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CULORILE TOAMNEI

TEZELE C.C. AL P.C.R.- 
un mobilizator îndemn 

la eforturi sporite
Programul partidului - 
in dezbaterea națiunii

Propunîndu-ne să prezentăm 
pe larg cititorilor obiectivele 
fundamentale ale societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, publicăm azi în pagina 

a lll-a grupajul:
• „Creșterea puternică a forțelor 

de producție, pe baza cuceririlor re
voluției tehnico-științifice, astfel incit 
să se poată asigura sporirea conti
nuă a producției de bunuri materiale 
in vederea satisfacerii largi a nece
sităților de consum ale întregului po
por, dezvoltarea multilaterală a so
cietății"

• O consultație cdre răspunde la 
întrebările adresate de tineri pe mar
ginea problematicii societății socia
liste multilateral dezvoltate

„Comitetul Centrai își exprimă convingerea că, dezbătînd prevederile docu
mentelor Congresului, insușindu-și temeinic principiile ideologice și teoretice ale poli
ticii partidului — care exprimă interesele vitale, supreme ale întregului nostru popor 
— toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, își vor strînge și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului, vor acționa cu și mai multă hotărire pentru transpu
nerea cu succes în viață a Programului partidului".

(Din Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al XI-lea al partidului)

— E greu să fii președinte de C.A.P. la treizeci și doi de ani ?...
— Depinde de greutatea porumbului 1, ne răspunde Eoaterina 

Vasile...
Foto ; V. TANASOFF

Poporul nostru are o frumoasă și nobilă tradiție : aceea 
de a intimpina toate marile evenimente din viața sa cu 
importante înfăptuiri în muncă. Cu atit mai mult se a- 
firmă această tradiție acum,' în preajma celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., care va adopta un vast program de ac
țiune menit să ridice la un nivel calitativ superior întrea
ga activitate economico-socială in noua etapă de dezvol
tare a patriei noastre.

In aceste zile în care în cadrul conferințelor de partid 
județene, orășenești și municipale, în adunările organiza
țiilor de bază și in organizațiile U.T.C., în presă, cu masele 
largi de oameni ai muncii, are loc dezbaterea proiectelor 
documentelor Congresului într-un climat de muncă rodni
că, de activitate practică in scopul unei temeinice pregătiri 
a înaltului forum al comuniștilor, toți oamenii muncii și 
cu deosebire tineretul se simt puternic mobilizați de în- 
suflețiioarele prevederi cuprinse în proiectul de Directive 
cu privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-sociale a României în perioada 
1981—1990, precum și in proiectul Programului P.C.R. de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. Aceste documente 
de mare importanță istorică asigură o orientare clară a 
eforturilor pentru transformarea revoluționară a societă
ții, stabilesc tactica și strategia partidului in lupta pentru 
făurirea cu succes a celei mai drepte orînduiri sociale — 
orinduirea comunistă. «

Recent au fost elaborate Tezele Comitetului Central al 
P.C.R. pentru Congresul al XI-lea al partidului. Docu
mentul reprezintă „o analiză succintă a realizărilor dobin- 
dite și a modului in care s-a muncit pentru îndeplinirea 
prevederilor Congresului al X-lea.și Conferinței Naționale 
din anul 1972, indicînd, totodată. în lumina Programului 
și a Directivelor ce urmează a fi adoptate de Congres, ce 
trebuie făcut și cum trebuie acționat în etapa următoare 
pentru a transpune cu succes in viață importantele obiec
tive economice, politice și sociale pe care ni le propunem“.

Referindu-se la importanța istorică a proiectelor docu
mentelor celui de-al' XI-lea Congres, care vor dinamiza 
și mai puternic toate sferele activității sociale, vor de
termina accelerarea și mai intensă a ritmului general de 
dezvoltare social-politică, economică și culturala a patriei 
noastre, și relevînd faptul că elaborarea lor s-a făcut cu 
participarea cadrelor de bază ale partidului și statului, 
a unui mare număr de activiști din toate domeniile, fiind 
expresia înțelepciunii colective a partidului, a clasei mun
citoare, a tuturor oamenilor muncii, Tezele subliniază va
loarea inestimabilă a contribuției personale a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu Ia stabilirea liniei strategice și tactice, 
la fundamentarea teoretică și elaborarea proiectului Pro
gramului P.C.R.

ADRIAN VASILESCU

(Continuare în pag. a 11-a)
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• ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ MINIER de la 
Filipeștii dte Pădure și-a 
înscris numele pe panoul de 
onoare al unităților economi
ce care și-au onorat pînă în 
prezent sarcinile de pian a- 
ferente întregului cincinal. 
Acest succes are la bază 
creșterea indicelui de utili
zare a agregatelor și a pro
ductivității muncii, indicator 
al cărui nivel pe ’ perioada 
cincinalului a fost atins cu 
doi ani mai devreme.

• Un număr de 32 de în
treprinderi industriale din 
județele Sibiu și Brașov a-

nunță indeplinirea planului 
pe patru ani ai cincinalului. 
Avansul obținut va da po
sibilitate colectivelor acestor 
unități fruntașe să realizeze 
pină la sfirșitul anului o pro
ducție suplimentară în va
loare de aproape opt miliarde 
și jumătate lei.

Calendarul producției a- 
rată la întreprinderile Rul
mentul și Tractorul din Bra
șov, întreprinderea de uti
laj chimic Făgăraș. Filatura 
Ghimbav, Independența-Si- 
biu, Automeeanica-Mediaș. 
Mătasea roșie-Cisnădie etc. 
data, de 1 ianuarie 1975.

Pămîntul, încovoiat de soare
le unei veri arzătoare, capătă 
treptat-treptat bronzul de po
doabă arămiu al 'toamnei. Spină
rile gingașe ale brazdelor reavă- 
ne, proaspăt răsturnate, așteaptă 
să cuprindă în pori sămînța griu
lui. Culegători și combine, că
ruțe, camioane se îndreaptă 
de-cu soarele dimineții spre 
timpurile încărcate de rouă și 
po.rumb, rouă și struguri, rouă și 
legume, ca apoi, după citeva ju
mătăți de ceasuri, rouă să dispa
ră, substituind-o transpirația. 
Este cursul obișnuit al muncii de 
toamnă, încordat de bjuna-cuvi- 
ință a rodului crescut în palmele 
aspre ale oamenilor din timpuri, 
descins acum cu migală arhitec
tonică în hambarele pîntecoase.

Este o forfotă trepidantă ce 
zguduie pămîntul în curtea 
Cooperativei agricole „Argeșul" 
din comuna Mihăilești, Oameni, 
căruțe, camioane, pătule și mai 
ales porumb. Porumb care 
domină toată privirea. La balan
ță. o femeie bine bronzată, dar 
păstrindu-și gingășia caracteristi
că în gesturi, explică cu nerv, 
descriind cercuri largi în aer cu 
mina, unor cooperatori:

— ...trebuie terminată floarea- 
soarelui, înțelegeți. Am început 
doar la porumb, și știți că nu e ' 
bine să le. suprapunem. Grăbiți 
cu transportul.

— Nu primește baza, tova
rășă...

— Să primească, doar d-aia-i 
bază...

„O sută de hectare floarea- 
soarelui, egal cu 160 t plan. 
Recoltată mecanizat cu Gloria 
(minunată mașină!). Dacă la 
fiecare hectar se mai cîștigă 100 
de kg a cui e vina ? Parcă nu e 
„vină", parcă e „bucurie". Am 
adus aici, mai în față această in
tervenție. Aparține tovarășei 
Ecaterina Vasile. președinta 
cooperativei. Întrebăm discret, 
dar necesar :

— E greu să fit președinte de 
cooperativă la 32 de ani?

— Depinde de porumb, de 
greutatea lui. Și e invers pro-, 
porțional. ’

— Adică ?...
— E rodul bun. oamenii au 

muncit bine ; e rodul slab, pre
ședinta e de vină...

Dar nu este cazul aici și acum. 
860 hectare cu porumb, la 
neirigat, pe-aici prin Bărăgan cu 
greu dă 3 000 kg boabe la hec
tar ; dar nu toate pămînturile Bă
răganului sînt la fel de bune. Dar 
cu 200 kg uree la hectar, cu 4 
prașile mecanice și 3 manuale, 
porumbul dă acum 3 500 kg la 
hectar. „Și de-ar fi fost o ploaie

ȘTEFAN DORGOSAN 
OVIDIU MARIAN

(Continuare în pag. a TV-a)

Ieri, pe întreg cuprinsul patriei, într-o
din partea elevilor, studenților și

LA ȘCOALA ÎNVĂȚĂTURII
Șl A MUNCII

• Un cald „Mulțumim din inimă partidului, secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU" rostit de aproape 5 milioane de tineri ai învă
țăturii.

• A intrat în clasa întîi cel mai mare contingent de copii în vîrstă de 6 
ani- 472000.

• Un an școlar de cotitură : promovații clasei a Vlll-a în prima treaptă de 
liceu, obligatorie, peste 70 la sutâ din ei fiind cuprinși în licee de specialitate 
și mai puțin de 30 la sută în licee real umaniste.

• Școala-uzină devine o realitate: în școlile țârii funcționează 15000 a- 
teliere, dintre care numeroase au planuri de producție.

• Anul universitar a debutat avînd în față noi comandamente formulate 
cu claritate de secretarul general al partidului la Conferința cadrelor didacti
ce și activului de partid din învățămîntul superior: facultatea să devină uzina 
în care se realizează instrucția, cercetarea și producția.

atmosferă de entuziasm și angajare
dascălilor, au început cursurile

ORA UNU a anului de învă- 
țămînt 1974-1975. Ieri, liniștea 
ce-a stăpînit citeva săptămîni 
de vară orașele și satele țării, 
tinerețea lor aflindu-se în va
canță, a fost tulburată. Dar cine 
s-a supărat ? De bună seamă, 
nimeni. Ne-am bucurat de lar
ma tinereții îmbrăoată în ținu
tă de școală, am condus-o spre 
sediile învățăturii. Resimțeam 
lipsa peisajului pe carerl im
pun localităților elevii si stu
denții. Acum îl avem din nou. 
Dar ca la un semnal,, așa cum 
se întîmplă dimineața, la pri
ma oră a muncii, cînd oamenii 
la acel sunet neauzit, dar sim
țit, se îndreaptă spre lucru, s-a 
făcut liniște pe străzi și ulițe. 
Copilăria, adolescența și tinere
țea au intrat în clase și în am
fiteatre, în laboratoare și ate
liere școlare, după cum preciza 
orarul acelei zile de cursuri. 
Indiferent de orar, însă, prima 
oră a dimineții a debutat aido

ma peste tot, de la grădiriță la 
studenție, cu sărbătoarea care 
deschide un an de muncă și în
vățătură. O sărbătoare consu
mată la temperatură înaltă, pre
cum se va consuma intreg anul 
școlar 1974-1975.

Elevii, profesorii, studenții, 
toți cei prezenți la acest eveni
ment de amploare națională, 
s-au sfătuit cum să lucreze, 
cum să realizeze îndatoririle u- 
nui an de școală sortit să fie an 
de cotitură în învățămint, cum 
să așeze școala, precum o prefi
gurează proiectul Programului 
Partidului Comunist Român, ca 
factor de bază al dezvoltării so
cietății noastre. Cum să dea 
viață îtldemnului comunist ros
tit de -tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la forul reunit cu 
puține zile în urmă pentru a 
discuta mersul învățâmîntului 
superior, de a face în școală,

(Continuare în pag. a U-a)
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Plecarea secretarului de stat 
pentru problemele tineretului 

și sporturilor din Franța
Luni după-amiază, a pă

răsit Capitala, îndreptin- 
du-se spre patrie, delegația 
franceză condusă de Pierre 
Mazeaud, secretar de stat 
pentru problemele tineretu
lui și sporturilor, care a fă
cut o vizită în țara noastră 

> la invitația ministrului ro
mân pentru problemele tine
retului.

La plecare, delegația a fost 
salutată de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, ministru 
pentru problemele tineretu
lui, de alte persoane oficiale.

De asemenea, a fost pre
zent Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la 
București.

Ieri, a început vizita oficială 
în țara noastră a primului ministru 

al Republicii Sri Lanka
/n pagina a V-a, relatarea primelor 

momente ale vizitei

REZOLUȚIA»
Conferinței cadrelor 

și activului de partid 
din învățămîntul superior 

în pagina a ll-a

9 la Negrești-Oaș
UN DIALOG 

AL ARTELOR
• CRONICA T.V.

în pagina a IV-a

sporit în viața inter
națională

• Delegația 
U.A.S.C.R. a sosit 
la Londra

• Informații din ac
tualitatea interna
țională

ÎN PAG. A. VI-A

Tinerețea Programului
Vastitatea Programului, ritmurile și în

drăzneala sa, presupun, includ ' tinerețe. 
Despre tinerețe este vorba mereu în isto
ricul document, fie că el se referă direct la 
tineretul patriei, la sarcinile care stau în 
fața acestui tineret, la răspunderea patriai 
față de creșterea noii generații și deveni
rea ei, fie câ este vorba de tinerețea po
porului, ceea ce este o noțiune măi com
plexă. Desigur, tinerețea este mai întîi de 
toate o vîrstă, o vîrstă ale cărei cuprinderi 
variază mereu și ele devin din ce în ce mai 
labile. îndeobște tinerețea este vîrstă 
formării, vîrstă aspirațiilor, vîrstă 
îndrăznețe visuri. Vîrstă cînd 
mintea este capabilă să în
magazineze un mare volum 
de cunoștințe, vîrstă cea mai 
propice creației, vîrstă în 
care se așează un om și se 
definesc trăsăturile sale de caracter, no
blețea sau mizeria sa morală. Cînd cutele 
frunții se așează vertical sau orizontal, cînd 
fruntea însăși se definește : limpede - sau 
goală. Dinamica extraordinară a societății 
noastre socialiste, planurile noastre mărețe 
pentru viitor, măreția exactă ca o tablă de 
logaritmi a acestor planuri, cer, pretind ti
nerețe. lată un element nou, fără prece
dent, superb : societatea cere membrilor ei 
să fie tineri. Pentru că tinerețea este mai 
ales o stare de spirit, o stare de spirit care 
onorează vîrstă biologică și care o depă
șește. Tînăr ești atunci cînd porți în tine, 
ca pe niște heraldice însemne, scutul și ar
mele tinereții : noblețea de spirit, capacita
tea de dăruire, puterea de muncă și dra
gostea de muncă, simțul socialului, simțul 
devenirii patriei și asimilarea cu idealul na
țional al propriilor idealuri, viteza de reac-

celor mai

Smaranda Jelescu

tie, setea de cultură, capacitatea de a iubi 
și visa. Toate acestea ne sînf necesare pen
tru a înfăptui Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Deci este necesar să 
fim, .să rămînem tineri. Partidul și Patria 
ne-o cer. Tinerețea poporului nostru este no
blețea și cartea de vizită o poporului nos
tru. Sînf ritmurile sale fantastice de dezvol
tare ; sînt parametrii săi îndrăzneți; setea 
de asimilare a celor mai înaintate cuceriri 
ale științei, tehnicii șî culturii, și nevoia or
ganică de a contribui la patrimoniul mon

dial al cuceririlor spirituale și 
materiale ale umanității.

Cunosc doi tineri care au a- 
mîndoi douăzeci și cinci de ani 
-dar nu sînt de'aceeași vîrstă. 
Au terminat de trei ani faculta

tea. Aceeași facultate. Unul a devenit deja 
un funcționar corect, care execută totul co
rect, care se duce la servici corect își ia re
tribuția lunară corect. Dar nu-l traversează 
nici un gînd de perfecționare. Nu vrea de- 
cît să fie lăsat în pace. E bătrîn. Le
nea spiritului, lenea de a ști, poar
tă în spate o vîrstă matusalemică. Urîciu- 
nea și lenea au riduri. Celălalt e un 
spirit treaz, scormonitor, incomod chiar, 
lumina lui arde tîrziu în noapte - citește - 
își iubește cu patimă munca. E tînâr. E a- 
dolescent. Știe sâ zîmbeascâ. Va râmîne me
reu, cît timp spiritul și dragostea de mun- 
mă îi vor fi aliate - tînăr. Astfel de tineri 
ne cere partidul să fim. Aceasta este garan
ția morală a viitorului pe care — cu avînt 
tineresc - ni-l construim.

J
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prin organizare, structură, mod 
de acțiune, un învățămînt revo
luționar.

Dar toate acestea se realizea
ză cu fapta, nu cu vorba și, po
trivit acestui gînd, s-a trecut la 
muncă...

Reporterii noștri prezenți Ia 
prima oră a școlii au reușit să 
înregistreze cum arată acest :

„S-A TRECUT LA MUNCA". 
...I-au văzut pe cei mai mici 
intrînd in posesia primelor cărți 
de școală. Un set de manuale 
noi și o floare. Așa incepe Viata 
de elev în România. Au înce- 
put-o ieri toți copiii de șase 
ani și în acest an numărul lor 
se ridică aproape la o jumătate 
de milion. „Tovarășa învățătoa
re" le-e spus, pentru început, pe 
înțelesul lor. ce înseamnă „de 
astăzi sint școlar". Vor avea la 
dispoziție 10 ani de aici înainte 
— dar nu, greșim, mai multi, 
căci cei care încep acum școala 
primară se Vor număra cu si
guranță in rîridurile generației 
de elevi care vor urma obliga
toriu liceul de 12 ani, acțiune 
prevăzută în documentele Con
gresului partidului, să șe înfăp
tuiască din anul 1980.

Deocamdată însă toamna Iuti 
1974, toamna Congresului al 
XI-lea, ne-a pus în fața unei 
alte inaugurări : trecei îp la ge
neralizarea primei trepte de li
ceu. Aproape un sfert de milion 
de adolescenți au devenit li
ceeni in anul I ai primei trepte 
de liceu, reprezentind aproxi
mativ 90 la sută din totalul pro- 
movaților clasei a VIII-a, cei 
rare au împlinit 16 ani avînd 
posibilitatea să urmeze școli 
profesionale ori să urmeze alte 
forme de calificare profesională. 
Cataloagele acestui liceu ne în
fățișează o realitate de bun au
gur : tinerii au optat, prioritar, 
pentru liceul de specialitate, a- 
colo unde șe învață meserie. 
Confirmări ? Liceul real-uma- 
nist deține la ora actuală o 
pondere de mai puțin de 30 la 
sută. Balanța înclină spre liceul 
industrial : 53 la sută dintre e- 
levii anului I de liceu urmează 
profile industriale. E nevoie de 
cadre pentru industrie, tinerii 
au înțeles și s-au • îndreptat 
spre asemenea tipuri de liceu. 
O atare orientare a făcut posi
bilă descifrarea cursurilor la 
174 de licee de specialitate, 
cursurile lor fiind urmate de 
peste 70 la sută din promoția 
de liceeni. Am simțit nevoia 
să apelăm la cifrele de mai sus 
pentru a argumenta cum este 
condusă școala, cu pași hotăriți, 
de către partid, spre a fi bine 
racordată la nevoile societății.

PAȘI SPRE AUTOFINANȚA
RE ...Ne aflăm la Liceul „I.L.

Marea 
tradiție

DAN ZAMFIRESCU 
istoric literar

„Noua concepție trebuie să 
se bazeze pe unitatea orga
nică a învățămintului cu cer
cetarea și producția. Aceasta 
presupune ca fiecare Insti
tut, fiecare facultate să devi
nă un puternic centru de in- 
vățămînt și, totodată, un 
laborator de cercetare și o 
uzină de producție". Aceste 
cuvinte ale secretarului ge
neral al partidului rostite la 
Conferința cadrelor și acti
vului de partid din învăță- 
mintul superior mi-au adus 
aminte de marea tradiție a 
învățămintului românesc, re
prezentată de atiția glorioși 
dascăli ce au. unit, în per
soana lor, pedagogul, savan
tul și făuritorul de conștiin
ță morală și națională.

Cineva se ihtreba, într-o 
zi, ce sens poate avea cuvîn- 
tul „producție" la... faculta
tea de Filologie !? CUm poa
te să „producă" profesorul 
de literatură română veche 
sau studentul la istorie ? Ia
tă. cuvintele secretarului ge
neral și această mare tradi
ție a invățămintului româ
nesc, pe care ele o reașea
ză în drepturi, pe o spirală 
nouă, a societății noastre so
cialiste, imi permit acum 
să-i răspund : Ovid Densu- 
șianu, N- lorga, N. Carto- 
jan, Sextil Pușcariu, D. 
Onciul, V. Pârvan, etc. etc. 
n-au fost sărmane magneto- 
foane vii, debitînd de la ca
tedră un text tipărit ce pu
tea fi citit și acasă, ci crea
torii științei istorice sau fi
lologice românești. Cursul 
lor era operă de știință, era 
rezultatul cercetării perso
nale — era producție. Iar 
prin implicațiile sociale, 
priit ideile lor avîntate, prin 
însuși exemplul omului de 
la catedră, erau educație.

Dar studenții ? Să numere 
cineva, cînd va avea vreme, 
cite studii fundamentale, ci
tate astăzi în bibliografia o- 
bligatorie, poartă, jos, men
țiunea : „Această lucrare 
de seminar a fost întocmi
tă sub conducerea d-lui D. 
Onciul", sau Ilie, Minea, sau
I. Bogdan... Cea mai valoroa
să (si singura!) publicație 
de literatură veche din Româ
nia au fost Cercetările li
terare, scoase de N. Carto- 
jan. Această publicație cu
prinde exclusiv lucrări de 
seminar ale studenților 1 Cite 
institute subvenționate cu 
milioane, pot prezenta ceva 
similar?

în chemarea secretarului 
general al partidului este 
implicată obligația tuturor 
de a redescoperi și a ridica 
pe culmi noi acea maturita
te care făcea, odinioară, din 
studenți de anul II sau III, 
adevărați savanți la început 
de drum. Știm cu toții cit 
de numeroși sint ei și astăzi, 
dar știm totodată ce instru
ment de prelungire a infan
tilismului poate fi uneori, 
defectuoasa concepție ce a 
predominat atîtea decenii, 
datorită conjuncturilor, și pe 
care a venit timpul să o 
smulgem din rădăcini, spre 
a lăsa loc liber viguroasei 
plante a învățămintului so- 

• cialist românesc.»

ÎNVĂȚĂ TURII Șl A MUNCII
Caragiale" din Capitală. Elevii 
și profesorii au trimis conduce
rii partidului și statului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, o te- 
legramă-legămint. Scriau acolo 
cum au de gind să traverseze 
anul de învățămînt, cum au 
descifrat, pentru școala lor, pre
vederile documentelor premer
gătoare congresului. Și „am vă
zut" la fața locului primul j>as 
spre îndeplinirea legămîntului. 
Se vizita școala. Reporterul o 
cunoștea de cîțiva ani, dar 
acum — acum a devenit cu to
tul alta. S-a schimbat intr-o 
vară. De fapt, o primă confir
mare că. este alta o găseam în 
persoana celor doi ghizi care 
explicau vizitatorilor prezentul 
liceului : directorul școlii, prof. 
Ioana Cosma. și directorul gene
ral adjunct al Centralei de elec
tronică și automatizări, ing. Ion 
Geambașu („Automatica" este 
întreprinderea patronatoare a 
liceului). Parterul liceului re
prezintă un complex de labo
ratoare deținind una din cele 
mai moderne dotări : banca este 
înlocuită de masa de lucru, de 
experiență, iar catedra a de
venit pupitru de comandă. Sub
solul este o uzină. O uzină- 
școală care te intîrhpină cu ci
frele de plan : în 1972-1973 ate
lierele au realizat o producție 
in valoare de 237 368 lei ; in 
1973-1974 producția a repre- 

' zentat 527 804 lei ; în 1974-1975 
suma producției se cifrează la 
635 804, dar se va realiza. în 
mod sigur, un milion. Angaja
mentul din telegramă suna ast- 

' fel : liceul este decis să facă 
pași hotăriți spre autofinanțare. 
Cu un asemenea complex de a-, 
teliere. cu un asemenea „pa
tron" — uzina care nu se des
parte o clipă de școală — cu un 
asemenea colectiv inimos de 
dascăli și elevi, în mod precis 
liceul-uzină iși va îndeplini an
gajamentul.

Și nu este singurul în această 
situație. După datele pe care 
Je deținem, în țară și-au început 
activitatea 15 000 ateliere-școală. 
Iată o ilustrare pe acest plan 
din județul Ialomița.

Gheorghe Timofte, directorul 
Liceului industrial de construc
ții Slobozia : „în liceul nostru 
elevii se califică într-o serie de 
meserii : zidari, tencuitori, in
stalatori, faianțari, dulgheri 
parchetari etc. Anul trecut, cu 
numai 200 de elevi s-a obținut 
un beneficiu de circa 75 000 lei. 
Ne aflăm în al treilea an de 
funcționare și odată cu crește
rea numărului de elevi, va creș
te și producția. Elevii vor face 
practică in echipe de muncitori 
constructori la diverse obiective 
din Slobozia sau din județ. O 
practică eficientă s-a realizat și 
în această vară cînd elevii li
ceului au contribuit la ridicarea 
noului local ce cuprinde 16 săli 
de clasă, laboratoare și ateliere. 
Ne propunem realizarea unor 
lucrări de construcții în cadrul 
șantierelor județene și, în ace
lași timp, profilarea unui ate
lier pentru dotări specifice uni
tăților școlare".

Cele 266 ateliere-școală exis
tente în județul Ialomița Oferă 
premisele unei producții sporite 
in noul an. Mai mult, experien
ța unor unități școlare ca Liceul 
nr. 1 Călărași sau liceul din Leh- 
liu unde au fost obținute rezul
tate remarcabile, traduse în 
producții de 400 000 lei, respec
tiv 200 000 lei, impun statorni
cirea unor relații mai strînse 
cu unitățile industriale, cu. spri
jinul cărora elevii își pot asu
ma sarcini precise de plan. 
Diversificarea locurilor de prac
tică prin extinderea acesteia în 
unități județene poate răspun
de mai bine și nevoilor de ca
dre. Un exemplu : clasa spe
cială de biologie de la liceul 
din Fetești a făcut practică la 
spitalul din localitate, elevii a- 
vind posibilitatea de calificare 
ca laboranți sau soră medicală. 
Pentru agricultura județului 
consemnăm o inițiativă intere
santă a organizației U.T.C. și a 
factorilor din învățâmint : cali
ficarea a 250 de motopompiști 
din rîndurile elevilor din me
diul rural, inițiativă ce se va 
continua in anul școlar cu un 
număr sporit de elevi și cu 
sprijipul unităților agricole prin 
organizarea de cercuri stabile 
în fiecare școală. în același 
timp, Liceul agricol din Că
lărași își va spori baza materi
ală la 100 ha față de 30 ha, a- 
nul trecut, elevii avînd un ex
celent cadru de calificare pe o 
bază de cultură cerealieră și 

7 plante tehnice, soia, bumbac, 
floarea-soarelui. Școala gene
rală din Mărculești patronată 
de două puternice unități din 
vecinătate iși va spori realiză
rii^. în muncile specifice ca
lendarului agricol pînă la 
250 000 lei în microferma pro
prie profilată pe creșterea bu
tașilor pentru sfecla de zahăr.

Alt itinerar pe harta școlară 
a patriei — județul Mureș. Aici, 
din 93 000 de elevi, peste 1200 
vor invăța în noi săli de clasă 
care iși deschid porțile la Cuci, 
Tușinu, la Saschiz, Sîmbiraș, 
Tg. Mureș și in alte localități. 
8 000 formează generația primei 
trepte generalizate a învăță- 
mintului liceal. 68 de clase li
ceale de diverse profile s-au 
adăugat celor existente în anii 
trecuți. 58 dintre acestea func- 
ționind in unități școlare din 
mediul rural.

Acesta este dezideratul la a 
cărui împlinire sint hotăriți 
să-și aducă contribuția elevi, 
cadre didactice, maiștri, in
structori.

— Sîntem conștienți că so
cietatea socialistă multilate
ral dezvoltată -r a ară
tat în cuvîntul de des
chidere al noului an de învă- 
țămînt, tovarășul Adalbert Cos
ma. directorul Liceului „Uni
rea" din Tg. Mureș — nu se 
poate făuri decit cu oameni 
multilateral pregătiți. Pentru 
realizarea acestui scop, avem 
datoria de comuniști patrioți 
să mobilizăm și să ne unim e- 
forturile — dascălii, ca princi
pali instructori și educatori ai 

-tinerei generații, părinții și ele
vii. Să pregătim copiii, cei că
rora le vom preda ștafeta con
ducerii destinelor viitorului pa
triei. Experiența ultimilor ani, 
eforturile depuse în direcția în
deplinirii sarcinilor care revin 
școlii din Plenara C.C. al P.C.R. 
din iunie 1973 conturează cî- 

teva rezultate bune. Numai la 
Liceul „Unirea" elevii s-au an
gajat să cinstească cel de-al 
XI-lea Congres al partidului cu 
producția realizată in atelie
rele școală de un milion de 
lei.

— Gindul nostru — relata e- 
levul Iuliu Crihon, secretarul 
comitetului U.T.C. pe școală — 
este să transformăm atelierul 
într-o microîntreprindere care 
să lucreze cu plan de produc
ție.

Cu gînduri asemănătoare por
nesc in noul an școlar elevii 
Liceului „Al. Papiu Ilarian" din 
Tg. Mureș, Liceului de indus
trializare a lemnului, Liceului de 
construcții de mașini — toate 
din Tg. Mureș, Școala generală 
nr. 5, Liceul nr. 2 din Reghin, 
pionierii și uteciștii din peste 
100 de școli care sint pregătite 
să culeagă în curînd roadele de 
pe loturile încredințate spre ad
ministrare și gospodărire în ca
drul microcooperativelor agri
cole de producție.

în taceastă zi, cînd prima so
nerie anunță orele noului an 
școlar, peste 1 000 de elevi și 
studenți își manifestau hotări- 
rea de a răspunde chemării de 
a se pregăti pentru viată, pen
tru muncă, participind la strin- 
gerea recoltelor în fermele în
treprinderilor agricole de stat 
de la Batoș, Reghin și Sighi
șoara.

...De menționat faptul că în 
majoritatea unităților școlare 
s-au realizat lucruri notabile 
în activitatea de autodotare a 
celor 362 ateliere, 110 coopera
tive agricole de producție și 40 
de ferme Școlare —. transmite 
din județul Vilcea reporterul. 
Multe școli, dintre care ’se evi
dențiază Liceul pentru indus
trializarea lemnului din Rîm- 
nicu Vilcea, liceele din Drăgă- 
șani și Govora, Școala gene
rală din Costești au produs 
pentru autoutilare materiale 
didactice și mobilier școlar ca : 
bănci, mese și aparate de labo
rator, mobilier pentru unitățile 
preșcolare și altele.

Un dar al uteciștilor de la 
I.C.H. Lotru, T.C.H. Olt și Cen
trala industrială de produse a- 
norganice : in orele libere ei au 
lucrat truse de scule pentru 
dotarea atelierelor școlilor ge
nerale din județ.

Este de remarcat participarea 
elevilor la realizarea unor in
vestiții școlare. Elevii liceelor 
pentru construcții de mașini și 
energetice din municipiul Rm. 
Vilcea au lucrat la construirea 
localurilor proprii.

Pretutindeni s-au asigurat 
programe concrete de colabo
rare între întreprinderi și școli, 
Specificîndu-se utilajele, mași
nile și materialele ce vor intra 
în dotarea atelierelor. Așa au 
procedat întreprinderea de uti
laj chimic și forjă Rm. Vilcea 
Și Grupul școlar pentru con- 
itrucții de mașini, Combinatul 
de prelucrare a lemnului, Li
ceul ,’Vasile Roaită" și altele.

La deschiderea anului școlar, 
la Liceul „Nicolae Bălcescu" 
era prezent unul dintre directo
rii Centralei industriale de pro
duse anorganice — ing. Mihai 
Ionel — care, împreună cu direc
torul școlii, profesorul Ion 
Ceaușescu, au stabilit ce anume 
materiale și aparatură de labo
rator vor fi confecționate zilele 
acestea pentru liceu.

INAUGURARE : UNIVERSI
TATEA DIN GALAȚI. Festivi
tatea deschiderii noului an de 
învățămînt superior a coincis la 
Galați cu inaugurarea universi
tății, cea de a i-a din țară, im
portant lăcaș de cultura, înfiin
țată prin decretul semnat de 
președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Cei 4 000 de studenți și cadre 
didactice, in prezența organelor 
locale de partid și de stat, nu
meroși invitați, au trăit clipe de 
intensă emoție. Participanții au 
adus un fierbinte omagiu parti
dului, ctitorul Universității din 
Galați și al tuturor marilor edi
ficii economice și social-cultu- 
rale din. țară.

în cuvîntul său, primul rector 
al universității, tovarășul dr. 
ing. Ion Crudu, a spus printre 
altele : „Am avut fericirea să 
particip la conferința recentă a 
cadrelor și activului de partid 
din invățămmtul superior, să 
ascult cuvintarea secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuvintare 
care reprezintă pentru noi toți, 
cei ce lucrăm in invățămintul 
superior, un sprijin teoretic și 
practic deosebit de concret, 
care ne dă posibilitatea de a 
acționa intr-un spirit nou* re
voluționar ,in procesul formării 
tinerilor specialiști".

Angajamente ferme în nu
mele tineretului studios al uni
versității, de a traduce in viață 
prețioasele indicații ale secreta
rului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, de 
a se pregăti temeinic pentru a 
deveni constructori de nădejde 
ai socialismului și comunismu
lui, au rostit studenții Rodica 
Voicu, Constanța Cristea și Ște
fan Radu. „Studentul de azi, 
sublinia studenta Rodica Voicu, 
îndeplinește tripla calitate : de 
ucenic, producător și creator. 
Rostul său social este de a în
văța și de a-și cultiva gîndirea 
muncind". La rîndul ei, Con
stanța Cristea, studentă în anul 
III la Facultatea de Învățămînt 
pedagogic, sublinia că : „înfăp
tuirea organizării și noii orien
tări a învățămintului superior 
impune organizațiilor de tineret 
să-și aducă in mare măsură 
contribuția la formarea unor 
tineri cu un profil moral adec
vat, ca fiecare student să fie 
pătruns de spirit comunist, de 
combativitate și elan revoluțio
nar in întreaga sa muncă și 
viață".

Anul universitar- la Galați a 
început. Studenții dispun de 
bune condiții pentru a se pre
găti ca specialiști la nivelul exi
gențelor actuale : 91 de ateliere 
și laboratoare, 63 de săli de 
curs și de seminarii, peste 
2 000 locuri în cămine. Și de o 
tradiție bogată : in ultimele 
două decenii, studenții gălățeni 
au elaborat 1 378 lucrări de cer
cetare științifică, iar cadrele 
didactice, peste 1 480 lucrări. 
Universitatea gălățeană promite, 
așadar, să devină și un puter
nic centru de cercetare și pro
ducție.

FIECARE FACULTATE — 
CENTRU DE ÎNVĂȚĂMÎNT, 
PRODUCȚIE ȘI CERCETARE. 
Ca în fiecare toamnă, debutul 
anului universitar a prilejuit o 
emoționantă reintilnire între 
studenți . și dascălii lor. La 
Institutul politehnic din Capita
lă, cea mai importantă pepinie
ră de cadre necesare economiei 
românești, la tradiționala adu
nare festivă, alături de studenți 
și profesori, au participat o se
rie de personalități cu munci 
de răspundere în ministere eco
nomice. în cuvintul inaugural, 
tovarășul prof. dr. ing. Radu 
Voinea, rectorul institutului,, a 
amintit citeva din realizările 
anului precedent. Astfel, promo- 
vabilitatea a fost de circa 90 la 
sută, în timp. ce aproape 70 la 
sută dintre studenți au obținut 
note bune și foarte bune. Pro
ducția atelierelor-școală a depă
șit 10 milioane lei, urmind ca 
in noul an această cifră să fie 
dublată. Activitatea de cerceta
re științifică a însumat contrac
te și proiecte cifrate la 48 mi
lioane lei. Și în acest domeniu, 
noul an universitar va marca o 
dublare a valorilor realizate 
pină acum. Existența unei .pu
ternice baze materiale, concreti
zate în 12 sectoare productive, 
27 ateliere-școală și 13 ateliere 
de proiectare și cercetare, va 
permite ca in acest an legarea 
invățămintului de producție și 
cercetare să fie și mai accen
tuată. Două mari proiecte se 
vor materializa, in curind. cu 
sprijinul Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie și 
Ministerului Construcțiilor de 
Mașini-Unelte și Electrotehni
cii : realizarea unui atelier de 
prototipuri de ■ mașini-unelte și 
a unei intreprinderi 'de apara
tură, utilaje și standuri de în
cercare, ultima unitate antre- 
nind peste 250 de cadre didac
tice și 3 000 de studenți in acti
vități direct productive.

Mai este de remarcat că în 
acest an Politehnica bucureștea- 
nă beneficiază de citeva ele
mente noi in procesul de învă- 
țămint, importanți pași in per
fecționarea formării cadrelor : 
un institut de chimie și redu
cerea unui număr de speciali
zări în ideea realizării unui 
trunchi comun de pregătire 
pentru viitorii ingineri și subin- 
gineri, astfel ca. tinerii absol
venți să poată răspunde optim 

' solicitărilor producției. Aceste 
îmbunătățiri, alături de formele 
noi ale programelor și planuri
lor didactice, caracterizează, de
altfel, toate domeniile învăță
mintului superior din țara 
noastră.

Reprezentanți ai Ministerului 
Construcțiilor de Mașini Grele 
și C.N.Ș.T.-ului au asigurat ca
drele didactice, studenții de 
sprijinul larg al celor două in
stituții pentru . realizarea unei 
colaborări mai strînse cu cen
tralele industriale și întreprin
derile in "Vederea consolidării 
legăturilor existente intre fa
cultăți, producție și cercetare.

Subliniind însemnătatea pro
gramatică a cuvintării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, la Con
ferința cadrelor didactice și acti
vului* de partid din învățămîn- 
tul superior, Gheorghe Hubcă, 
președintele Consiliului U.A.S.C. 
din institut, a exprimat angaja
mentul studenților de a-și înde
plini exemplar toate sarcinile 
muncind cu însuflețire zi cu zi, 
chiar de la începutul noului an.

Reprezentant al „bobocilor", 
Gheorghe ' Indre, student la 
Energetică, a menționat momen
tul important in care prima 
promoție de studenți cu stagiul 
militar satisfăcut iși incepe dru
mul pe băncile institutului. „Cu 
sentimente de adine respect față 
de părinți, față de viitor, dar 
mai ales față de prezentul so
cialist ne vom dărui total stu
diului și nu vom precupeți nici 
un efort pentru a răspunde mi
nunatelor condiții ce ni se 
oferă".

In încheierea adunării festive, 
participanții au trimis o tele
gramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s. in care se spune : 
„Vom acorda întreaga noastră 
capacitate de creație pentru a 
asigura maximum de eficiență 
in pregătirea specialiștilor, in
gineri și subingineri, necesari 
industriei noastre tot mai pu
ternice și mai moderne. Ne 
vom intensifica eforturile pen
tru a îndeplini sarcinile care 
ne revin pe linia transformării 
tuturor facultăților în puternice 
centre de învățâmint, cercetare 
și producție, cerință esențială 
pe care Programul partidului o 
pune în fața noastră. Vom culti
va permanent in conștiința ca
drelor didactice și studenților 
dragostea pentru patria noastră 
socialistă și pentru partidul 
nostru glorios, prețuirea și de
votamentul față de muncă, înal
tele trăsături morale caracteris
tice omului nou, comunist".

...La ora aceasta, aproape cinci 
milioane de copii, adolescenți și 
tineri, îndrumați de profesorii 
lor, învață și muncesc, așa cum 
s-au angajat, ieri, in prima zi 
de curs, cu dăruire și responsa
bilitate.

Grupaj realizat de: LUCRE
TIA LUSTIG , MIRCEA 
BORDA , ION CHIRIC , DO- 
RU MOȚOC , CALIN STĂN- 
CULESCU. Foto: O. PLE- 
CAN și V. RANGA.
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Din cuprinsul Tezelor desprin
dem ideca că anii care au tre
cut de la cel de-al X-lea Con
gres al P.C.R. prilejuiesc un 
bilanț rodnic al celei mai rod
nice perioade din întreaga eta
pă de edificare a socialismului 
în România. Acești ani de 
adinei prefaceri revoluționare 
au influențat puternic progresul 
tuturor domeniilor de activita
te, tuturor județelor, orașelor și 
satelor țării, determinin-d im
portante succese in dezvoltarea 
economico-socială a patriei 
noastre. Șe relevă mai cu sea
mă faptul că cel de-al X-lea 
Congres al partidului a deschis 
in viața poporului mărețe per
spective, în condițiile impulsio
nării dezvoltării forțelor de pro
ducție, sporirii tot mai rapide 
a avuției naționale, perfecționă-

REZOLUȚIA

Conferinței cadrelor și activului de partid
din invățămintul superior

în zilele de 12 și 13 septem
brie 1974, din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a avut 
loc la București Conferința ca
drelor și activului de partid din 
invățămintul superior.

Cei peste 3 000 de participant 
la Conferință — cadre didac
tice, studenți, oameni de știință, 
cercetători, activiști de partid, 
reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi economice, 
ai ministerelor și instituțiilor 
centrale — și-au exprimat sa
tisfacția profundă față de prac
tica consecvent democratică a 
conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de a 
se întîlni periodic cu colective 
largi de oameni ai muncii din 
toate domeniile de activitate, 
ceea ce stimulează creșterea 
contribuției lor la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului 
de înflorire a patriei noastre 
socialiste.

Desfășurată în atmosfera de 
puternic entuziasm cu care în
tregul popor a sărbătorit cea 
de-a XXX-a aniversare a elibe
rării României de sub domina
ția fascistă și intimpină Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, Conferința 
și-a exprimat, în numele tutu
ror cadrelor didactice din învă- 
țămintul superior și al întregii 
studențimi. deplina adeziune la 
politica internă și externă a par
tidului și statului, hotărîrea ne
strămutată de a înfăptui și în 
viitor această politică, spre bi
nele și fericirea poporului ro
mân.

Participanții la Conferință au 
subliniat importanța covirșitoare 
a proiectului Programului Par
tidului Comunist Român — ela
borat sub conducerea și cu con
tribuția hotăritoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — docu
ment de o mare forță’ ideolo
gică, teoretică și poiitică, care, 
pe baza legităților generale ale 
dezvoltării sociale și potrivit 
condițiilor concrete ale țării 
noastre, stabilește liniile funda
mentale de evoluție în perspec
tivă a societății românești pe 
toate planurile, de infăptuire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare spre 
comunism. Cu deosebită satis
facție Conferința a reliefat ro
lul important pe care proiectul 
de Program il atribuie școlii în 
formarea cadrelor necesare e- 
conomiei» socialiste, în ridicarea 
nivelului de civilizație materială 
și spirituală a poporului. Par
ticipanții la Conferință și-au ex
primat in unanimitate hotărîrea 
fermă de a milita cu abnegație 
pentru infăptuirea marilor o- 
biective stabilite de proiectul de 
Program al partidului, pentru 
dezvoltarea și perfecționarea în
vățămintului în spiritul ideilor 
clarvăzătoare ale acestui docu
ment, de a contribui cu toată 
priceperea lor la pregătirea ca
drelor care vor traduce în viață 
mărețul program de înflorire a 
patriei noastre socialiste.

Conferința a scoc în evidență 
grija cu care partidul se ocupă 
in permanență de rezolvarea 
problemelor fundamentale ale 
invățămintului și a dat o înaltă 
apreciere contribuției de mare 
valoare teoretică și practică pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o" aduce la elaborarea și infăp
tuirea deciziilor de importanță 
hotăritoare pentru continua mo
dernizare a învățămintului. In 
dezbateri au fost relevate con
dițiile deosebit de favorabile pe 
care conducerea partidului și 
statului le-a asigurat invățămin
tului de toate gradele, prin gra
tuitatea studiilor, puternica dez
voltare a bazei tehnico-materia- 
le, creșterea de la an la an a 
fondurilor alocate pentru burse.

Conferința a analizat cu exi
gență și responsabilitate stadiul 
înfăptuirii hotăririlor Congresu
lui al X-lea, ale Conferinței 
Naționale a P.C.R. și Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 
1973, privitoare la dezvoltarea și 
perfecționarea invățămintului 
superior. A fost relevat faptul 
deosebit de important că școala 
superioară românească asigură 
cadrele de specialiști necesare 
tuturor ramurilor economiei na
ționale, celorlalte domenii de 
activitate. Au fost subliniate re
zultatele pozitive obținute in 
creșterea nivelului teoretic și 
științific al invățămintului, in 
legarea mai strinsă a școlii su
perioare eu producția și cerce
tarea, în sporirea aportului la 
rezolvarea unor probleme ma
jore ale economiei și culturii 
noastre socialiste, în realizarea 
sarcinilor în domeniul educați
ei, pentru fornjarea unui tineret 
înarmat cu concepția materia- 
list-dialectică despre lume, în
zestrat cu înalte însușiri morale 
și civice, devotat patriei, par
tidului, cauzei socialiste. A fost 
apreciată; de asemenea, seriozi
tatea cu care studenții se pregă
tesc, iși însușesc cunoștințele 
teoretice și practice necesare 
pentru a deveni buni specialiști, 
utili societății, comportarea lor 
demnă, corespunzătoare eticii 
socialiste, participarea activă la 
viața politică și obștească a ță
rii.

Participanții la Conferință au 
criticat neajunsurile care mai 
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rii organizării societății, crește
rii nivelului de trai al întregu
lui popor.

Congresul al X-lea a precizat 
— pe baza unei riguroase ana
lize științifice — conținutul noii 
etape istorice în care a pășit 
țara noastră, a stabilit obiecti
vele fundamentale ale făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Tezele C.C. al P.C.R. 
subliniază că documentele Con
gresului al XI-lea al partidului 
stabilesc — ca obiectiv funda
mental — continuarea fermă a 
operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
care cuprinde, intr-o viziune 
unitară, progresul economiei. 

persistă in activitatea instituții
lor de învățămînt superior in 
ceea ce privește fărimițarea dis
ciplinelor,' caracterul abstract al 
unor cursuri, și seminarii, insu
ficienta legătură între invăță- 
mînt, cercetare și producție, ati
tudinea refractară față de nou 
și conservatorismul unor cadre 
didactice, folosirea și gospodări
rea necorespunzătoare a bazei 
materiale, a laboratoarelor, a 
căminelor și cantinelor, partici
parea în mică măsură a studen
ților la activitățile de producție 
și de cercetare.

Au fost formulate, în spiritul 
prevederilor proiectului de Pro
gram și Directivelor celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, numeroase 
propuneri concrete privind căile 
și modalitățile de îmbunătățire 
in continuare a invățămintului 
superior, de creștere a eficienței 
lui.

Participanții Ia Conferință își 
însușesc cu puternic entuziasm 
concluziile și sarcinile cuprinse 
în cuvintarea rostită la încheie
rea dezbaterilor de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe care Ie 
consideră drept propriul lor pro
gram de activitate viitoare și se 
angajează să acționeze cu toată 
hotărirea pentru a ridica școala 
noastră superioară la nivelul ce
rințelor conducerii partidului, al 
așteptărilor poporului român.

1. Participanții la Conferință 
se angajează să îndeplinească in 
cele mai bune condiții sarcina 
fundamentală a învățămintului 
superior de a forma cadre cu o 
temeinică pregătire teoretică și 
practică în vederea asigurării 
satisfacerii depline a necesități
lor tuturor ramurilor economici 
naționale, a celorlalte domenii 
de activitate socială, cadre ca
pabile să înfăptuiască sarcinile 
cincinalelor viitoare, politica 
partidului de dezvoltare social- 
economică și culturală a patriei, 
care iși găsește o fundamentare 
științifică strălucită în proiectele 
documentelor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Combnist 
Român,

2. Senatele universitare și con
siliile profesorale, organizațiile 
de partid din institute și facul
tăți se angajează să-și intensi
fice eforturile pentru îmbunătă
țirea permanentă a conținutului 
învățămintului superior, îmbi
narea organică a acestuia cu 
practica, cu viața, pentru ca 
școala noastră superioară să-și 
desfășoare întreaga activitate pe 
baza concepției revoluționare a 
materialismului dialectic și is
toric, să țină in permanență pa
sul cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii moderne, ale 
culturii in general. Subliniind 
justețea măsurilor pentru lichi
darea specializării înguste în 
formarea cadrelor, participanții 
la Conferință se angajează să a- 
sigure atit o pregătire științifică, 
tehnică, culturală in profile 
largi, cit și o temeinică instru
ire profesională, astfel ca absol
venții instituțiilor de invățâmînt 
superior să se poată integra ra
pid in activitățile sociale, să se 
poată adapta schimbărilor pe 
care le implică revoluția știin
țifică și tehnică contemporană, 
dezvoltarea impetuoasă a pa
triei noastre.

3. Participanții la Conferință au 
apreciat că problema fundamen
tală a perfecționării și moderni
zării în continuare a invățămin
tului superior, chezășia formă
rii viitorilor specialiști potrivit 
exigențelor construcției socia
liste, este integrarea școlii su
perioare cu producția și cerceta
rea științifică. Suplinind unei 
ample dezbateri materialele de 
lucru prezentate de Ministerul 
Educației și învățămintului, par
ticipanții la Conferință au sub
liniat justețea orientărilor sta
bilite de conducerea partidului 
în reorganizarea fundamentală 
a invățămintului pe o bază nouă, 
revoluționară — atit din punct 
de vedere al concepției, cit și 
din punct de vedere organiza
toric, pe baza unității organice 
a învățămintului, cercetării și 
producției.

Evidențiind necesitatea dezvol
tării în noua concepție a acti
vităților productive desfășurate 
de studenți, sub Îndrumarea di
rectă a cadrelor didactice, atit 
în unități de producție proprii 
ale instituțiilor de invățămint 
superior, cit și în întreprinderi 
economice, participanții la Con
ferință se angajează să între
prindă neintirziat măsuri con
crete pentru ca aceste activități 
să devină o componentă orga
nică a procesului instructiv-edu- 
cativ, astfel incit să se asigure 
patriei cadre bine pregătite pen
tru muncă și viață.

Ținind seama de locul impor
tant pe care il ocupă cercetarea 
științifică în noua concepție de 
dezvoltare și perfecționare a 
școlii noastre superioare, dezba
terile au subliniat necesitatea u- 
iilizării integrale a potențialului 
de care dispune invățămintul 
superior, a unirii eforturilor ca
drelor didactice cu cele, ale spe
cialiștilor din producție și cer
cetare in cadrul programelor co
ordonate de institutele centrale 
de cercetări și de academiile de 
științe, astfel incit instituțiile de 
învățămînt superior, cadrele 
universitare să aducă o contri
buție sporită la soluționarea 

științei, învățămintului și cultu
rii, perfecționarea organizării 
conducerii societății, a relațiilor 
de producție și sociale, ridica
rea nivelului de trai, dezvolta
rea și perfecționarea democra
ției socialiste, crearea condiții
lor pentru înflorirea multilate
rală a personalității umane, asi
gurarea unei inalte civilizații 
materiale și spirituale pentru 
întregul nostru popor.

Expresie vie a realităților eco- 
nomico-sociale din patria noas
tră, a aplicării creatoare a prin
cipiilor marxist-leniniste la con
dițiile concrete din România, 
acest amplu program construc
tiv pe care partidul il înfățișea

problemelor majore ale dezvol
tării economiei, științei și cul
turii, la îndeplinirea obiective
lor cuprinse în documentele 
Congresului al XI-lea al Par
tidului Comunist Român. Insti
tuțiile de învățămînt superior 
sint hotărîte să dezvolte atit 
cercetarea fundamentală, cit și 
cea aplicativă, pentru a duce 
știința românească pe drumul 
progresului și pentru a face din 
aceasta, mai mult decit pînă în 
prezent, un instrument activ in 
dezvoltarea forțelor de produc
ție. a economiei, culturii, a pa
triei noastre.

Participanții la Conferință se 
angajează in fața conducerii 
partidului să facă totul pentru 
a transforma instituțiile de în
vățămînt superior în puternice 
centre de invățămint, produc
ție și cercetare.

4. Conferința a examinat sar
cinile mari care revin școlii in 
ceea ce privește activitatea de 
educație comunistă a studenți
lor, subliniind, în lumina preve
derilor Programului partidului, 
necesitatea intensificării efortu
rilor pentru cultivarea in rîndul 
tineretului a înaltelor calități 
moral-polițice, a spiritului revo
luționar, marxist-leninist, a con
vingerilor militante ideologice și 
politice proprii omului nou, fă
uritor activ al societății socia
liste multilateral dezvoltate. Un 
rol important în această direc
ție revine științelor Sociale, care 
trebuie să asigure însușirea pro
fundă de către studenți a con
cepției materialismului dialectic 
și istoric, a politicii partidului 
nostru, să fie un mijloc de for
mare a gindirii dialectice, de 
înarmare a tinerei generații cu 
capacitatea de a înțelege și a 
aborda creator realitățile de azi 
și de miine ale țării noastre, ale 
epocii contemporane. Conside
rând că activitatea de educație 
a studenților este o înaltă în
datorire a comuniștilor, a tutu
ror cadrelor didactice, a organi
zațiilor de partid și tineret, par
ticipanții la Conferință se anga
jează să nu precupețească nici 
un efort pentru formarea tinerei 
generații în spiritul muncii neo
bosite pentru înfăptuirea mă
rețelor obiective ale politicii 
partidului nostru, al hotărârii 
nestrămutate de a apăra cuceri
rile revoluționare ale poporului, 
în spiritul dragostei fierbinți 
față de patrie și partid, al soli
darității internaționale cu forțele 
revoluționare, înaintate, de pre
tutindeni, al idealurilor socia
liste și comuniste. Va fi desfă
șurată o amplă activitate po- 
litico-ideologică in vederea în
sușirii și respectării neabătute 
de către studenți a principiilor 
și normelor eticii și echității so
cialiste, de formare a trăsături
lor morale înaintate ale tinere
tului, cu o înaltă conștiință so
cialistă, de sporire a fermității 
și combativității lui revoluțio
nare, pentru educarea tuturor 
tinerilor români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități in 
spiritul unității și frăției, al da
toriei de a invăța și munci îm
preună, de a participa tot mai 
activ la infăptuirea neabătută a 
programului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea spre co
munism.

5. în dezbateri s-a subliniat 
că aplicarea politicii partidului 
nostru în domeniul învâțămîntu- 
lui superior, ridicarea continuă 
a calității procesului de învăță- 
mint sint nemijlocit legate de 
pregătirea profesională, științi
fică, tehnică și politico-ideologi- 
că a cadrelor didactice, că îm
bunătățirea continuă a pregăti
rii acestora este mai necesară 
decit in orice alt domeniu de 
activitate. Pornind de Ia această 
idee, Ministerul Educației și în
vățămintului, senatele universi
tare și consiliile profesorale 
vor adopta măsurile necesare 
pentru ridicarea continuă a gra
dului de pregătire profesională, 
științifică, pedagogică, politico- 
ideologică a cadrelor didactice, 
pentru ca. la promovarea aces
tora, în afară de criteriile, pro
fesionale. de vechime si social- 
politice, să se țină seama de re
zultatele concrete obținute în 
activitalea didactică, de cerce
tare științifică, de îndrumare și 
conducere a studenților în mun
ca productivă, de contribuția e- 
fectivă la realizarea unor lucrări 
cu eficiență economică sau so
cială ridicată, care contribuie la 
rezolvarea unor probleme ști
ințifice sau la aplicarea în prac
tică a rezultatelor cercetării.

6. A fost subliniată necesita
tea de a se întări aplicarea prin
cipiului muncii și conducerii co
lective în toate unitățile și Ia 
toaie nivelele sistemului de 
învățămînt superior, de a se 
perfecționa activitatea senatelor 
și consiliilor profesorale, care 
poartă răspunderea înfăptuirii 
integrării invățămintului cu cer
cetarea și producția, care au da
toria să asigure consultarea 
largă a corpului profesoral, a 
specialiștilor din producție și 
cercetare, să creeze condițiile 
pentru participarea activă și e- 
ficientă a reprezentanților aso
ciațiilor studențești la rezolva
rea tuturor problemelor majore 
ale vieții universitare.

Ministerul Educației și învăță
mintului trebuie să asigure in

ză poporului prefigurează chipul 
luminos al României de miine, 
înaintarea impetuoasă a patriei 
noastre către comunism, prin 
mobilizarea și valorificarea de
plină a potențialului material și 
uman de care dispunem în fo
losul omului, al dezvoltării sale 
multilaterale. Aceste importan
te documente deschid noi și 
mari perspective de afirmare in 
toate domeniile de activitate ti
neretului, fiind de natură să 
mobilizeze și mai mult energii
le și entuziasmul vîrstei tinere 
în opera revoluționară de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și a comu
nismului în patria noastră. Pen

făptuirea fermă a hotăririlor 
partidului, a prevederilor Pre- 
gramului și Directivelor, a o- 
biectivelor care vor fi stabilite 
de Congresul al XI-lea al par
tidului, să introducă un spirit 
și o concepție nouă în orienta
rea și organizarea învățămîniu- 
lui superior, să îmbunătățească 
activitatea organelor sale de 
conducere, a consiliilor de spe
cialitate, să-și perfecționeze sti
lul și metodele de muncă, ast
fel incit să asigure o mai mare 
operativitate în îndeplinirea sar
cinilor, un climat de exigență, 
disciplină și responsabilitate în 
toate unitățile de învățămînt su
perior.

Celelalte ministere, cărora pe 
baza principiului dublei subor
donări le revin sarcini de mare 
răspundere, vor trebui, împreună 
cu Ministerul Educației și învă- 
țămîntului și Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
să asigure realizarea simbiozei 
organice a învățămintului, cer
cetării și producției, să adopte 
măsuri convergente în vederea 
perfecționării conținutului învă- 
țămîntului superior și dotării cu 
aparatură, mașini și utilaje mo
derne, a dezvoltării bazei ma
teriale a acestuia.

7. Asociațiile studenților co
muniști se angajează să par
ticipe mai activ în senatele uni
versitare și consiliile profeso
rale la conducerea instituțiilor 
de invățămint superior, să aibă 
un rol mai puternic in sesizarea 
și înlăturarea neajunsurilor, sti
mularea participării largi a stu
denților la conducerea și gospo
dărirea căminelor, cantinelor și 
instituțiilor culturale și sportive 
studențești. Ele vor manei per
manent cu spirit comunist, de 
combativitate și elan revoluțio
nar pentru a stimula preocu
parea și răspunderea studenți
lor față de învățătură, partici
parea lor la activitatea de cer
cetare și producție, educarea in 
spiritul ideologiei și moralei 
partidului a tineretului nOstru 
universitar, desfășurind o in
tensă activitate politică, educa
tivă, ideologică, de mobilizare 
a tuturor studenților în vederea 
ridicării nivelului pregătirii lor 
teoretice și practice, a sporirii 
răspunderii față de îndatorirea 
principală de a învăța și a 
munci potrivit nevoilor și exi
gențelor societății noastre.

8. Conștienți de rolul pe care 
organizațiile de partid il au in 
viața școlii, în numele tuturor 
membrilor de partid din învăță- 
mîntul superior, comuniștii pre
zenți la Conferință se angajează 
să militeze cu fermitate pentru 
realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de importanță 
istorică prevăzute în proiectul 
de Directive ale celui de al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și în Progra
mul Partidului Comunist Ro
mân. Ele vor milita pentru 
aplicarea măsurilor politico- 
organizatorice necesare realiză
rii tuturor obiectivelor integră
rii organice a invățămintului cu 
cercetarea și producția, vor 
asigura dezbaterea largă a pro
blemelor organizatorice și a 
conținutului invățămintului în 
fiecare facultate și catedră, vor 
manifesta o atitudine combati
vă, intransigentă față de men
talitățile înapoiate, conserva
toare, vor exercita un control 
temeinic asupra întregului pro
ces de învățămînt, în vederea 
sporirii contribuției cadrelor di
dactice și a studenților la în
făptuirea sarcinilor edificării 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Comuniștii din, 
instituții și facultăți vor desfă
șura o amplă muncă politico- 
ideologică pentru mobilizarea 
cadrelor didactice și a studenți
lor în vederea cunoașterii te
meinice și a înfăptuirii sarci
nilor în ' domeniul învățămîntu- 
lui, a întregii politiei interne și 
externe a partidului.

★
Convinși că prezenta Confe

rință constituie un moment im
portant în viața școlii superioare 
românești, cadrele didactice și 
studenții, specialiștii din produc
ție și cercetare, reprezentanții 
ministerelor, ceilalți participanți 
adresează tuturor slujitorilor 
școlii, întregului tineret studen
țesc din România chemarea 
fierbinte de a munci cu entu
ziasm și dăruire pentru a reali
za un invățămint înaintat, bazat 
pe cuceririle științei, tehnicii și 
culturii contemporane, ancorat 
puternic în viața și preocupă
rile societății românești.

Profund încredințați că acest 
apel va avea un larg ecou, 
participanții la Conferință se 
angajează în fața conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în numele tuturor 
cadrelor didactice și studenților, 
să nu precupețească nici un 
efort pentru ca invățămintul su- 
perioi- să-și sporească rolul in 
accelerarea dezvoltării societății 
noastre, pentru a-și aduce din 
plin contribuția Ia ridicarea 
României socialiste pe noi 
cuhni de civilizație, prosperita
te și cultură, potrivit obiective
lor mărețe ale Programului 
Partidului Comunist Român, 
pentru înflorirea continuă a na
țiunii noastre socialiste.

tru tînăra generație și pentru 
organizația sa revoluționară pre
vederea cuprinsă în Teze, potri
vit căreia dezbaterile vor trebui 
să contribuie la dinamizarea 
energiilor oamenilor muncii in 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție, în înlăturarea lipsurilor 
și ridicarea nivelului general al 
activității, are o însemnătate 
deosebită, tineretului fiindu-i 
adresată, in primul rind, che
marea de a contribui activ la 
infăptuirea viitoarei societăți 
prefigurată în documentele ce
lui de-al XI-Ica Congres. La fel 
ca In organizațiile de partid, in 
organizațiile U.T.C. dezbaterile 
trebuie să constituie un prilej 
de ridicare generală a nivelului 
politic și ideologic al întregii 
activități, de creștere a comba
tivității revoluționare a uteciș- 
tilor, a tuturor tinerilor, ■ a fer
mității și elanului lor in muncă.
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Vizita președintelui

Republicii Liberia
Aflat în vizită pe litoralul ro

mânesc al Mării Negre. pre
ședintele Republicii Liberia, 
William Tolbert jr., a parti
cipat, luni, la un dineu, oferit 
în onoarea sa de tovarășul 
Vasile Vîlcu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, președintele 
Comitetului Executiv al Consi
liului popular al județului Con
stanța.

Au luat parte Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Petre Nicolae, prima
rul municipiului Constanța. Pe- 
trache Trofin. ambasadorul 
României la Monrovia, și alte 
persoane oficiale.

persoane 
îl înso- 

în vizita

care s-a

Au participat Joseph Graham, 
ambasadorul Republicii Liberia 
la București, și alte 
oficiale liberiene care 
țese pe înaltul oaspete 
sa în țara noastră.

în cursul dineului,
desfășurat într-o caldă cordia
litate, președintele William 
Tolbert jr. și tovarășul Vasile 
Vîlcu au toastat pentru progre
sul și prosperitatea popoarelor 
român și liberian, pentru conti
nua dezvoltare a prieteniei și 
colaborării pe multiple planuri 
dintre România și Liberia, pen
tru pace în întreaga lume.

(Agerpres)

TELEGRAMA
COMUNIST 
COMUNIST

COMITETUL CENTRAL AL PARTIDULUI 
ROMAN a trimis DIRECȚIUNII PARTIDULUI 
ITALIAN următoarea telegramă :

Am aflat cu multă întristare despre încetarea 
tovarășului Agostino Novella, reprezentant de frunte al Parti
dului Comunist Italian, conducător al mișcării sindicale italiene 
și internaționale, prieten al poporului român și al României 
socialiste.

Vă rugăm să primiți, din partea comuniștilor români, a condu
cerii Partidului Comunist Român, sentimentele noastre de adincă 
compasiune și să transmiteți familiei îndoliate cele mai sincere 
condoleanțe.

din viață a

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu. a primit, 
luni dimineața, pe Pierre Ma- 
zeaud, secretar de stat pentru 
problemele tineretului și spor
turilor din Franța, care 
vizită în țara noastră.

Cu acest 
tele a 
ministru 
ședintelui 
România, 
cele mai

face o

oaspe- 
primul 

pre-

Tovarășa Elena Ceaușescu
a primit pe prof. Maurice Morton

și Lewis J. Fetters

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII
SRI LANKA ÎN TARA NOASTRĂ

prilej, 
rugat pe 
să transmită 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 

cordiale salutări și 
urări de . sănătate 
președintelui Republicii Fran
ceze, Valery Giscard d’Estaing.

în timpul convorbirii, au fost 
discutate unele probleme refe-

ÎNTÎLNIRE

din partea

ritoare la dezvoltarea colaboră
rii tradiționale româno-fran- 
ceze, extinderea schimburilor și 
contactelor dintre tinerii din cele 
două țări.

La primire, desfășurată în
tr-o ambianță de cordialitate, 
au participat Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, și general-lo- 
cotenent Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte 
Național pentru 
și Sport.

A fost prezent 
seur, ambasadorul Franței la 
București.

al Consiliului 
Educație Fizică

Francis Levas-

Tovarășa academician dr. ing. 
Elena Ceaușescu. director gene
ral al Institutului central de 
cercetări chimice, a primit luni 
dimineața, pe prof. Maurice 
Morton, director al Institutului 
de știința polimerilor, și Lewis 
J. Fetters, profesor de chimie 
macromolecularâ. de la Univer
sitatea din Akron — S.U.A., 
care fac o vizită în țara noastră 
la invitația Cons-iliului_ Națio
nal pentru Știință 
gie.

La întrevedere a 
prof- Ioan 
C.N.S.T.

Cu acest 
schimb de 
preocupările actuale ale 
două institute

de colaborare între ele in do
meniul chimiei macromolecu- 
lare.

★
de știință americani 
în cursul aceleiași 
laboratoare din ca-

Ursu,

și Tehnolo-

luat parte 
președintele

avut loc un

SOSIREA ÎN capitală

prilej a
păreri cu privire la 

celor 
și posibilitățile

Oamenii 
au vizitat 
zile unele 
drul Institutului central de cer
cetări chimice și au avut con
vorbiri cu cercetători ai insti
tutului pe probleme de specia
litate.

Dppă vizitarea laboratoarelor, 
prof. Maurice Morton 
tat o conferință 
ICECHIM la care au 
specialiști din unități 
cetare. proiectare și 
— tema intitulîndu-se „Sinteza 
și caracterizarea unor noi co- 
polimeri". Conferința a fost ur
mată de discuții.. ■

a prezen- 
în aula 
participat 
de cer- 
producție

Sesiunea Comisiei mixte guvernamentale

romano-gumeeze
La București au început, luni 

la amiază, lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-guinee- 
ze de cooperare economică, teh
nică și științifică. Delegația 
română la lucrări este Condusă 
de Ion Pățan, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, iar delegația 
guineeză de Mamady Keita, 
membru al Biroului Politic Na
țional al C.C. al Partidului De-

mocrat din Guineea, ministrul 
culturii și învățămîntului.

A fost prezent Ibrahima Ca
mara, ambasadorul Republicii 
Guineea la București.

în ședința de deschidere a lu
crărilor sesiunii Comisiei mix
te, cele două părți au subliniat 
dorința lor comună de a dez
volta si aprofunda cooperarea 
economică, industrială și tehni- 
co-științifică în diverse domenii 
de activitate: minier, metalur
gic, construcției de mașini, agri
col și pescuitului.

Depunerea
unei

coroane
de flori

Zilele filmului din Republica Populară
Polona

La invitația primului minis
tru al guvernului Republicii 
Socialiste România, luni la a- 
miază a sosit in Capitală, în
tr-o vizită oficială în tara noas
tră, primul ministru al Repu
blicii Sri Lanka, d-na Sirimavo 
Ratwate Dias Bandaranaike.

Pe aeroportul Otopeni. unde 
a avut loc ceremonia oficială a 
sosirii, oaspetele a fost salutat

cu cordialitate de primul 
nistru al guvernului. Manea 
Mănescu. cu soția, de Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor 
Ion Ioniță, ministrul 
naționale, de alți membri ai gu
vernului. precum și de Petre 
Tănăsie. ambasadorul României 
în Sri Lanka.

externe, 
apărării

Primul ministru al Republicii 
Sri Lanka este însoțit în aceas
tă vizită de Tissa Wijeratne, 
secretar general in Ministerul 
Afacerilor Externe, C. E. S. 
Weeratunge, ambasadorul Re
publicii Sri Lanka la București, 
N. Balasubramaniam, director in. 
Ministerul Afacerilor Externe, 
de alte persoane oficiale.

La scurt timp după sosirea în 
Capitală, primul ministru al Re
publicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Ratwate Dias Banda
ranaike, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc, au depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

In fața monumentului era ali
niată o gardă militară de onoa
re. Au fost intonate imnurile de 
stat ale 
România 
Lanka.

După
premieful Republicii 
și celelalte persoane 
păstrat un moment 
gere. A fost vizitată apoi ro
tonda monumentului.

Republicii Socialiste 
și Republicii Sri

depunerea coroanei, 
Sri Lanka 
oficiale au 

de recule-

(Agerpres)

Convorbiri oficiale Dineu oficial

Luni după-amiază, tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit cu tovară
șul Julio Cesar Posada, mem
bru al •Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al Partidului Co
munist din Columbia, care, la 
invitația C.C. al P.C.R,. și-a pe
trecut . concediul de odihnă in 
țară noastră. A participat tova
rășul Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

în cursul întrevederii, a 
avut loc un schimb de informa
ții asupra activității actuale a 
P.C.R. și a Partidului Comunist 
din Columbia și au fost abor
date probleme privind dezvolta
rea, in continuare, a legăturilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele, două partide, țări și 
popoare.

PRIMIRE

fost

din Phenian, care face o vizită 
in țara noastră, cu prilejul săp
tămînii filmului din R.P.D.' Co
reeană.

In cadrul întîlnirii au
discutate unele aspecte ale dez
voltării cinematografiei îh cele 
două țări.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordia
litate tovărășească, a participat 
tovarășul Dumitru Ghișe, vice
președinte al C.C.E.S.

A fost de față Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

Prin spectacolul de gală cu 
pelicula „Riul întunecat", luni 
seara au fost inaugurate în Ca
pitală „Zilele filmului din Re
publica Populară Polonă", ma
nifestare organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste.

La spectacol, prezentat de 
Casa Filmului, au participat 
Dumitru Ghișe, vicepreședinte 
C.C.E.S., funcționari superiori 
din M.A.E., critici de film, alți 
oameni de cultură și artă, un 
numeros public.

Au fost prezenți Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul R.P. Po
lone la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la

București, atașați culturali fi 
de presă.

înainte de spectacol, după ce 
a salutat delegația de cineaști 
polonezi, regizorul Geo Saizescu 
a prezentat drumul parcurs de 
cinematografia poloneză și a 
subliniat caracterul continuu 
ascendent al relațiilor cultu
rale dintre cele două țări. în 
numele cineaștilor oaspeți a luat 
cuvintul Marek Rodjukowski, 
conducătorul delegației polo
neze.

în cursul săptămînii vor mai 
fi prezentate peliculele „Lacul 
ciudățeniilor" și „Ultima luptă".

Luni după-amiază, la Pala
tul din Piața Victoriei, au în
ceput convorbirile oficiale in
tre cei doi prim-miniștri.

La convorbiri participă Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, Ion Cosma, ministrul turis
mului, Ion St. Ion, secretar ge
neral al guvernului, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, membri ai 
conducerii unor ministere eco
nomice, ambasadorul țării noas
tre la Colombo.

Iau parte, de asemenea, Tissa 
Wijeratne, secretar general în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
C.E.S. Weeratunge, ambasado
rul Republicii Sri Lanka la

București, N. Balasubramaniam, 
director în Ministerul Afaceri
lor Externe.

în cursul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cor
dială, de înțelegere reciprocă, 
au fost apreciate progresele rea
lizate în ultimii ani în colabo
rarea dintre cele ' două țări, a- 
nalizindu-se noi posibilități de 
dezvoltare a cooperării in di
verse domenii, precum și căile 
concrete pentru realizarea de 
noi acțiuni de cooperare econo
mică, în interesul celor două 
țări și popoare.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele aspecte ale situației 
internaționale.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, cu soția, au 
oferit, luni, un dineu oficial în 
onoarea primului ministru al 
Republicii Sri Lanka, doamna 
Sirimavo Ratwate Dias Bandara
naike.

La dineu au luat parte Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, George Maco-

vescu, ministrul afacerilor ex
terne, Ion Ioniță, ministrul a- 
părării naționale, alți membri 
ai guvernului, precum și am
basadorul României in Republi
ca Sri Lanka.

Au participat persoanele ofi
ciale care însoțesc pe primul 
ministru al Republicii Sri Lanka.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă cordială, cei 
doi prim-miniștri au rostit 
toasturi.

SOSIRI

MINUTUL 91 meridian MINISTERUL EDUCAȚIEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTI II I

Tovarășul Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. președintele Consiliu
lui Culturii și Educației Socia
liste, a primit, luni după-amia
ză, delegația de -cineaști coreeni 
condusă de Cia Ghe Riong. di
rector general al Studioului de 
filme artistice „8 Februarie"

Secretarul general al Orga
nizației Meteorologice Mondiale, 
Arthur David Davies, a sosit, 
luni după-amiază, in Capitală 
pentru a participa la lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a Aso
ciației regionale pentru Europa 
a O.M.M., ce va avea Ioc la 
București între 17 și 25 septem
brie.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost întîm- 
pinat de Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului Național 
al Apelor, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești.

★

CRONICA 
U.T

Ieri, a părăsit Capitala o 
delegație a Uniunii «Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care va face o 
vizită în Anglia Ia invitația 
Uniunii Naționale a studen
ților din Marea Britanie 
(N.U.S.U.K.).

Luni după-amiază, a sosit în 
Capitală Pavel Astapenko, sub
director general al Biroului In
ternațional al Muncii, pentru a 
participa la lucrările Simpozio
nului internațional de ergono
mie, organizat la București in
tre 17 și 20 septembrie.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost Salutat de 
Cornel Hidoș, adjunct al minis
trului muncii, de alte persoane 
oficiale.

A fost prezent Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești.

• La încheierea meciului 
F.C.M. Reșița — F.C. Galați, 
de duminică, cel mai obosit se 
'arăta a fi arbitrul de centru,' N. 
Cursaru (Ploiești). El a fost 
nevoit să depună un efort deo
sebit pentru a stăvili nervozita
tea și manifestările nesportive 
ale jucătorilor, preocupați într-o 
foarte mică' măsură să ofere 
un fotbal-spectacol. în această 
privință au excelat, mai ales, 
fotbaliștii gălățeni, care au te'r- 
minat „învingători" cu scorul 
de 26—7 la raportul de faulturi 
comise ! Astfel, ei stabilesc un 
record al durităților și continuă 
Să dețină „lanterna roșie" în 
clasament. Desigur, comisia de 
disciplină a federației de fotbal, 
la momentul oportun, îi va răs
plăti așa cum se cuvine. Aten
ție Stoicescu, Nedelcu și Codrea- 
nu (penalizați cu cite două car
tonașe galbene).

a
cu

care, 
gustat, 
Supor- 
amin-

• Chimia Rîmnicu-Vîlcea 
înregistrat al doilea eșec 
0—3, de la debutul în divizia A, 
și este singura formație 
după șapte etape, n-a 
încă, din cupa victoriei, 
terii echipei vîlcene iși
tesc că numai cu un an în urmă 
sărbătoreau cucerirea prețiosu
lui trofeu „Cupa României". Fi
rește, ei speră să mai cunoască 
asemenea momente plăcute...

• Pentru concursul „Prono
sport" de duminică 15 septem
brie, iubitorii de fotbal din Cluj

, "'■ ’a
C.F.R. cu to|ii 

de 
plătitori au plecat

au avut o misiune ușoară : 
partida „U“ — C.F.IL — 
au indicat X' și au reușit ! 
schimb, cei aproape 10 000 
spectatori 
dezamăgiți de la stadion, fiind 
nemulțumiți de jocul mediocru 
prestat de cele două formații 
clujene, care au făcut, din nou, 
o... remiză de salon, reeditînd 
draw-urile din campionatul tre
cut : 3—3 și 2—2. Și în clasa
ment, C.F.R. și „U“ Cluj merg 
frățește : au același număr de 
puncte — 6, același golaveraj 
negativ — minus 3 și ocupă po
zițiile 13—14.

• La 33 de ani. Sferică Ada- 
mache se pare că trăiește a 
doua tinerețe. După o absență 
prelungită în sezonul trecut, 
fiipd accidentat, el se numără, 
din nou, printre cei mai valo
roși portari ai primei divizii. De 
la începerea campionatului a 
fost consemnat numai cu note 
de 9 și 10. în partida de dumi
nică, de la Constanța, Adama- 
che a fost un adevărat înger 
păzitor al porții echipei brașo
vene, salvînd zece goluri ce pă
reau inevitabile.

• Turneul internațional de 
tenis le la Cedar Grove (New 
Jersey) s-a încheiat cu victoria 
jucătorului român Ilie Năstase, 
care l-a întrecut în finală cu 
6—4, 7—6 pe spaniolul Juan 
Gisbert. Partida, care a durat 
91 de minute, a fost de un bun 
nivel tehnic, cu numeroase 
schimburi spectaculoase de 
mingi. De remarcat că Ilie Năs
tase a terminat acest turneu 
fără să fi pierdut nici măcar un 
set.

La sfirșitul finalei, Juan Gis
bert a declarat: „După părerea 
mea, Ilie Năstase continuă să 
fie cel mai bun și rapid tenis- 
rhan din lume pe terenurile cu 
zgură".

• în 
natului 
echina 
ra de miercuri a formației Di
namo București în „Cupa 
UEFA", a ciștigat cu scorul de 
1—0 meciul susținut in depla
sare cu Altay Izmir. Formația 
Beșiktaș Istanbul, care va juca 
în cadrul aceleiași competiții 
europene cu Steagul Roșu Bra
șov, a terminat la egalitate: 1—1, 
pe teren propriu, cu Ankara- 
gucu.

etapa a 2-a a campio- 
de ' fotbal al Turciei, 

BoîUspor Bolu, adversa-

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

Anunță scoaterea la concurs
a următoarelor posturi didactice

1- — Conferențiar la Catedra 
de Mașini agricole Facultatea de 
Mecanică agricolă la discipli
nele : „Calculul și construcția 
tractoarelor", „Tractoare" și 
„Tractoare și mașini agricole 
modeme", poziția 2 din statul 
de funcțiuni;

2. — Conferențiar la Catedra 
de Tehnica transporturilor și 
telecomenzi feroviare Faculta
tea de Transporturi la disciplina 
„Construcții feroviare", poziția 
4 din statul de funcțiuni ;

de lucrări la Cate- 
Facul-

„Locomotive și automotoare cu 
motoare termice" șj „Protecția 
muncii", poziția 10 din statul 
funcțiuni ;

de

11. — Lector la Catedra 
Economie politică Facultatea 
Mecanică agricolă la disciplina 
„Economie politică", poziția 30 
din statul de funcțiuni ;

de 
de

• Galeria timișoreană nu se 
dezminte. La meciul de pe sta
dionul Steaua a lăsat, din nou, 
o frumoasă impresie prin felul 
de a se manifesta în susținerea 
echipei : sportiv, civilizat, 
zical, inteligent.

• în cadrul „Dinamoviadei" 
la box, care s-a desfășurat la 
Miskolc, trei pugiliști români au 
terminat învingători. La catego
ria cocoș, Jenei Vancea a dis
pus la puncte de cehoslovacul 
Florek. la categoria' semiușoară. 
Ion Vladimir l-a învins prin a- 
bandon în repriza a treia pe 
Nakov (Bulgaria).

3. — Șef 
dra de Mașini electrice 
tatea de Electrotehnică la disci
plinele : „Tehnologia de fabri
cație a mașinilor electrice", 
„Teoria și încercările mașinilor 
electrice", „Mașini electrice' 
„Acționări, automatizări,
culatoare", poziția 18 din statul 
de funcțiuni ;

12. — Șef de lucrări la Cate
dra de Mecanică și teoria me
canismelor Facultatea de Meca
nică agricolă la disciplinele : 
„Organe de mașini și teoria me
canismelor" și „Teoria mecanis
melor și dinamica mașinilor", 
poziția 20 din statul de func
țiuni ;

Termenul legal de înscriere la 
concurs decurge de la data pu
blicării concursului în Buletinul 
oficial.

Candidații care funcționează 
în altă instituție de invățămint 
superior sînt obligați să co
munice în scris rectorului sau 
directorului 
la concurs.

Informații 
legătură cu 
obține de la 
râtului I.P.B.

acesteia înscrierea

suplimentare în 
concursul se pot 
secretariatul recto-

Actele necesare înscrierii 
la concurs sint :

Casa de Cultură a sectorului I

Grupul de șantiere
Lotru

PENTRU COPII

ANUNȚĂ
DESCHIDEREA UNOR NOI CURSURI Șl CERCURI 

începînd cu luna SEPTEMBRIE 1974 :

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 DURATĂ pentru calificare în me

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

se primesc tineri cu cel puțin 4 clase, intre 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, în 
categoriei D.

Durata cursului :
— 10 zile pentru conducătorii auto cu un 

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

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

— indemnizații (mai puțin incasatorii și controlorii) ;
— masă la cantină Ia prețuri convenabile ;
— legitimații de călătorie pe mijloacele de transport în comun:
— pentru nefamiliști, cazare în căminele întreprinderii ;
— stabilirea domiciliului în 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 Cafea Șerban Vodă nr. 164—166, telefon : 
23. 61. 54. și 23. 88. 70.

— conducători auto categoriile B și 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 într-o categorie supe
rioară de retribuire, conform noilor limite îmbunătățite.

vederea obținerii

stagiu în meserie

stagiu în meserie

4. — Șef de lucrări la Catedra 
de Electrotehnică II Facultatea 
de automatică la disciplinele : 
„Electrotehnică și electronică 

.j“, „Bazele electrofeh- 
și „Electrotehnică și ma- 
electrice" poziția 11 din

13. — Șef de lucrări la Cate
dra de Tehnologia substanțelor 
anorganice Facultatea de Chi
mie industrială la disciplinele : 
„Tehnologia substanțelor 
azot" și ,.B*azele 
chimice", poziția 
de funcțiuni:

cu 
tehnologiei 

8 din statul

«■IjIvLII UliCtJ 
industrială' 
nicii' 
șini 
statul de funcțiuni :

. 14. — Lector 
Limbi străine 
Transporturi la 
ba rusă" 
de funcțiuni ;

Catedra de 
de

la
Facultatea 

disciplina „Lim- 
poziția 24 din statul

5. — Șef de lucrări la Cate
dra de Rețele electrice Facul
tatea de Energetică la disciplina 
„Tehnica tensiunilor înalte", 
poziția 10 din statul de func
țiuni ;

6. — Lector la Catedra de 
Filozofie Facultatea de Aero
nave la disciplinele : „Pedago
gie", și „Metodă și practică pe
dagogică", poziția 34 din statul 
de funcțiuni ;

15. — Șef de lucrări la Cate
dra de Chimie organică Facul
tatea de Chimie industrială la 
disciplinele „Tehnologia anti- 
dăunătorilor" și „Chimie orga
nică", poziția 10 din statul de 
funcțiuni :

16. — Șef de lucrări la Cate
dra de Chimie organică Facul
tatea de Chimie industrială la 
disciplina „Chimie organică", 
poziția 11 din statul de func
țiuni ;

cu sediul în comuna Voinea- 
sa, județul Vîlcea 

recrutează urgent muncitori 
calificați în următoarele 

meserii :

• macaragii, autori
zați ISCIR

• șoferi categoriile B 
și D și trei ani ve
chime

• excavatoriști cu car
net de calificare

Condițiile de recrutare sint 
cele prevăzute de Legea nr. 
12'1971 fi H.C.M. 914/1968.

Relații suplimentare se pri
mesc la Serviciul salariza
re personal-învățămint al 
grupului de șantiere.
--------------------- ♦-----------------------------

ACORDEON 
BALET SI GIMNASTICA 
ARTISTICĂ

PENTRU

CHITARĂ
LIMBI STRĂINE (germană, 
engleză și franceză)

ADULȚI
CHITARA
LIMBI STRĂINE (engleză, 
germană, franceză, rusă). 
DESEN TEHNIC 
DISCOTECA
PRECUM Șl

7. — Șef de lucrări la Catedra 
de Tehnologia construcțiilor de 
mașini Facultatea de 
nologia construcțiilor de ma
șini la disciplinele : 
șini-unelte pentru 
rea metalelor", 
și utilajul 
deformare"
strucțiilor de 
12 dip statul de funcțiuni ;

Teh-

„Ma- 
prelucra- 

„Tehnologie 
prelucrării prin

și „Tehnologia con- 
mașini", poziția

de 
de

COSMETICA
CROITORIE
DACTILOGRAFIE - SE
CRETARIAT TEHNIC
STENOGRAFIE
ACORDEON

ÎNSCRIERI DE ARTIȘTI AMATORI PENTRU 
FORMAȚIILE ARTISTICE

Înscrierile se fac zilnic în str. Slătineanu nr. 16, tel. 11 98 68.

AZI, ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES

8. —• Lector la Catedra 
Matematici I Facultatea 
Transporturi la disciplina „Ana
liză matematică", poziția 16 
statul de funcțiuni;

9. — Lector 
Matematici I 
Transporturi 
„Matematici" și „Analiza
matică", poziția 18' din 
de funcțiuni ;

din

de 
de

la Catedra 
Facultatea 

la disciplinele : 
mate- 
statul

10. — Șef de lucrări la 
dra ele Material rulant și 
vehicule rutiere 
Transporturi la

Cate- 
auto- 

Facultatea de 
disciplinele :

17. — Șef de lucrări la Catedra 
de Tehnologia silicaților și 
compușilor oxidici. Facultatea 
de Chimie industrială la disci
plinele : „Tehnologia materiale
lor de construcții" și „Tehnolo
gia lianților" poziția 10 din sta
tul de funcțiuni.
, Candidații la concurs vor de
pune la secretariatul rectoratu
lui Institutului politehnic Bucu-' 
rești. Splaiul Independenței 
nr. 311 — în termen de 30 de 
zile de la data publicării con
cursului în Buletinul oficial, 
cererea de înscriere împreună 
cu actele prevăzute de Legea 
nr. 6 privind Statutul persona
lului didactic din R. S. România 
publicată in Buletinul oficial al 
R. S. România partea L nr. 33 
din 14 martie 1969 și de instruc
țiunile Ministerului Educației 
și învățămîntului nr. 94 539/1969.

Concursul se va ține la recto
ratul Institutului politehnic din 
București. în termen de trei 
luni de la data expirării ter
menului de înscriere la concurs.

• Cererea de înscriere la care 
se anexează :

• Memoriul de activitate di
dactică, științifică, tehnică. în 
producție, obștească — în trei 
exemplare :
• Lista lucrărilor științifice 

publicate sau în curs de publi
care — in trei exemplare ;

• Lucrările de specialitate 
elaborate — într-un exemplar ;
• Autobiografia — în două 

exemplare ;
• Aprecierea activităților ; 

profesionale, didactice, științi
fice. tehnice. In producție și 
obștești, eliberată de colectivul 
de muncă unde candidatul iși 
desfășoară activitatea — în
tr-un exemplar însoțită de o a- 
dresă semnată de directorul in
stituției (întreprinderii) și secre
tarul comitetului P.C.R. în care 
să se menționeze că s-a obținut 
aprobarea Secretariatului comi
tetului municipal București al 
P.C.R., sau a Secretariatului 
comitetului județean al P.C.R. ;

• Copie legalizată de pe di
ploma de studii superioare — 
într-un exemplar — și de pe 
anexa la diplomă (situația șco
lară) ;

• Copie legalizată de pe di
ploma de doctor — într-un 
exemplar ;

• în cazul 
de studii sînt 
nătate, se va 
rea legalizată 
într-un 
copie
Ministerului Educației și Invă- 
țămîntului. Comisia superioară 
de diplome privind echivalarea 
acestora ;

în care diplomele 
obținute în străi- 
depune traduce- 
de pe acestea —

exemplar, precum și 
legalizată de pe adresa

• Adeverință privind vechi
mea in muncă — într-un exem
plar ;

• Un dosar cu șină.

P.S. Menționăm că în B. O. al 
R. S. România a apărut pre
zentul anunț.



1)1 PKffTK HOTAREO.N.U.: un rol 
sporit in viata 
internațională

Clădirea new-yorkeză a Organizației Națiunilor Unite, 
evocată atît de des în reportaje, cunoaște animația tradi
țională a începutului de sesiune. Adunarea Generală, acest 
forum al statelor ce compun organizația, reflectare a unei 
lumi în continuă prefacere, începe dezbaterea problemelor, 
esențiale ale actualității. Un purtător de cuvînt a afirmat 
că agenda din acest an este cea mai încărcată din istoria 
O.N.U.

Nu-i vorba doar de numărul punctelor înscrise pe ordi
nea de zi. Latura cantitativă își are, desigur, importanța ei. 
Factorul esențial îl reprezintă, însă, solicitarea adresată 
O.N.U. de a aborda dosarele presante ale momentului, 
preocuparea pentru creșterea rolului și eficacității O.N.U- 
pentru ca marea organizație să devină într-o măsură mai 
mare cadrul dezbaterii problemelor cardinale cu care 
umanitatea este confruntată. Prin primirea noilor membri 
- Bangladesh, Guineea-Bissau și Grenada, O.N.U. va 
număra 138 de state în rîndurile sale, ceea ce înseamnă 
imensa majoritate a țărilor ce și-au înscris numele pe harta 
planetei. Adunarea Generală oferă tuturor acestor țări - 
mici, mijlocii și mari - tribuna de la care pot să-și expună 
punctul de vedere asupra evoluției internaționale, contri
buind la găsirea căilor pentru o soluție conformă cu in
teresele reale ale popoarelor, ale cauzei destinderii. Prin 
caracterul său, O.N.U. poate să concentreze eforturile tu
turor statelor, indiferent de dimensiunile lor, în vederea 
unor reglementări pozitive, politice, care să elimine foca
rele de tensiune din lume, să stimuleze cursul spre destin
dere și conlucrare internațională. In lumea în care trăim 
nu se poate concepe rezolvarea problemelor-cheie ale 
planetei în cercul închis al cîtorva țări, fără a se ține sea
ma de opiniile întregii comunități internaționale. O.N.U. 
este în prezent forul cel mai larg, un for capabil să asi
gure un tratament egal tuturor membrilor săi, să-și aducă 
aportul la normalizarea relațiilor între state, la așezarea 
lor pe temelia unor principii de legalitate internațională 
confirmate de viață : independența, suveranitatea, egali
tatea deplină, neamestecul în afacerile interne, înlăturarea 
folosirii forței sau a amenințării cu forța. Problemele de 
fond ale prezentului pot fi reglementare viabil numai cu 
participarea tuturor celor interesați, a tuturor statelor 
membre. O.N.U. poate asigura un teren fertil pentru o 
asemenea dezbatere amplă, realistă, constructivă, fapt de
monstrat și de bilanțul pozitiv al sesiunii extraordinare 
consacrate problemelor energiei, materiilor prime și dez
voltării. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„schimbările care se produc în viața internațională fac să 
crească tot mai mult roiul Organizației Națiunilor Unite 
și al altor organisme internaționale ca factori de stimu
lare a colaborării între state, de elaborare a _ normelor 
care să guverneze relațiile dintre țări și de asigurare a 
înfăptuirii în viață a acestor norme".

România este profund preocupată de creșterea rolului 
pe care O.N.U., îl are pe arena mondială și a formulat, 
consecvent, o serie de propuneri menite să determine, prin 
acțiunea comună a tuturor statelor, sporirea eficienței or
ganizației, a capacității ei de a contribui la consolidarea 
păcii, la adîncirea colaborării între toate națiunile, la pro
movarea normelor de legalitate internaționale, de soluțio
nare a problemelor litigioase prin intermediul negocierilor. 
Toate statele sînt interesate în consolidarea O.N.U. ca for 
al dezbaterii mondiale, al adoptării unor decizii construc
tive, al apropierii între națiuni. Firește, nu se pot ignora 
O serie de lacune ale activității organizației. Dar dincolo 
de aceste deficiențe remediabile, O.N.U. rămîne un factor 
indispensabil destinderii și colaborării internaționale. Sta
tele membre năzuiesc să dobîndească certitudinea că pot 
găsi în O.N.U- o garanție a independenței și suveranității 
lor, un sprijin real, concret, pentru salvgardarea drepturi
lor și intereselor lor legitime. Fără îndoială, în legătură 
cu aceasta se relevă necesitatea de a se asigura o valoa
re practică rezoluțiilor adoptate. Concepută ca o organi
zație compusă din state suverane, care își exercită pe de
plin, în totalitate, prerogativele lor, O.N.U. își bazează 
eficiența pe voința membrilor săi de a acționa consecvent 
în direcția consolidării păcii, respectării dreptului fiecărei 
națiuni de a-și decide singură soarta, fără nici un amestec 
din afară. Eficacitatea O.N.U. trebuie pusă în nemijlocită 
corelare cu capacitatea ei de a exprima realitatea lumii 
contemporane, de a asigura tuturor statelor - mici, mij
locii și mari - posibilitatea unei active contribuții la în
treaga activitate a organizației.

A 29-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U. își în
cepe lucrările într-un moment complex al evoluției inter
naționale. Agenda încărcată a sesiunii reflectă multitudi
nea problemelor ce preocupă popoarele și din care derivă 
imperativul unui dialog deschis, lucid, capabil să ducă la 
reglementări pozitive. Speranțele opiniei publice, expri
mate constant, sînt legate de întărirea rolului O.N.U., în 
efortul pentru eliminarea primejdiei de război, pentru de
mocratizarea relațiilor internaționale, pentru aprofundarea 
cursului spre destindere.

,t EUGENIU OBREA

PENTRU DEZBATEREA 
PROBLEMEI 

PALESTINIENE 
LA SESIUNEA 

ADUNĂRII GENERALE 
A O.N.U.

Reprezentantul permanent al 
Libanului la Națiunile Unite, 
Edouard Ghorra, președintele în 
exercițiu al grupului țărilor 
arabe la O.N.U., a remis secre
tarului general, Kurt Waldheim, 
o scrisoare prin care cere în
scrierea problemei palestiniene 
pe ordinea de zi a viitoarei Se
siuni a Adunării Generale. Do
cumentul este semnat de toate 
țările arabe membre ale O.N.U. 
și de un număr de 24 de state 
din Africa, Asia și Europa; 
printre coautorii acestei propu
neri se află și țara noastră.

Memorandumul explicativ, 
care însoțește cererea, afirmă că 
diferite aspecte ale problemei 
palestiniene au fost abordate cu 
regularitate in cadrul Adunării 
Generale sau în alte organisme 
ale O.N.U.. dar problema Pales
tinei ca atare și cea a poporu
lui palestinian nu au apărut 
niciodată pe agenda Adunării 
Generale.

în cadrul unei conferințe de 
presă, organizată în ajunul celei 
de-a XXIX-a sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U.. secreta
rul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, 
a arătat că cele mai importante 
puncte înscrise pe ordinea de 
zi a sesiunii sînt legate de re
zolvarea problemelor dezarmă
rii și încetării cursei înarmări
lor. în primul rînd a înarmă
rilor nucleare. El a menționat 
necesitatea continuării eforturi
lor pentru încheierea procesului 
de decolonizare, reglementării 
problemei palestiniene și a si
tuației din Orientul Apropiat, 
problema retragerii trupelor 
străine, aflate sub drapel 
O.N.U., din Coreea de sud.

Secretarul general al O.N.U. 
a salutat succesele mișcărilor 
naționale de eliberare de pe 
continentul african. Decoloni
zarea teritoriilor portugheze — 
a spus Kurt Waldheim — ne dă 
încrederea că acest proces se 
va extinde și asupra altor teri
torii

tiva dezvoltării generale a sta
telor din această regiune.

R. S. CEHOSLOVACĂ. - Tineri pictori de la întreprinderea 
Crystalex din Novy Bor executînd lucrări de artă pe sticlă.

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT

• LA LINZ a avut loc cea 
de-a X-a Conferință internațio
nală (jubiliară) de istorie a 
mișcării muncitorești, cu tema 
„Mișcarea muncitorească și fas
cismul".

La reuniune au luat parte 
istorici din 22 de țări, printre 
care și România. Delegația țării 
noastre, compusă din dr. Nico
lae Copoiu, secretar științific al 
Institutului de studii istorice și 
sociai-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., și dr. Ludovic Ior- 
daky, cercetător științific prin
cipal la Institutul de istorie din 
Cluj, a prezentat comunicarea 
„Mișcarea muncitorească — 
principala forță in lupta anti
fascistă din România".

„Scînteia tineretului"
pag. 6

R.D. VIETNAM. - Școala nouă din satul Tam Cuong, districtul Vinh Bao, construită de 
populația locală.

Festivalul ziarului „L Unita"
Cuvîntarea lui Enrico Beriinguer

Marea întilnire de Ia Bo
logna, Festivalul național al 
ziarului „L’Unita", consacrat 
în acest an sărbătoririi a ju
mătate de veac de existență 
a cotidianului comuniștilor 
italieni, s-a încheiat dumini
că seara.

La intrarea in „orașul festi
valului" — construit pe circa 
200 000 metri patrați prin munca 
entuziastă depusă timp de luni 
de zile de comuniștii bolognezi 
— participanții la demonstrație 
au salutat- cu căldură pe condu
cătorii Partidului Comunist Ita
lian. in frunte cu președintele 
P.C.I., Luigi Longo, și secreta
rul general al partidului, Enrico 
Beriinguer.

Din țara noastră, la manifes
tări au luat parte Constantin 
Matei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., și Virgil 
Dănciules.cu, .secretar general de 
redacție al ziarului „Scînteia".

Luind cuvintul, secretarul ge
neral al P.C.I., Enrico Beriin
guer a relevat că partidului co
munist îi revine, un rol decisiv 
in perspectiva tot mai urgentă a 
unei cotituri democratice in 
conducerea țării. Arătind că 
partidul numără, in prezent, 
1 650 000 de membri (cu 27 000 
mai mult față de. sfârșitul anu
lui 1973), că a fost împlinit cu 
succes obiectivul de 4 miliarde 
de lire subscripție pentru presa 
comunistă, Beriinguer a subli
niat că aceste cifre, ca și alte 
numeroase fapte, demonstrează 
forța și locul pe care P.C.I. îl 
dețin in realitatea țării. Tot mai 
mulți italieni — a spus el — 
atrag atenția că fără comuniști 
nu sînt posibile nici o societate 
mai dreaptă, nici un stat și o 
administrație eficientă, nici o 
conducere politică care să aibă 
suficientă forță și să se bucure 
de încrederea necesară. Vorbi
torul a arătat că „în centrul 
acțiunii partidului se află, 
această perioadă, obiectivul

în 
for-

A-într-un interviu acordat 
genției Prensa Latina cu prile
jul vizitei sale la Havana, mi
nistrul patrimoniului național 
din Mexic, Horacio Flores de 
la Pena, s-a pronunțat în fa- 
voarei creării unui forum în 
întregime latino-american oare 
să dezbată problemele economi
ce ale continentului în perspec

. BISSAU. — în conformitate 
cu prevederile Acordului de la 
Alger, intervenit intre Parti
dul African al Independenței 
din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.) și 
guvernul portughez, în localita
tea Kebo, situată în partea de 
sud a tînărului stat independent 
african, a avut loc, la 14 sep
tembrie, schimbul de prizonieri 
dintre cele două părți implicate.

• ACORD ÎNTRE TANZANIA 
Șl UGANDA

• MOHAMED ; SIAD BARRE, 
președintele Somaliei și preșe
dinte al Organizației Unității

mării unui guvern de cotitură 
democratică, fondat pe colabo
rarea tuturor forțelor populare, 
adică ceea ce a fost numit un 
„compromis istoric" între aceste 
forțe. Convingerea noastră 
profundă, a spus vorbitorul, este 

. că perspectiva pe care noi o 
propunem este o necesitate o- 
biectivă și urgentă. Aceasta — 
a continuat secretarul general 
al P.C.I. — nu vrea să însemne, 
totuși, că un guvern de cotitu
ră democratică poate fi format 
de azi pe mîine; iată de ce, de
rivă, de aici, necesitatea întil- 
nirilor între forțele populare 
care să ducă la realizarea unei 
convergențe și a unei solidari
tăți cit mai ample posibil pen
tru a putea fi înfruntate presan
tele și. gravele probleme ale 
momentului.

După patru zile de dezbateri, duminică noaptea au luat sfir- 
șit lucrările celui de-al IX-lea Congres al Partidului Socialist 
Desturian, partid de guvernămînt în Tunisia.

Partidul Cotpunist Român a 
fost reprezentat de tovarășul 
Iosif Uglar, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre- 
tra al C.C. al P.C.R.

Pe ordinea de zi a Congresu
lui s-au aflat o serie de proble
me legate de dezvoltarea eco- 
r.omico-socială a țării, măsuri 
privind perfecționarea structurii 
organizatorice a partidului și 
statului, stabilirea strategiei 
pentru viitorii ani și alegerea 
organelor de conducere ale par
tidului.

Documentele prezentate de 
conducerea partidului și discu
țiile care au avut loc au sub
liniat necesitatea, pentru pro
gresul țării, a unității naționa
le, contribuția P.S.D. la crearea 
și formarea conștiinței naționa
le, eforturile depuse de poporul 
tunisian pe calea lichidării gre
lei moșteniri a colonialismului, 
pentru dezvoltarea sa economi
că și socială.

în încheierea lucrărilor, au 
fost adoptate mai multe rezolu
ții. între care o Cartă a parti
dului, care prevede, între altele.

Un grup ffe conducători ai FRELIMO 
au sosit la LOURENCO MARQUES

Un grup de lideri ai Fron
tului pentru Eliberarea Mozam- 
bicului (FRELIMO), condus de 
Joaquin Chissano, membru al 
Comitetului Executiv, a sosit, 
luni, pe calea aerului, la Lou- 
renco Marques, venind de la 
Dar es Salaam, în vederea pre
luării puterii de către guvernul 
de tranziție, in care FRELIMO 
va deține două treimi din por

Situația din Etiopia
într-un comunicat difuzat du

minică, la. Addis Abeba, Comi
tetul de coordonare al forțelor, 
armate a anunțat că el va pre
lua- funcțiile de șef de stat ăl 
Etiopiei, pină în momentul in 
dare regele desemnat, prințul 
moșțenjtor Merid Asfa .Wossen, 
va reveni în tară. într-un al 
doilea comunicat, se precizează 
că generalul Michael Aman An- 
dom va primi oaspeții și am
basadorii străini in numele Co
mitetului și' că el va putea să 
semneze orice acord sau tratat 
internațional, după ce va fi ob

Africane, a declarat că Uganda 
și Tanzania au căzut de acord 
asupra efectuării schimbului de 
Prizonieri și asupra încetării 
propagandei ostile — relatează 
agenția Reuter. Mohamed Siad 
Barre, care a făcut această de
clarație la Nairobi, a afirmat că 
înțelegerea a fost realizată du
pă convorbirile purtate cu pre
ședintele Ugandei. Idi Amin, și 
cu primul ministru al Tanzaniei, 
Rashid Kawawa, in timpul vi
zitelor efectuate în capitalele 
celor două țări. „Diferendele 
existente între cele două țări 
au fost depășite, iar problema 
— soluționată", a adăugat pre
ședintele somalez.

în prezența președintelui 
Houari Boumediene, a avut 
loc ceremonia de închidere 
a Tirgului internațional de 
la Alger. Cu acest prilej, a 
avut loc o manifestare cul- 
tural-artistică, organizată de 
cele 43 de state participante 
și desfășurată sub lozinca 
„Prietenie între popoare — 
eliberarea întregii Africi". 
România — care a participat 
în mod activ și neîntrerupt 
ia toate cele 11 ediții ale 
acestei întruniri economice 
mondiale — a fost reprezen
tată, anul acesta, de 20 de 
întreprinderi de comerț ex
terior, care au expus o gamă 
foarte largă de produse, în
deosebi mașini și utilaje.

Pentru participarea bogată 
și diversificată a României 
la actuala ediție a Tirgului 
internațional de la Alger, pa
vilionul țării noastre a fost 
distins ,în cadrul ceremoni
ei de închidere, cu „Medalia 
de argint".

accelerarea ritmului de dezvol
tare economică, intărirea rolului 
statului în ce privește activita
tea în domeniul economiei, ne
cesitatea amplificării procesului 
de învățămînt, a formării de 
cadre naționale și educării ti
neretului in spiritul tradițiilor 
naționale, al contribuției sale la 
procesul de emancipare econo
mică și socială.

în cadrul ședinței de închi
dere, a luat cuvintul președin
tele partidului, Habib Bourgui- 
ba, care s-a referit la sarcinile 
actuale ale partidului în lumiwa 
documentelor adoptate de Con
gres.

Tot duminică, președintele a 
ținut o conferință de presă. în 
cadrul căreia, pe lingă proble
mele de ordin intern, s-a' referit 
Ia unele aspecte ale situației 
internaționale, pronunțîndu-se 
pentru dezvoltarea legăturilor 
țării sale cu toate țările priete
ne și frățești, pentru stabilirea 
unei cooperări fructuoase în ba
zinul Mediteranei, pentru o co
laborare care să aibă la bază 
principiile avantajului reciproc.

tofolii, și care are misiunea de 
a conduce Mozambicul pină la 
dobindirea independenței de
pline, ce va avea loc la 25 iu
nie 1975.

Potrivit agenției Reuter, care 
transmite informația, la sosire, 
reprezentanții FRELIMO au fost 
întimpinați de membri ai ve
chiului cabinet provizoriu, în
sărcinat in luna iulie cu admi
nistrarea țării.

ținut aprobarea Comitetului de 
coordonare al forțelor armate.

în sfârșit, intr-un. al treilea 
comunicat, Comitetul afirmă că, 
deși militarii au fost obligați 
să-și asume responsabilitățile 
provizorii ale guvernării, ei nu 
vor face politică. Acesta. ..este 
motivul, arată comunicatul, 
pentru care Comitetul va selec
ționa, -curind, citită civili expe
rimentați pentru a sfătui miș
carea militară. Aceasta nu în
seamnă că. militarii se .vor în
toarce în cazărmi pină cînd 
nu-și vor fi dus sarcinile anun
țate la bun sfârșit.

• NOUA CONSTITUȚIE 
TAILANDEZĂ

• ADUNAREA Națională a 
Tailandei a hotărit ținerea de 
alegeri' generale la 120 de zile 
după promulgarea noii Consti
tuții. Kukrit Pramoj, președin
tele Adunării, a declarat ciepu- 
taților, după a doua citire a 
proiectului de Constituție, că 
aceasta se așteaptă să fie pro
mulgată la 8 octombrie

Noua Constituție urmează să 
o înlocuiască pe cea interimară, 
în vigoare de la răsturnarea 
guvernului militar (octombrie 
1973). S-a decis, de asemenea, 
să se adopte o propunere ca 
numărul membrilor Camerei 
Inferioare a noului Parlament 
să fie de 240 pină la 300 și ca 
aceștia să fie aleși prin vot u-

Înainte de
O impresionantă „zi 

de acțiune" în toate 
țările membre ale Pie
ței comune : agricul
tori nemulțumiți de
monstrează pe străzi
le marilor orașe vest- 
europene, unii dintre 
ei la Volanul tractoa
relor. S-a făcut totul 
ieri, a nu știu cîta oară 
în ultimele săptămîni, 
pentru a atrage aten
ția guvernelor și opi
niei publice asupra 
soartei agriculturii 
„celor nouă".

S
e știe de multă 
vreme că stag
narea și ruina
rea rapidă a 
gospodăriilor a- 
gricole mici și 
mijlocii din ță

rile Pieței comune sînt fe
nomene cronice. Ele sint 
accelerate, în prezent, de 
factori dificil de contra
carat, cum ar fi inflația și 
criza energetică. Acestea se 
traduc prin creșterea pre
țurilor la ingrășămintele a- 
gricole, furaje și produsele 
insectofungicide, carburanți, 
energie electrică. La prețu
rile tot mai ridicate plătite 
de agricultori se adaugă im
pozitele majorate și alte taxe, 
fără a mai menționa prețu
rile de achiziție la mașinile 
;i utilajele agricole.

Toate aceste elemente 
converg spre ridicarea con
stantă a costurilor produc
ției agricole, in timp ce ajus
tarea prețurilor de vinzare 
la produsele comunitare se 
stabilește o singură dată pe 
an, primăvara, prin acordul 
miniștrilor de resort din ce
le 9 țări. Situația actuală re
levă, insă, necesitatea de a 
se întreprinde chiar in aceas
tă toamnă măsuri urgente din 
partea organismelor comu
nitare și a guvernelor ță
rilor din C.E.E., cu mai multe 
luni înaintea „scadenței".

Demonstrațiile, manifestă
rile repetate de nemulțumi
re ale țăranilor care nil mai 
pot face față costurilor 
de producție i-au determinat 
pe miniștrii agriculturii „ce
lor nouă" să se reunească in 
mare grabă. Astăzi este a 
treia marți succesivă de cînd 
cei nouă miniștri iau loc 
Ia masa negocierilor. Nu s-a 
obținut nimic concret La pri
mele două, doar enunțuri de 
principii și recunoașterea di

Tendințe îngrijorătoare
RAPORTUL ANUAL AL F.M.I.

La Washington a fost dat 
publicității raportul anual al 
Fondului Monetar Interna
țional, care avertizează asu
pra pericolului unei rece
siuni economice de amploare, 
pe plan mondial, in perioa
da imediat următoare.

„La jumătatea anului 1974 — 
se azată în document — eco
nomia mondială era puternic 
afectată de o inflație virulentă 
șî larg răspindită, de o reducere 
a creșterii economice și de un 
dezechilibru masiv în plățile in
ternaționale. Acesta constituie, 
poate, cel mai complex și grav 
set de probleme cu care au fost 
confruntate guvernele naționale 
și comunitatea internațională de 
la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial".

Raportul subliniază necesita
tea unei intensificări a cooperă
rii internaționale, pentru solu
ționarea dificilei conjuncturi.

în caz contrar, măsurile uni
laterale pe care unele state le-ar 
putea adopta — intre care de-

• ÎNTR-UN interviu acor
dat televiziunii din Praga, 
președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a relevat impor
tanța eforturilor care se în
treprind in direcția reali
zării destinderii pe conti
nent. El a subliniat, in con
text, că privește cu opti
mism perspectivele Confe
rinței europene pentru secu
ritate și cooperare și a ară
tat că Helsinki este pregătit 
pentru cca de-a treia etapă 
a conferinței, care ar trebui 
să înceapă, încă in acest an. 
după terminarea tratative
lor care se desfășoară Ia 
Geneva.

niversal, iar Camera Superioară 
— Senatul — să fie formată 
din 100 de membri desemnați 
de rege. Vîrsta minimă a ce
tățenilor cu drept de vot ur
mează să fie de 20 de ani. în 
sfârșit. Adunarea a, respins o 
clauză care permitea regelui să 
anuleze hotărîrile Parlamentu
lui prin convocarea de referen- 
dumuri în problemele contro
versate.

• SOLIDARI CU ECHIPAJUL 
DE PE „FRANCE"

Răspunzînd apelului lansat de 
sindicate, matrozii din marina 
comercială a Franței au decla
rat, luni, o grevă generală de

PE SCURT*PE SCURT* PE SCURT*PE SCURT*PE SCURT

ficultăților întâmpinate de 
agricultori. Cele 14 organiza
ții sindicale agricole din Pia
ța comună n-au primit răs
puns la cererile și propune
rile lor și, în consecință, 
și-au chemat membrii la 
organizarea unor noi de
monstrații, pentru ,a determi
na urgentarea luării de mă
suri adecvate.

Motivarea eșecurilor reu
niunilor precedente prin a- 
cuzarea aspectelor de pro
cedură (propunerea Comi
siei C.E.E. de majorare a 
prețurilor la produsele agri
cole nu ar fi trecut prin par
lamentul comunitar etc) nu 
poate ascunde fondul pro
blemei. Dc fapt, cei nouă mi
niștri nu se înțeleg asupra 
unei chestiuni dc bază : cu 
ce procent să crească pre
țurile 1 Agricultorii cer 8 la 
sută ; Comisia C.E.E. a pro
pus 4 la sută. Pe acest teren 
se ciocnesc interesele opuse 
ale țărilor exportatoare și 
ale celor importatoare de 
produse agricole. Reprezen
tanții R. F. Germania, Da
nemarcei și Marii Britanii 
(indeosebi importatoare) se 
opun oricărei propuneri de 
sporire a prețurilor agricole, 
in timp ce reprezentanții 
Belgiei și Franței (mari ex
portatori) se pronunță pen
tru o creștere mai substan
țială — decit 4 Ia sută — a 
acelorași prețuri. Olanda 
sprijină propunerea de 4 la 
sută, in timp ce Italia și 
Irlanda au prezentat multi
ple rezerve față de procen
taj, dar nu se cunoaște prea 
bine in ce sens.

Oricare ar fi divergențe
le, cele 4 procente în jurul 
cărora s-a încins discuția 
sînt considerate derizorii dc 
către agricultori. Franța și 
Belgia, ignorind regulamen
tele Pieței comune, care pre
supun coordonarea măsurilor 
de sprijinire a agriculturii 
proprii, au luat măsuri uni
laterale, ridicînd prețurile 
de vinzare la anumite cate
gorii de produse agricole. 
„Importatorii" s-au văzut 
puși în fața unor fapte îm
plinite și consideră măsurile 
partenerilor lor „exporta
tori" un mijloc de a-și de
păși greutățile în acest sec
tor economic, pe cheltuiala 
lor. Problema pur agricolă 
a prețurilor capătă, in felul 
acesta, un vădit caracter po
litic.

DOINA TOPOR

valorizările competitive ale mo
nedelor naționale și restricțiile 
comerciale — ar putea accen
tua in mod grav actualele 
tendințe.

LONDRA. — într-un interviu 
acordat ziarului „Times", pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul 
Makarios, și-a exprimat spri
jinul față ,de convorbirile din
tre liderii celor două comuni
tăți din insulă, Glafkos Clerides, 
președinte interimar, și Rauf 
Denktaș, vicepreședinte, arătind 
că ele constituie. acum, una 
dintre cele mai bune căi de re
zolvare a problemelor tării. 
Totodată, președintele Makarios 
a relevat că problemă cipriotă 
poate fi rezolvată numai în 
Condițiile restabilirii drepturilor 
constituționale, încălcate de ofi
țerii greci, în timpul recentei 
lovituri de stat.

„MARINER-10" URMEAZĂ SĂ 
IMAGINI DE PE MERCUR

Sonda spațială a- 
mericană „Mariner- 
10“ urmează să evo
lueze, pentru a doua 
oară. în jurul plane
tei Mercur, la sfir
șitul acestei săptă- 
mîni.

Lansată de la Cape 
Kennedy, la 3 no
iembrie 1973, sonda 
s-a apropiat la 724 
km de suprafața pla
netei, în partea în
tunecată a acesteia, 
Ia 29 martie. De 
data aceasta, ea va 
zbura deasupra su
prafeței luminate de 
Soare, motiv pentru 
care misiunea va fi 
consacrată aproape

în întregime trans
miterii de imagini.

Fotografiile recep
ționate la „Jet 
Propulsion Labora
tory", in urmă cu a- 
proape șase luni au 
dezvăluit o plânetă 
asemănătoare Lunii, 
cu deosebirea că, în 
afara craterelor de 
diverse dimensiuni, 
suprafața comportă 
și formațiuni mun
toase înalte pină ia 
3 000 m, rezultat al 
unor tensiuni com- 
presive (ca și pe Pă- 
mint). Suprafața, au 
declarat oamenii de 
știință americani,
pare a fi foarte viitor.

48 de ore in semn de solidari
tate cu colegii lor de pc pache
botul „France".

Acțiunea marinarilor de pe 
„France" s-a declanșat, săptă- 
mina trecută, in semn de pro
test față de intențiile conduce
rii companiei „Tranșat" — pro
prietara vasului — de a-1 scoa
te din circulație.

Vasul se află incă ancorat în 
largul portului Le Havre, iar 
autoritățile au luat măsuri pen
tru a împiedica nu numai ac
cesul pe navă, ci chiar și apro
pierea la mai puțin de o sută 
de metri, pentru a opri orice 
încercare de reaprovizionare cu 
alimente a echipajului aflat în 
grevă.

Delegația
U.A.S.C.R.

a sosit 
la Londra

Luni, a sosit la Londra de
legația Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România, condusă de tova
rășul Nicu Ceaușescu, vice
președinte al Consiliului 
U.A.S.C.R., care efectuează o 
vizită la invitația Uniunii 
Naționale a Studenților din 
Marea Britanie (N.U.S.U.K.).

Delegația a fost întîmpi- 
nată, la aeroport, de Hugh 
Bailley și John Carr, vice
președinți ai N.U.S.U.K., și 
Rogers Trask, director cu 
problemele internaționale al 
N.U.S.U.K.

A fost prezent ambasado
rul țării noastre, Pretor 
Popa, și membri ai amba
sadei.

Demisia 
premierului 

turc
în cadrul unei conferințe de 

presă, primul ministru el 
Turciei, Biilent Ecevit, a anun
țat că l-a informat luni pe pre
ședintele Koriitiirk în legătură 
cu intenția sa de a demisiona 
din funcția de -șef al guvernu
lui. El a menționat că președin
tele Koriiturk a aprobat această 
hotărîre.

Prezentarea oficială a demi
siei urmează, însă, să 'aibă loc 
peste cîteva zile, după ce va 
avea loc reuniunea grupului 
parlamentar și a principalilor 
lideri ai Partidului Republican 
al Poporului, din care face parte 
primul ministru.

Referindu-se la cauzele care 
au condus la crearea acestei si
tuații, premierul Ecevit a vor
bit despre „divergențele irecon
ciliabile" apărute între cei doi 
parteneri ai coaliției guverna
mentale — Partidul Republican, 
al Poporului și Partidul Salvă
rii Națională. Primul rtiinistru 
turc și-a exprimat, totodată, 
speranța că demisia sa, succe
dată de cea a întregului guvern, 
va permite organizarea unor noi 
alegeri generale „cit mai cu- 
rînd posibil", „Aceste alegeri 
sint necesare, a spus el, pentru 
formarea unui nou cabinet, pen
tru realizarea rapidă a stabili
tății, politice și economice care 
să permită soluționarea proble
melor interne și externe ale 
țării".

Schimb 
de prizonieri 

la Nicosia
La hotelul „Ledra Palace" din 

Nicosia a avut loc, luni, primul 
schimb de prizonieri. Schimbul, 
care a afectat 245 de persoane 
bolnave sau rănite — 129 ci- 
prioți turci și 116 ciprioți greci,
— s-a desfășurat in prezența 
reprezentanților în Cipru at 
O.N.U. și ai Crucii Roșii Inter
naționale.

Această acțiune reprezintă 
prima concretizare a acordului 
intervenit in urma reuniunilor 
care au avut loc intre liderul 
ciprioților greci — președintele 
interimar Glafkos Clerides — și 
reprezentantul ciprioților turci
— vicepreședintele Rauf Denktaș
— în legătură cu soluționarea 
problemelor umanitare create de 
recentele ostilități desfășurate 
în insulă. Acordul, după cum 
s-a anunțat, prevede eliberarea 
a numeroase categorii de prizo
nieri și persoane deținute.

TRANSMITĂ NOI

veche, vîrsta ei fiind 
evaluată la aproxi
mativ 4 miliarde de 
ani. Informațiile 
transmise de sondă 
au indicat, pe de altă 
parte, că Mercur are 
un nucleu metalic 
greu, iar suprafața 
conține o pulbere si
milară celei lunare.

în total, „Mariner- 
10“ va transmite, in 
cursul acestei a doua 
misiuni, 900 de ima
gini, una la fiecare 
42 secunde. în cazul 
în care echipamentul 
va funcționa normal, 
sonda va înconjura 
planeta din nou anul

Cu prilejul încheierii mi
siunii sale în R.S.F. Iugo
slavia. ambasadorul Republi
cii Socialiste România la 
Belgrad, Vasile Șandru, a 
fost primit Ia 16 septembrie, 
de Petar Stambolici. vice
președinte al președintelui 
R.S.F.I.

Cu această ocazie. Pciar 
Stambolici a înmînat amba
sadorului român Ordinul 
Drapelului Iugoslav cu pan
glică, pe care i l-a conferit 
președintele R.S.F.I., Iosip 
Broz Tito.
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