cale ți Clă
diri din București, str. Petre Liciu nr. 11 A sector 5, per
sonal calificat in meseriile :• conducători auto categoriile C, D și E• tractoriști - rutieriști• lăcătuși construcții metalice• lăcătuși mecanici utilaje• dulgheri• fierari betoniști

Solicitanții se pot adresa la
Liciu nr. 11 A sector 5 și la ti

• zidari• instalatori sanitari• instalatori caloriferiști• sudori• electricieni în specialitățile : rețele, radiotelefon, cable și substații• muncitori necalificați
Biroul Personal in str. Petre 
Icfon nr. 411180.

MARI REDUCERI DE PRETURI PE LITORAL!
I

întreprinderea de turism, hoteluri și restauranfe-Bucu- 
reștî vă invită să petreceți cîteva zile pe litoralul Mării 
Negre, în luna septembrie a.c., în cele mai elegante ți con
fortabile hoteluri din stațiunile : Mamaia, Eforie, Jupiter, 
Saturn, Aurora, Venus ți Neptun.

Tn această perioadă, se aplică reduceri de tarif pînă la 
50%, iar la transport pe C.F.R. 50%, durata sejurului ră- 
minînd la aprecierea dv.

Informații ți înscrieri la filialele de turism din bd. N. 
Bălcescu nr. 35 ți bd. Republicii nr. 4.
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• POTRIVIT știrilor trans
mise de agenția khmeră de 
informații, forțele de elibe
rare din Cambodgia inițiază 
noi acțiuni de luptă împo
triva forțelor lonnoliste, 
provocîndu-le pierderi in 
toate provinciile țării. La 
sud de Pnom Penh, o sub
unitate patriotică a surprins 
o coloană de trupe inamice. 
Patrioții au capturat o mare 
cantitate de arme și muni
ții. De asemenea, pe șoseaua 
nr. 4, ce leagă capitala de 
Golful Siam, forțele de eli
berare au lansat atacuri îm
potriva unor concentrări de 
trupe lonnoliste.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care 
condamnă încălcarea teritoriu
lui nord-vietnamez, la 11 sep
tembrie, de către avioane de 
recunoaștere ale S.U.A., cerînd 
ca Statele Unite să respecte cu 
strictețe acordul de la Paris asu
pra Vietnamului și comunicatul 
comun din 13 iulie 1973.

Costa Rica
Cu 153 de ani în urmă, după o luptă îndelungată împo

triva dominației coloniale, Costa Rica își cîștiga independența 
de stat și se proclama republică.

în ultimii ani eforturile micului stat de la sud de Rio 
Grande s-au concentrat în direcția dobindirii unei reale in
dependențe economice. De maximă importanță în ansamblul 
economiei țării este dezvoltarea într-un ritm tot mai intens a 
industriei. De la culturile de banane și cafea s-a trecut la va
lorificarea importantelor rezerve minerale (aur, bauxită, fier, 
petrol, argint, plumb), recent descoperite, care vor impulsiona 
dezvoltarea sectorului industrial. Programele guvernului de la 
San Jose prevăd ca industria să ocupe o pondere tot mai mare 
în economie, să asigure o parte tot mai însemnată din venitul 
național. în acest scop au fost trecute sub controlul statului 
firme străine ca societatea anglo-americană de căi ferate 
„Northern Railways". Au fost luate măsuri pentru stricta 
controlare a activității monopolurilor, îndeosebi a trustului 
nord-american „United Fruit".

S-au obținut succese grăitoare pe tărîmul industrializării : 
un ritm dublu de creștere față de cel al agriculturii ; obiec
tive industriale moderne (o topitorie de oțel, o rafinărie, o 
fabrică de asfalt, sistemul hidroenergetic Cochi, cu o capa
citate instalată de 64 000 kW ; termocentralele de la San Jose 
și Garintia, șantierele noului port din Puntarenas ; o fabrică 
de mătase la Atenas ; o nouă rafinărie în construcție etc.).

Costa Rica promovează o politică de pace și colaborare cu 
toate statele lumii, indiferent de sistemul lor social-politic.

Pe această linie, relațiile româno-costaricane au cunoscut o 
evoluție ascendentă in interesul reciproc, al înțelegerii inter
naționale. Un moment remarcabil în istoria relațiilor dintre 
România și Costa Rica (cele două țări au stabilit relații di
plomatice in 1970) l-a constituit vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Costa Rica. Cu acest prilej a fost semnat Tra
tatul de prietenie și cooperare, document de mare însemnă
tate care favorizează adincirea relațiilor bilaterale pe mul
tiple planuri, a schimburilor comerciale și a cooperării între 
România și Costa Rica.

D. T. 

Honduras
„Am scăpat din adîncimi (honduras) !“ — se zice că ar fi 

exclamat Cristofor Columb in momentul cind, invingind incă 
una din furtunile care bîntuie Marea Caraibilor, debarca pe 
pămintul acestui stat latino-american. Debarcarea se petre
cea în anul 1502, în timpul celei de a patra călătorii peste 
Atlanic a descoperitorului „Lumii Noi", teritoriul respectiv 
moștenind de atunci plastica denumire Honduras. Cucerit 
două decenii mai tîrziu de spanioli, după lupte îndîrjite cu 
indienii băștinași mosquitos, Hondurasul a rămas timp de 
trei secole sub dominația fostei mari puteri navale a secolu
lui al șaptesprezecelea. Mișcarea de independență care a cu
prins subcontinentul latino-american la începutul secolului 
trecut a izbindit in cele din urmă și in fosta „Capitania gene
ral de Guatemala", care administra regiunea Americii Cen
trale in care se află situat Hondurasul. La 15 septembrie 
1821, Hondurasul devenea independent in cadrul Federației 
Provinciilor Unite ale Americii Centrale, din care a făcut 
parte pînă în 1838, cînd sTa proclamat stat de sine stătător, 
în amintirea victoriei luptei de eliberare și a scuturării do
minației străine, ziua de 15 septembrie a fost declarată săr
bătoare națională a poporului hondurian.

Avind drept vecini Guatemala, Nicaragua și Salvadorul, 
scăldat la est de apele Atlanticului iar la vest de cele ale 
Pacificului, Hondurasul are o suprafață de 112 088 km.p. 
Populația — peste 2,5 milioane de locuitori — este compusă 
în marea ei majoritate din metiși, indieni, negri și creoli. 80 
la sută din populație se ocupă cu agricultura, locul principal 
revenind bananelor, care reprezintă jumătate din exporturile 
tării. Pe lingă plantațiile de bananieri se cultivă trestia de 
zahăr, cafeaua, ananasul, citricele, porumbul și tutunul. In
dustria este reprezentată prin cîteva fabrici textile, de zahăr, 
țigări și ciment. Țară cu o străveche civilizație, despre care 
depun mărturie vestigiile culturilor indiene maya, aztecă și 
mosquito de la Copan, Tenampua și Comayagua, Hondurasul 
este confruntat in prezent cu complexele probleme ale dez
voltării economice și sociale, pe care planurile actuale ale 
guvernului își propun să le rezolve prin valorificarea mai 
accentuată a bogățiilor solului și subsolului în interesul na
țional. Hondurasul dispune de importante resurse de zinc, 
cupru, plumb, lemn de esență prețioasă, aur și argint (numele 
capitalei țării, Tegucigalpa, înseamnă în limba indienilor 
maya „orașul aurului și argintului"). Printre obiectivele gu
vernării sale, președintele Arellano amintea dezvoltarea re
surselor țării, găsirea de soluții la marile probleme cu care 
este confruntată țara.

In dorința de a dezvolta legături de colaborare reciproc 
avantajoasă, România și Hondurasul au stabilit, în iulie 1973, 
relații diplomatice la rang de ambasadă.

BAZIL ȘTEFAN

Situația din Mozambic
Acord de cooperare între FRELIMO și forțele 
armate portugheze privind menținerea ordinii în 

tourenco Marques
BEIRA. — O delegație a con

ducerii Frontului de Eliberare 
din Mozambic, prezidată de 
Alberto Chipande, secretar pen
tru problemele apărării in ca
drul mișcării, a sosit joi noap
tea spre vineri la sediul înaltu
lui comandament portughez, din 
partea de nord a Mozambicului, 
pentru a conferi cu oficialități 
ale armatei portugheze stațio
nate pe teritoriul mozambican. 
După cum s-a precizat la 
Beira, negocierile dintre con
ducerea FRELIMO și armata 
portugheză vor fi axate pe de
gajarea modglităților de soluțio
nare a actualei situații din Lo- 
urențo Marques.

LOURENQO MARQUES. — 
Un acord privind cooperarea 
dintre Frontul de Eliberare din 
Mozambic (FRELIMO) și for
țele armate portugheze, în ac
țiunea de menținere a ordinii 

in capitala mozambicană, Lo- 
urenpo Marques, a fost încheiat 
vineri la prînz, de cele două 
părți interesate — informează 
un comunicat al înaltului co
mandament din Mozambic.

Potrivit clauzelor acordului, 
FRELIMO are ca principală 
șarcină să asigure securitatea 
în zonele suburbane ale capi
talei țării, in timp ce armatei 
portugheze din Mozambic ii 
revine misiunea de a întreprin
de operațiunile de .menținere 
a ordinii in centrul ’ orașului 
respectiv. Unități mixte — pre
cizează comunicatul difuzat de 
postul „Radio Club Mozambic" 
— vor patrula in zonele inter
mediare. „Situația se normali
zează la Lourențo Marques, in 
pofida cîtorva incidente spora
dice", se arată in comunipat.

Pe de altă parte, înaltul co
misar portughez in Mozambic, 
contraamiralul Victor Crespo, a 
făcut cunoscut că forțe ale 
FRELIMO și ale trupelor por
tugheze au și început să acțio
neze în comun pentru restabi
lirea ordinii pe teritoriul mo
zambican.

Belgia
SEARĂ CULTURALĂ 

DEDICATĂ 
ROMÂNIEI

In localitatea Montignies- 
sur-Roc, din provincia bel
giană Hainaut, a avut loc o 
seară culturală dedicată 
României. La manifestare, 
care a inaugurat seria intîl- 
nirilor culturale ce se vor 
desfășura in această locali
tate timp de două luni, au 
participat reprezentanți ai 
miniștrilor culturii franceze, 
de interne, lucrărilor publi
ce, ai guvernatorului provin
cial, senatori, deputați, oa
meni de cultură și afaceri. 
Cu acest prilej, primarul lo
calității, președinte al servi
ciilor culturale, al provinciei 
Hainaut, a vorbit despre suc
cesele remarcabile obținute 
de poporul român in dezvol
tarea economiei, culturii, în
vățămintului, in înflorirea 
vieții sociale și a evocat pe 
larg evoluția ascendentă a 
relațiilor dintre România și 
Belgia. Vorbitorul a evocat 
înalta semnificație a decer
nării Premiului anual 1974 al 
Fundației „Guvernatorul 
Emile Cornez" și a Plache
tei de Argint a provinciei 
Hainaut președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înaltele 
servicii aduse umanității, 
cauzei înțelegerii și păcii în
tre popoare, intensificării 
raporturilor româno-belgiene.
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• ADDIS ABEBA. — Comite
tul de coordonare al Forțelor Ar
mate a difuzat o declarație prin 
care proclamă egalitatea socia
lă și religioasă a tuturor etio
pienilor. In document se relevă 
că noul guvern va acționa în 
dorința îmbunătățirii situației 
țărănimii prin înfăptuirea unei 
reforme agrare, va reorganiza 
sistemul juridic și va înființa 
un sistem de asistență medicală 
accesibilă pentru popor. în țară 
va fi introdus învățămintul pri
mar gratuit. Autoritățile vor 
acorda o atenție deosebită dez
voltării industriei. Toți cetățe
nii au fost chemați să ia parte 
activă la viața socială și econo
mică a țării.

• Sesiunea Adunării
Generale a O.N.U.
• SESIUNEA Adunării

Generale a O.N.U. din acest 
an va avea cea mai încăr
cată ordine de zi din isto
ria organizației — 111 punc
te, a relevat un purtător de 
cuvînt al Națiunilor Unite.

într-o declarație făcută 
ziariștilor, secretarul gene
ral adjunct al O.N.U. pentru 
problemele politice și pentru 
cele ale Adunării Generale, 
Bradford Morse, a opinat că 
lucrările sesiunii, care vor

PROBLEMA CIPRIOTĂ RECLAMĂ
0 SOLUȚIE POLITICĂ URGENTĂ
• O alocuțiune a secretarului general al O.N.U.
• Acord privind schimbul de prizonieri între

cele două comunități
Intr-o alocuțiune pronunțată in fața dipiomaților și ziariștilor 

acreditați la Națiunile Unite, secretarul general al O.N.U, Kurt 
Waldheim, a declarat că problema cipriotă reclamă o soluție 
politică urgentă. ,

Salutînd dialogul în problema 
umanitară început între condu
cătorii comunităților greacă și 
turcă din insulă, Waldheim și-a 
exprimat speranța că acesta va 
duce la abordarea și a unor as
pecte politice ale crizei și va 
pune bazele angajării de nego
cieri pentru realizarea unei re
glementări durabile.

NICOSIA. — Liderii comuni
tăților greacă și turcă din Ci
pru, președintele interimar 
Glafkos Clerides și, respectiv, 
Rauf Denktaș, au ajuns la un 
aoord asupra schimbului de pri
zonieri intre cele două comu
nități. La întîlnire au participat 
reprezentantul special al secre
tarului general al O.N.U., 
Luis Veckmann Munoz, precum 
și observatori ai Crucii Roșii 
Internaționale și ai Comisaria
tului O.N.U. pentru refugiați.

Acordul intervenit intre cele 
două părți, a precizat un purtă
tor de cuvînt al Națiunilor U-

Președintele I. B. Tito despre 
unele probleme ale politicii
interne și externe a Iugoslaviei

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
Agenția Taniug a transmis cu- 
vîntarea rostită la 12 septem
brie de președintele Iosip Broz 
Tito la intilnirea cu activul din 
centrul industrial Iesenițe din 
Slovenia.

Arătind că. după Congresul al 
X-lea al U.C.I., s-a pornit mult 
mai rapid pe calea consolidării 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, a intensificării activi
tății sale multilaterale, vorbito
rul a subliniat că, pînă în pre
zent, au fost obținute rezultate 
bune, dar că nu se poate spu
ne că toate problemele au fost 
rezolvate. Mai există oameni — 
a spus președintele U.C.I. — 
care nu țin seama de hotăririle 
Congresului al X-lea, demon- 
strînd aceasta în diferite mo
duri. Numărul lor nu este prea 
mare; dar ei sînt destul de 
activi.

In acest sens, I. B. Tito a re
levat că „unele elemente frac
ționiste încearcă să ridice din 
nou capul, să stringă în jurul 
lor altele — fie cominformiști, 
elemente liberaliste, fie diferiți 
alții". „Cominformiștii au în
cercat chiar să organizeze un 
nou partid comunist — act ce 
ar fi însemnat negarea întregii 
activități și a tuturor succese
lor obținute de Iugoslavia de 
la Congresul al V-lea și pînă în 
prezent. Datorită lipsei de vi
gilență, aceste elemente au reu
șit să țină chiar și un simula
cru de congres ; dispuneau de 
material foarte bogat tipărit în 
străinătate ; și-au ales chiar o 
conducere al cărei secretar 
urma să fie un om aflat în afara 
Iugoslaviei". Președintele I. B. 
Tito a arătat că „acești oameni 
— vreo 30 la număr — se află 
acum în fața tribunalului'* și că 
„ei trebuie condamnați în mod 
exemplar, pentru ca, în viitor,

incepe la 17 septembrie, vor 
dura pînă la 17 decembrie.

Numărul membrilor O.N.U., 
a spus Morse, va spori la 
138, odată cu primirea în or
ganizație a altor trei noi sta
te — Republica Bangladesh, 
Republica Guineea-Bissau și 
Grenada.

• RECENT, a avut loc des
chiderea oficială a celei de-a 
100-a ediții a tradiționalului 
Tirg internațional din Viena.

La inaugurare a participat 
din partea română Marin 
Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior și 
cooperării economice inter
naționale.

Pavilionul țării noastre la 
ediția jubiliară a tirgului 
vienez a fost vizitat, Ia 13 
septembrie, de președintele 
Republicii Austria, dr. Ru
dolf Kirchschlaeger, care a 
adresat cuvinte de apreciere 
la adresa exponatelor ro
mânești. La standurile 
României, președintele aus
triac a fost intîmpinat de 
Gheorghe Florescu, însărci
nat cu afaceri a.i., Marin 
Ceaușescu, consilier econo
mic și Cristian Scornea, di
rectorul pavilionului Româ
niei. 

nite, prevede eliberarea, înce- 
pind de luni, 16 septembrie, a 
persoanelor bolnave și răniților. 
In zilele următoare vor fi eli
berați tinerii sub 18 ani, stu
denții, cadrele didactice. Acor
dul prevede, de asemenea, eli
berarea neintîrziată a persoa
nelor in vîrstă, a slujitorilor 
cultelor religioase, a medicilor 
și a personalului medical auxi
liar, fără insă a se fixa o dată 
precisă.

Clerides și Denktaș au discu
tat, de asemenea, situația celor 
peste 200 000 de refugiați din 
insulă, precum și modalitățile 
de redeschidere a cursurilor în 
școli. Interlocutorii au făcut un 
schimb de vederi cu caracter 
informativ asupra unor proble
me politice, îndeosebi cele ce 
privesc premisele care pot des
chide calea negocierilor privind 
viitorul politic al insulei. Cei 
doi lideri au căzut de acord să 
se întilnească din nou vinerea 
viitoare.

nimeni să nu mai îndrăznească 
asemenea acțiuni". în Uniunea 
Comuniștilor — a subliniat vor
bitorul — trebuie să existe uni
tate și nu pot fi admise for
marea de grupări și manifestări 
fracționiste. Actele petrecute 
nu trebuie dramatizate, dar fap
tul că ele s-au putut produce 
la scurt timp după congres sub
liniază și mai mult necesitatea 
dezrădăcinării lor imediate.

în continuare, Vorbitorul s-a 
ocupat de unele probleme ale 
dezvoltării economice, s-a refe
rit în acest context și la feno
menele inflaționiste și creșterii 
prețurilor, 'la cauzele și conse
cințele lor. Președintele Tito a 
subliniat că, în legătură cu a- 
ceste fenomene, trebuie avute 
în vedere situația economică pe 
plan mondial, faptul că in lume 
bintuie inflația și că acest lu
cru nu poate să nu afecteze și 
situația Iugoslaviei ; prețurile 
materiilor prime au sporit ma
siv, iar Iugoslavia importă două 
treimi din materiile prime ne
cesare. , De aceea, se preconi
zează introducerea unor res
tricții în vederea reducerii im
porturilor și o reorientare a 
economiei în mai mare măsură 
spre satisfacerea cerințelor prin 
producția proprie. El s-a referit 
la necesitatea creșterii produc
tivității muncii și organizării 
superioare a activității între
prinderilor.

în încheiere, președintele U- 
niunii Comuniștilor a adresat 
un nou apel către membrii 
Uniunii de a acționa în mod 
ferm și unitar, de a combate 
orice acțiuni străine liniei parti
dului, de a transpune în viață 
hotăririle elaborate, de a ve
ghea ca situația internă să evo
lueze mai departe în sens po
zitiv.

• GRAFICUL pregătirilor 
pentru zborul experimental în 
comun „Soiuz-Apollo", prevăzut 
pentru luna iulie 1975, se des
fășoară conform programului, a 
declarat în cadrul unei confe
rințe de presă directorul Admi
nistrației Naționale pentru Ae
ronautică și Cercetarea Spațiu
lui Cosmic (N.A.S.A.) din S.U.A., 
James Fletcher. Referindu-se la 
vizita de cinci zile în Uniunea 
Sovietică, la invitația Acade
miei de științe a U.R.S.S., di
rectorul N.A.S.A. a subliniat că 
vizita sa a fost legată, in spe
cial, | de pregătirile în vederea 
zborului in comun Soiuz-Apollo. 
El a menționat că aspectele teh
nice ale zborului au fost rezol
vate.

• Inflația in țările oc
cidentale

• RATA medie a inflației în 
țările occidentale a atins în pe
rioada de un an încheiat în lu
na iulie nivelul record de 13 la 
sută — informează Organizația 
pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) într-un 
studiu dat publicității la Paris. 
Printre țările afectate cel mai 
puternic de presiunile inflațio
niste s-au numărat Marea Bri- 
tanie, Japonia, Italia, Franța, 
Finlanda, Danemarca și Belgia,

Autoritățile guver
namentale ale Repu
blicii Guineea-Bissau 
au hotărit să trans
forme în școli cazăr
mile și taberele mi
litare părăsite de tru
pele portugheze, în 
urma recunoașterii 
„de jure" a acestui 
stat de către Portuga
lia - relatează agen
ția France Presse.

Decizia se înscrie 
ca o primă măsură 
pe linia programului 
de dezvoltare a învă- 
țămîntului în Guine
ea-Bissau. în cursul 
unei conferințe de 
presă ținute Ia Bissau 
pe tema principalelor 
probleme legate de 
învățămînt, o serie de 
personalități din con
ducerea Partidului A- 
frican al Independen
ței din Guineea-Bis- 
sau si Insulele Capu
lui Verde (PAIGC) - 
printre care Mario 
Cabrai, subcomisar 
de stat pentru educa
ție și cultură - au de
clarat că „nimic nu 
poate fi transformat 
dintr-o trăsătură de 
condei, fiind necesară

Școlile britanice au ajuns un teren al divergențelor politice. La această concluzie ajunge revista THE ECONOMIST după o analiză a situației învățămintului în ultimii cinci ani. în acest răstimp s-au succedat trei guverne (laburist, conservator, laburist) și un al patrulea este așteptat după ' alegerile de luna viitoare.Problema învățămintului a devenit o temă de înfruntări e- lectorale. Ostilitățile dintre cele două partide își iau startul din principiile diferite promovate de ele în acest domeniu. Astfel, campania conservatoare este axată pe tema „drepturilor părinților". Pornind de la nemulțumirea părinților față de calitatea învățămintului și disciplinei în școli, conservatorii «propun ca părinții să aibă un cuvînt mai greu în administrarea școlilor, să-i sprijine pe profesori în munca e- ducațională. Ei ar putea, de asemenea, să-și trimită copiii, după preferință, la alte școli decît cele locale.Prima propunere a fost în general bine primită, dar cu rezervele autorităților de
Cel mai mare pod din 

Fran(a, cu o lungime de 
3 356 metri, unind malurile 
Loarei, între Saint-Nazaire 
și Saint-Brevin, va fi inau
gurat în vara anului 1975. 
Pentru construirea sa vor fi 
necesare 17 000 tone de otel 
și 80 000 tone de faeton.

creșteri mai reduse fiind înre
gistrate în R.F. Germania, Sue
dia și Olanda. Potrivit studiului 
O.E.C.D., la originea ratelor ri
dicate s-au aflat în primul rînd 
majorările de prețuri la produ
se agroalimentare și materii pri
me.

• Convorbiri indo-pa- 
kistaneze

• CONVORBIRILE oficiale 
indo-pakistaneze de la Islama
bad avind ca obiectiv restabili
rea legăturilor poștale, de te
lecomunicații și a facilităților 
de călătorie a conaționalilor în 
teritoriile celor două țări au 
debutat într-o notă de „spe
ranță și optimism". Au fost 
create trei grupuri de lucru, 
care vor pregăti documentele 
ce vor sta la baza acordului în 
problemele aflate în discuție. 
Șefii celor două delegații s-au 
întilnit, apoi, separat, in ve
derea discutării și a altor re
comandări din paragraful trei 
al Acordului de la Simla pri
vind măsurile de normalizare a 
relațiilor bilaterale.

Atmosfera de lucru care ca
racterizează noua rundă de con
vorbiri oficiale reflectă dorin
ța guvernelor celor două țări de 
a acționa pentru soluționarea 
pe calea tratativelor a proble
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adoptarea unor mă
suri cu caracter tran
zitoriu". Intre altele - 
au spus ei - se pre
vede o amînare a în
ceperii cursurilor, de 
la 1 octombrie, cum

pentru a veni în mod 
voluntar să predea în 
Guineea-Bissau.

Singurele manuale 
școlare păstrate din 
programele stabilite 
sub fostul regim Sa-

Guineea-Bissau:

Cmmle
devin școli

se prevăzuse inițial, 
la începutul lunii no
iembrie ; de aseme
nea, s-a convenit să 
nu se procedeze la o 
reformă totală a în
vățămintului in acest 
an, ci doar la o a- 
daptare a cursurilor, 
urmînd ca apeluri ra
diodifuzate să fie 
lansate către cadre 
didactice portugheze

lazar vor fi - după 
cum au precizat ora
torii - mateniaticile 
și științele, noile 
cursuri fiind întocmite 
într-o „optică africa
nă". De asemenea, 
PAIGC și-a exprimat 
speranța că UNESCO 
și diverse țări ale lu
mii vor contribui la 
ajutorarea Guineeî-

resort care se tem că după adoptarea unei legi în acest sens, nimic nu va mai putea limita diversele dorințe ale părinților.Cea de-a doua a stîrnit o dezbatere publică, foarte aprinsă. în prezent, conform Actului învățămintului din 1944, pă-

care le-o hărăzesc părinții. Școala are în general posibilitatea să îndrume, în mod obiectiv, elevii spre școli și profesiuni, în timp ce majoritatea părinților sînt copleșiți de aspirații academice pentru copiii lor. Așa în- cît planul conserva-
Școala britanică 
și preocupările 

electorale
rinfii pot alege școala pe care copiii lor urmează să o frecventeze. Ceea ce-i preocupă pe conservatorii britanici este acordarea unor drepturi absolute părinților și o zonare mai puțin rigidă a școlilor. Cu alte cuvinte, copiii care nu reușesc să facă față procedurilor de selecție a aptitudinilor vor putea merge la școala pe

tor prezintă pericolul sesizat de laburiști de a duce la creșterea afluenței spre școlile de cultură generală, unde numărul de locuri esțe limitat. Măsura preconizată de conservatori va a- vantaja copiii familiilor bogate care-și pot permite să le asigure transportul și cazarea în zonele școlilor preferate. Cei dezavantajați vor fi
Liberalii lasă deschisă eventualitatea 

participării la un guvern de coaliție in Anglia
Dezbaterile privind eventuala 

colaborare cu unul sau mai 
multe partide în cadrul unui gu
vern de coaliție — problema 
dominantă a actualei Conven
ții anuale a Partidului Liberal 
britanic — au luat sfîrșit prin 
respingerea proiectului de rezo
luție care condamna apriori 
orice participare a organizației 
la formarea unui cabinet lărgit, 
în consecință, problema a fost 
încredințată spre soluționare 
grupului parlamentar al Parti
dului Liberal, care a primit man
datul de a definitiva tactica vi
itoare a organizației, în even
tualitatea că nici una din prin
cipalele trei formațiuni politice 
britanice — laburistă, conserva
toare, liberală — nu va obține 
rezultate decisive în cadrul vii
toarelor alegeri generale.

Ideea unei asemenea colabo
rări a fbst lansată, după cum 
s-a anunțat, de către Jeremy 
Thorpe, liderul organizației, 
care, în cuvîntul rostit la des
chiderea Convenției, s-a pronun
țat pentru o coaliție cu laburiștii 

melor bilaterale apărute în 
timpul evenimentelor din de
cembrie 1971.

• Pavilionul României din 
cadrul Tîrgului internațional 
de Ia Zagreb, deschis Ia 12 
septembrie, a fost vizitat de 
Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Fe
deral, și de alte personalități 
de partid și de stat.

Gemal Biedici a făcut a- 
precieri elogioase în legătu
ră cu calitățile mărfurilor 
expuse, referindu-se în pri
mul rînd la produsele de 
înaltă tehnicitate.

• GUVERNUL grec a hotărit 
restabilirea în funcții a tuturor 
funcționarilor guvernamentali 
care fuseseră revocați de către 
vechiul regim. Hotărirea se re
feră, de asemenea, la primari și 
la membrii consiliilor munici
pale aleși înainte de 21 aprilie 
1967.

Primul ministru Constantin 
Caramanlis a declarat că aceas
tă hotărîre constituie un pas 
decisiv în restabilirea legalită
ții în organele locale. Premie
rul a precizat că alegerile pen
tru desemnarea noilor primari 
și a consiliilor municipale vor 
avea loc după alegerile parla
mentare. în această perioadă, 

Bissau pe acest plan, 
prin acordarea de 
burse de studiu. Re
prezentanții PAIGC 
au făcut cunoscut că, 
în prezent, circa 500 
de cadre medii și su
perioare urmează 
stadii de pregătire și 
perfecționare în străi
nătate, cu precădere 
în domeniile tehnice 
și agricole.

Potrivit unor statis
tici întocmite de 
PAIGC, rata de școla
rizare a copiilor în
tre 7 și Î5 ani se ri
dică acum la 75 la 
sută în zonele elibe
rate (ceea ce repre
zintă o cifră de 15 mii 
de elevi și 290 profe
sori), față de numai 
33 la sută din regiu
nile controlate, pînă 
nu de mult, de forțele 
portugheze. în ceea 
ce privește învăță- 
mîntul superior autoh
ton, acesta trebuie 
creat în anii viitori - 
sarcină de bază a no
ilor autorități din ti- 
nărul stat indepen
dent african.

copiii săraci ai căror părinți nu se pot folosi de „șansa" de a alege.Laburiștii se opun acestor planuri care ar putea, printre altele, să dezechilibreze balanța regională a centrelor de învățămînt considerate foarte bune.Preconizarea unor schimbări de genul celei menționate pune școala britanică în situația de a plana în nesiguranța opțiunilor celor două partide, laburist și conservator, ceea ce nu poate decît să dăuneze continuității procesului de învățămînt. „Școlile secundare ale Marii Britanii, observă THE ECONOMIST, suferă de pe urma combinației nefericite dintre excesul îngrijorării publice și lipsa acută de fonduri pentru construcție". La a- ceastă „combinație" s-ar mai putea adăuga alte elemente : discontinuitatea politicii în domeniul învă- țămîntului, avalanșa de propuneri de circumstanță, ocazionate de alegeri pentru obținerea voturilor părinților nemulțumiți.
DOINA TOPOR

sau conservatorii, în cadrul unui 
guvern bicolor, ori cu amîndouă 
partidele, într-un guvern de uyi- 
tate națională, în cazul în cAX 
criza economică prin care trece 
țara s-ar intensifica în mod 
grav. în acest context, rezoluția 
adoptată de participanții la lu
crările Convenției nu reprezintă 
o soluționare deplină a proble
mei prezentate spre dezbatere, 
dar ea este apreciată ca un 
punct cîștigat de partizanii lui 
Thorpe și ai colaborării.

Pe de altă parte, această re
zoluție dobîndește o semnifica
ție sporită dacă se are in ve
dere recenta declarație a lide
rului Partidului Conservator, 
Edward Heath, care s-a arătat 
gata să colaboreze cu o altă for
mațiune politică britanică pen
tru formarea guvernului, în ca
zul unor rezultate neconcluden
te la viitoarele alegeri.

Se reamintește că, pînă în 
momentul de față, liderul Parti
dului Laburist, primul ministru 
Harold Wilson, s-a pronunțat 
ferm împotriva oricărui guvern 
de coaliție, bi sau multicolor.

conducerea orașelor va fi asigu« 
rată de către primarii alela 
înainte de aprilie 1967, care vș? 
acționa sub controlul unor de
legați din partea corpului ju
diciar.
• „SR-71" - tentativă 

eșuată
• AVIONUL trisonic ameri

can . Lockheed „SR-71" a eșuat, 
joi, în tentativa de a stabili un 
nou record mondial de viteză 
pe ruta Londra—Los Angelos, 
s-a anunțat la baza aeriană bri
tanică Mildenhall. Zece minute 
după decolare, piloții au obser
vat funcționarea defectuoasă a 
motoarelor, hotărind să se re
întoarcă la bază. O nouă tenta
tivă urmează a fi făcută in ur
mătoarele zile.

După cum s-a anunțat, „SR-71** 
a doborît, cu aproape două săp- 
tămîni în urmă, recordul de vi
teză la traversarea Oceanului 
Atlantic, intre New York și Lon
dra, parcurgind această distanță 
într-o oră și 55 de minute.

• DUPĂ cum relatează agen
ția C.T.K.. la mina Gottwald 
din bazinul Ostrava a avut loc 
o avarie la un utilaj minier care 
a provocat moartea a 8 mineri. 
A fost organizată o comisie 
pentru cercetarea cauzelor ava
riei.
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