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Deviza acestor zile decisive pentru realizarea planului și a angajamentelor CUNOAȘTEREA VALORILOR
7

NE FACEM EXEMPLAR DATORIA! CULTURAL-ISTORICE
Ritmuri susținute,

la nivelul
producțiilor record

• LA COMBINATUL PE
TROCHIMIC de la Brazi a 
intrat în funcțiune instalația 
de fracționare a aerului pen
tru obținerea oxigenului teh
nic necesar prelucrării și 
chimizării țițeiului. Noua 
instalație, complet automati
zată, este adaptabilă și 
tru producerea azotului 
argonului.

pen- 
și a

La întreprinderea de vagoane 
din Arad, zilele care au mal ră
mas pină la încheierea acestui 
an sînt zile de intense eforturi, 
de mobilizare a tuturor resurse
lor existente pentru recuperarea 
integrală a restanțelor. Declan
șată încă de la 
trecute, această 
s-a bucurat de 
o largă partici
pare a tinerilor 
care au hotărît 
să facă tot ce le 
stă în putință 
pentru încheie
rea cu succes a 
sarcinilor eco
nomice prevă
zute pe acest 

Rezultatele 
de pină acum 
sint concludente. La secția 
montaj I, de pildă, unde în 
mod normal producția unei zile 
nu depășea 12—13 vagoane, în 
prezent se realizează 17—18 bu
căți. Depășind cu mult planul 
echipei sale, Petre Bunta, secre
tarul uneia din organizațiile 
U.T.C,, a. reușit să predea zilnic 
următoarei faze de lucru 17 va
goane și, de atunci, această ci
fră s-a mențiunt la acest nivel.

începutul lunii 
amplă acțiune

— Nu e deloc ușor — ne spu
ne tînărul Petre Bunta. Lucrăm 
în schimburi prelungite, venim 
și duminica. De absențe sau în
voiri nu mai vorbesc, ele au dis
părut aproape complet. Cu toții 
sîntem conștienți de importanța 
pe care o prezintă înfăptuirea 
întocmai, la nivelul prevederilor 

ce 
în

ÎNTREPRINDEREA

an.

a sarcinilor 
ne revin 
acest an.

— La rîndul 
lor tinerii Vic
tor Ignuța de 
la 
Gheorghe 
man de la mon- 
taj-sudură I. Io
sif Gruzinschi și . 
alții și-au amî- 
nat concediile de 
mai mult cu eît

autoutilare,
Ro-

odihnă cu atît
în această perioadă de la secto
rul II le-au venit in ajutor alți 
40 de colegi, ei înșiși integrați 
angajamentului comun ca pînă 
la sfîrșitul anului să fie prezenți, 
pe lingă zilele normale de pro
ducție, în toate cele 4 schimburi 
de onoare.

D. ION

Consfătuirea
pe țara 
tinerilor
comerț.
turism si»

cooperația 
de consum

deîncepind de ieri, timp 
trei zile, Ia Sinaia se desfă
șoară lucrările Consfătuirii 
pe țară a tinerilor lucrători 
din comerț, turism și coope
rația de consum. Cu acest 
prilej, se va desfășura și fa
za finală a concursului pro
fesional „Buna servire" la 
meseriile ospătar, bucătar, 
cofetar.

La 
dere 
tanți 
țean 
al U.T.C., 
lor din Comerț și Cooperație, 
Ministerului Comerțului In
terior. Ministerului Turismu
lui, CENTROCOOP — orga
nizatorii acestei ample ma
nifestări. Consfătuirea a pri
lejuit dezbateri privind ac
tivitatea politico-educativă 
desfășurată de organele și 
organizațiile U.T.C. din co
merț, turism și coopera
ția de consum pentru mo
bilizarea tinerilor Ia realiza
rea exemplară a sarcinilor 
profesionale, asigurarea unui 
nivel calitativ superior ser
viciilor prestate, sporirea 
competenței profesionale, re
levarea formelor și metode
lor specifice de acțiune ale 
organizațiilor U.T.C. în ve
derea generalizării întrecerii 
..Tineretul — factor activ in 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen".

în paralel, după proba teo
retică (scrisă) de ieri, conti
nuă examenul practic al con
cursului R'"'’ cari’iro" 
cei 
tori 
fac 
ale 
de 
conomice și turistice, se vi
zionează filme de specialita
te, expoziții cu produse exe
cutate de bucătari și ospă
tari. programe artistice 
lejuite de sărbătorirea 
tenarului orașului gazdă Si
naia.

Prin întreaga ei desfășu
rare, această manifestare se 
constituie ca o acțiune de bi
lanț și măiestrie profesiona
lă, un schimb complex de 
experiență, un îndreptar al 
activității viitoare a tinerilor 
din acest sector în lumina 
documentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

festivitatea de deschi- 
au participat reprezen- 

ai Comitetului jude- 
Prahova al P.C.R., C.C. 

Uniunii Sindicate-

„Buna servire" cu 
120 participant, cîștigă- 
ai fazelor județene, se 

vizite de lucru la unități 
industriei alimentare și 
servire, la obiective e-

pri- 
cen-

VASILE RĂVESCU

• ÎN SECTORUL 
TURNATORII AL ÎNTRE
PRINDERII „VICTORIA" 
DE LA CĂLAN a intrat în 
probe tehnologice cel de-al 
doilea cuptor cu inducție 
pentru topirea fontei. Noul 
agregat va servi Ia pregăti
rea, printr-o tehnologie avan
sată, a materiei prime nece
sare turnării cilindrilor de 
laminare destinați marilor 
combinate siderurgice.

DE

• LA CENTRALA ELEC
TRICĂ DE TERMOFICARE 
PITEȘTI-SUD a fost pus în 
funcțiune, cu aproape o lună 
și jumătate înainte de ter
men, un nou cazan pentru 
producerea aburului tehno
logic.

Prin darea în exploatare a 
noii instalații, care are o ca
pacitate de 420 tone abur pe 
oră, cantitatea de energie 
termică furnizată de centrala 
amintită unităților industria
le de pe platforma petrochi
mică a municipiului Pitești 
se va dubla.

La întreprin
derea de pre
lucrare a alumi
niului din Slati
na. tinăra An
gelica Grădină 
îndeplinește o 
muncă de mare 
răspundere : es
te controlor teh
nic de calitate, 
în colectivul pu
ternic al uzinei, 
Angelica Gră
dină și colegii 
ei de generație 
se simt însufle
țiți de o flacără 
care îi îndeam
nă la activitate 
creatoare, la un 
efort profesio
nal continuu. 
Este flacăra spi
ritului muncito
resc. care dă 
fiecărui tinăr 
sentimentul si
guranței că toa
te acțiunile co
lective vor fi 
duse Ia bun 
sfîrșit, că sarci
nile ce le stau 
în față vor fi in
tegral îndepli
nite.

Foto : 
AGERPRES

ORELE AGRICULTURII BAT PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR

Arăturile de toamnă
s-au încheiat, dar
campania continuă

în județul Vikea: • AMPLE ACȚIUNI DE FERTILIZARE

A SOLULUI • PE ȘANTIERELE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI
FUNCIARE - TINERII 0 PREZENȚĂ NOTABILĂ $ ÎN

LIVEZI RITMUL LUCRĂRILOR POATE FI INTENSIFICAT

în județul Vîlcea, după în
cheierea arăturilor de toamnă, 
pe întreaga suprafață planifi
cată de 23 000 hectare, lucrătorii 
ogoarelor au trecut la efectua
rea altor lucrări specifice acestei 
campanii.

O amplă acțiune de fertilizare 
a solului a fost declanșată — 
cu sprijinul echipelor speciali
zate alcătuite în exclusivitate 
din uteciști — în unitățile agri
cole din localitățile Galicea, O- 
lanu. Drăgășani și altele, unde 
îngrășămintele naturale au fost 
împrăștiate pe mari suprafețe. 
Concomitent, cu sprijinul orga
nelor agricole județene, s-au 
întreprins măsuri pentru admi
nistrarea amendamentelor pe 
toate terenurile aride. Persona
lul specializat execută în per
manență controlul semănăturilor, 
pentru a le asigura dezvoltarea 
optimă — pe timpul iernării.

Concomitent, în zona Drăgă- 
șani-Voicești-Ștefănești au con
tinuat acțiunile de îmbunătățiri

IMPORTANTE INVESTIȚII

Noua întreprindere de ambalaje metalice pentru agricultură și industria alimentară din orașul 
Tecuci

ELEMENT FUNDAMENTAI
ĂL EDUCAȚEI PATRIOTICE

A TINERETULUI
Interviu cu prof. dr. VASILE DRĂGUȚ,
directorul Direcției Monumentelor Istorice și de Artă

— Există substanțiale desco
periri în domeniul istoriei și 
istoriei artei capabile să lumi
neze zone încă necunoscute, să 
corecteze ipoteze sau interpre
tări „consacrate" ?

— Restaurarea unui monu
ment istoric este rezultatul con
lucrării permanente a mai mul
tor specialiști : istorici de artă, 
arheologi, arhitecți, pictori, in
gineri. Atît cercetările prelimi
nare cît și acelea care se des
fășoară cu necesitate pe întrea
ga durată a lucrărilor de re
staurare sînt în măsură să fur
nizeze cunoștințe noi cu privire 
la cronologia, la semnificația și 
la valoarea artistică a unui mo
nument. Uneori, rezultatele sint 
atît de importante încît fac po
sibilă și chiar necesară recon
siderarea substanțială a siste
melor de referință privind o 
epocă sau o zonă istorică. în 
cadrul cercetărilor care se des-

funciare. Suprafața amenajată 
aici se ridică la 2 600 hectare. La 
realizarea ei o contribuție de 
seamă și-au adus-o tinerii din 
organizațiile U.T.C. ale Fabricii 
de talpă și încălțăminte din cau
ciuc, cooperației meșteșugărești, 
liceelor teoretic și agricol, pre
cum și alți uteciști din județ, 
care au lucrat aici în tabere de 
muncă patriotică. Lucrări simi
lare au fost executate și la Bă- 
beni și Ionești. Acțiunile conti
nuă în ritm susținut, în vederea 
atingerii țelului propus ca, pină 
în 1976. sistemele de irigații 
fie extinse pe o suprafață 
zece mii hectare, astfel ca 
sfert din suprafața arabilă 
C.A.P.-urilor din județ să 
irigată, ceea ce va presupune 
recolte sporite.

Pomicultorii au trecut și ei la 
efectuarea tăierilor pentru ier- 
nare la pomi. Ritmul este însă 
nesatisfăcător. De aceea, în pe
rioada următoare, se impune in
tensificarea lui, pentru încheie
rea lucrărilor pe întreaga supra
față de 34 000 hectare. în acest 
sens, tinerii au un cuvînt im
portant de spus prin acțiuni con
crete în care inițiativa și capa
citatea lor se pot manifesta la 
parametri superiori.

DORU MOȚOC

să 
de 
un 

a 
fie

la începutul anului șl 
acum, în Registrul naval 

român au fost înmatriculate un 
număr de nave a căror capa
citate depășește tonajul între
gii noastre flote de acum un 
deceniu. Cea mai mare parte 
a acțiunii de modernizare și 
dezvoltare a flotei a fost reali
zată in țară, prin cooperarea a 
peste o sută de întreprinderi 
industriale.

Investițiile prevăzute pentru 
1971—1975 se prelimină a fi de
pășite eu peste 2 miliarde lei, 
flota maritimă atingînd în a- 
ceastă perioadă o creștere de 
1,1 milioane tdw, iar flota flu
vială 203 000 tone. Se apreciază, 
de asemenea, că în actualul 
cincinal, capacitatea motona
velor de pasageri sporește cu 
2 720 de locuri.

NU DOAR CRISTALULUI
I SE CERE PURITATE

despre tinerețe

„La noi, își amintește educa
toarea Nicoleta Ionaș, tovarășa 
Dorina Petrone a ținut o lecție 
de modelaj. Voia, spunea dinsa, 
să testeze gîndirea creatoare a 
copiilor din grădiniță pentru ca 
apoi, cunoscîndu-le imaginația, 
să creeze ea însăși modele de 
pahare pe care să le propună 
producției fabricii. A fost foarte 
ineîntată de ei. Personal, nu 
mi s-a părut a fi o fată rea, ba 
dimpotrivă, intr-o singură oră 
a izbutit să demantreze exce
lente calități pedagogice".

Secretarul comitetului comu
nal de partid și primarul comu
nei Tomești își amintește și el.

„Din punctul de vedere al in
tegrării sociale și profesionale, 
n-am avut ce să-i reproșez, 
înainte de a fi ceea ce sînt. am 
fost miner. Cind cei din Valea 
Jiului au solicitat întreprinde
rea să realizeze un set de pa
hare care să le exprime pro
fesia, deși nu era specialistul 
fabricii de sticlă din localitate, 
tovarășa Petrone Dorina a exe
cutat modelele. Unul dintre ele 
pe mine m-a entuziasmat. Nu
mai timpul foarte scurt rămas 
pină la onorarea comenzii, ne-a 
obligat să renunțăm la el. Am 
solicitat-o altă dată să con
ceapă un panou menit să ilus-

treze activitatea comunei. Vă 
mărturisesc că am colaborat 
foarte bine, lucrarea primind în 
final unanime aprecieri. Știți, 
acum, nu că a plecat de la noi, 
dar după incidentul pe care l-a 
avut, parcă aș avea o altă pă
rere despre dumneaei...".

Vă întrebați desigur cine este 
tinăra la care se referă opinii
le de mai sus și ce anume ne-a 
putut îndemna să le solicităm 
unor oameni care au cunoscut-o.

ION DANCEA

(Continuare în pag. a ll-a)

Se „dezbate" planul de vacanță
Foto: AGERPRES
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fășoară pe șantierele Direcției 
Monumentelor Istorice și de 
Artă, rezultatele ultimilor ani 
sint remarcabile, cele mai con
sistente contribuții aparțlnind 
arheologilor și arhitecților. Ast
fel, la Voievozi (jud. Bihor), 
arheologul Radu Popa a desco
perit o așezare fortificată româ
nească datînd din sec. XII-XIII, 
la Alba Iulia arheologul Radu 
Heitel a surprins o excepțio
nală stratificare de așezări care 
dovedesc neîntrerupta locuire a 
platoului cetății din epoca da
cică pină în secolul al XI-lea și 
mai departe. Arheologilor Voi- 
ca Pușcașu și Nicolae Pușcașu 
le revine meritul de a fi des
coperit o cetate strămoșească la 
Făgăraș, sub castelul medieval 
și de a fi surprins o puternică 
așezare carpică la Dobrovăț în 
codrul * ” 
să de 
cuire, 
lației
de așa zisa cultură Dridu (sec. 
VIII-IX). La Probota, arheolo
gii Lia și Adrian Bătrina au 
dat la iveală ruinele unor mă
năstiri datînd din vremea lui 
Alexandru cel Bun și respectiv 
Ștefan cel Mare, dovedind tot
odată că pictura exterioară era 
practicată în Moldova încă din 
prima jumătate a sec. al XV- 
îea. Deosebit de importante sint 
descoperirile de la Brîncoveni 
— Olt (arheolog Mariana Bel
die) sau cele de la Războieni — 
Neamț unde a fost confirmată 
existența necropolei eroilor că- 
zuți în tragica bătălie cu turcii, 
în anul 1476 (arheolog Gheor- 
ghe Cantacuzîno).

Nu poate fi apreciată înde
ajuns descoperirea la Hălmagiu, 
pe valea Crișului Alb, a unui 
vechi monument românesc con
siderat dispărut și care păs
trează, 
de 
nai ansamblu de pictură mu
rală
XV-lea. Remarcabile sînt, de a- 
semenea, picturile gotice desco
perite în biserica cetății Mediaș 
sau picturile de curînd restau
rate de la Ghelința (jud. Co- 
vasna).

lașilor, așezare suprapu- 
mai multe nivele de lo~ 
unul aparținînd popu- 
strămoșești, caracterizată

sub 
tencuială,

straturi groase 
un excepțio-

datînd din secolul al

C. R. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

UN ÎNVĂTÂMÎNT MODERN,
9 7

INTEGRAT CU PRODUCȚIA
1

SI CERCETAREA
acesta este drumul trasat școlii
de Congresul al XMea al P. C.R.

„Rolul primordial în realizarea prevederilor de pregătire a forței 
de muncă, a cadrelor necesare tuturor sectoarelor de activitate îi are 
învățămintul — factorul principal de educație și formare a tineretului, 
a întregului popor"

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Raportul la cel de al XI-lea Congres)

în fața forumului înalt al co
muniștilor, învățămintul s-a în
fățișat cu fundația durată pen
tru edificiul numit Școala in
strucției și educației, a formării 
etice, revoluționare, purtind răs
punderea pentru devenirea unui 
sfert din populația țării ca viitor 
al națiunii noastre socialiste. 
Șansa învățământului nostru este 
de a fi avut de la începuturile 
edificării sale ca factor de cul
tură și civilizație un constructor 
clarvăzător — partidul. Începind 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului și, cu deosebire în ul
timii ani. tot ce s-a adus nou la 
statutul social politic al școlii 
românești, întreaga strădanie de 
a atinge piscurile unui învăță- 
mînt modern, care să dea socie-

tății omul nou, deopotrivă pre
gătit pentru muncă, viață și ac
tivitate socială, se bizuie pe 
remarcabila contribuție teoretică 
și practică, profund științifică și 
creatoare a secretarului general 
a! partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De numele său se 
leagă, decisiv, orientările clare, 
soluțiile originale, izvorîte din 
realitatea și din necesitățile so
cietății, precum și deciziile în 
măsură să- conducă învățămintul 
nu numai spre perfecționare, ci 
spre transformarea sa revoluțio
nară — ridicat, astfel, la puterea 
perspectivei națiunii românești, 
așa cum a fost ea gindită și 
proiectată de Congresul al XI- 
lea al partidului.

într-o țară care mai avea nu-

mai cu treizeci de ani în urmă 
particularitatea analfabetismului 
în masă, comuniștii au făcut po
sibilă o altă realitate : România, 
astăzi. înfățișează imaginea unei 
societăți unde, practic, întregul 
popor învață, cu un grad de 
școlarizare care o situează prin
tre țările avansate din lume în 
ceea ce privește învățămintul, 
instrucția și educația tineretului. 
Populația școlară, la noi, însu
mează 4 824 000 elevi și studenți ; 
în anul I de liceu sînt cuprinși 
circa 80 la sută din promovații 
clasei a VIII-a și, fapt notabil,

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare in pag. a U-a)
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ȘCOALA POLITICĂ
TINERII CARE AU URMAT

Un potential insuficient folosit în activitatea organizațiilor
TINERII CARE AU URMAT

Rf/fRVAÎ I
ELEVI

nwn I
UNDE SERVEȘTE PRÎNZUL

COPILUL DV.?

în ultimii trei ani, din jude
țul Dolj au fost trimiși să frec
venteze cursurile școlii interju- 
dețene de partid Brașov, secția 
de pregătire a cadrelor U.T.C., 
un număr de 17 tineri. „în selec
ționarea lor — ne informează 
tovarășul Pavel Canu, secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
U.T.C. — s-a ținut cont de posi
bilitățile pe care acești tineri le 
au pentru ca, in perspectivă, să 
îndeplinească munci de răspun
dere la diferite nivele ale orga
nizației U.T.C. De fapt, aceleași 
criterii care stau la baza pro
movării in muncă a cadrelor 
U.T.C. sînt determinante și în 
stabilirea celor care pleacă să 
urmeze aceste cursuri".

Din discuția cu tovarășul se
cretar am mai reținut că in pe
rioada care urmează un număr 
tot mai mare de tineri vor be
neficia de o asemenea pregătire 
care se desfășoară pe o perioadă 
de trei luni, cu scoatere din 
producție. Evident că, pe lingă 
celelalte modalități care asigură, 
formarea corespunzătoare a ca
drelor U.T.C., aceste cursuri în
lesnesc celor care le urmează o 
însușire temeinică a cunoștin
țelor necesare desfășurării unei 
bune activități pe linie de or
ganizație. Odată reîntorși, ei au 
posibilitatea să aplice in prac
tică cunoștințele dobîndite cu 
acest prilej, să pună efectiv 
umărul la soluționarea multiple
lor sarcini pe care organizația 
U.T.C. le are de îndeplinit. Se 
întîmplâ întotdeauna acest lu
cru 7 Iată ce ne demonstrează 
in acest sens ancheta întreprin
să in județul Dolj, anchetă care, 
în mare parte, răstoarnă răspun
sul oferit de secretarul comite
tului județean al U.T.C.

Din cei 17 tineri, 5 sint acum 
activiști ai comitetelor județe
an, municipal și orășenești ale 
U.T.C. „Sînt tineri care au do
vedit că au aptitudini pentru a 
desfășura o muncă de activist" 
— ne spune Elena Mechevici, 
șeful sectorului de evidență al 
comitetului județean. Alți trei 
sînt în fruntea comitetelor

U.T.C. pe întreprindere, iar 
patru sînt secretari ai unor or
ganizații U.T.C. pe secții și ate
liere. Mai rămîn — pînă la to
talul de 17 — încă șase tineri 
care nu au nici un fel de activi
tate pe linie de organizație. Cum 
e și normal, am pornit in cău
tarea lor.

Maria Mateescu, confecționeră 
la Fabrica de confecții Craiova, 
în perioada premergătoare cursu
rilor a avut funcția de secretar 
al organizației U.T.C. la secto
rul nr. 1, funcție pe care, după

D L J

ce s-a reîntors de la școală, n-a 
mal exercitat-o decît cîteva 
luni. Așa se face că din 1973 
ea nu mai are practic niti o 
responsabilitate concretă, lucru 
care face ca să nu mai participe 
la viața organizației U.T.C.

Nicolae Voiculescu, strungar 
la secția mecanică a Fabricii de 
mașini electrice rotative de la 
„Electroputere" ne mărturisește: 
„Am impresia că s-a cam uitat 
de mine. înainte de a mă duce 
la școală eram secretarul orga
nizației U.T.C. din care fac par
te. Cînd am revenit...".

La I.R.A. Craiova, aproxima
tiv o oră a trebuit să întrebăm 
în stingă și-n dreapta, împreună 
cu secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprindere, de Gheorghe 
Popescu care, tot în luna februa
rie a.c., absolvise școala politi
că. într-un tîrziu l-am găsit la... 
arhivă. înlocuise in cele apro
ximativ 10 luni de zile șurubel
nița de electrician cu mînecuțe- 
le de arhivar. Și el a fost, îna
inte de a urma cursurile, secre
tar. Acum nu mai are nici cea 
mai mică responsabilitate în or
ganizația U.T.C. Mai mult, ni
meni nu știe, .din cadrul comi
tetului U.T.C, pe întreprindere,

ci. aici există un tînăr. singurul 
dealtfel, care a beneficiat de o 
asemenea pregătire.

Acestor nume li se mai pot 
adăuga și altele : Maria Roșu, 
(Fabrica de confecții), Elena 
Radulescu (O.C.L. Textila), Con
stantin Negru (T.C.D.). Justifi
cări pentru această inactivitate 
ți se oferă la tot pasul și chiar 
de către comitetul județean al 
U.T.C. : „Unii dintre ei nu fac 
față din punct de vedere al 
pregătirii" — este unul din ar
gumente. Bine, bine, dar acest 
lucru nu s-ar fi putut observa și 
înainte de a-i scoate trei luni 
din producție 7 „La o verificare 
mai atentă — este un alt gen de 
justificare — s-a constatat că 
respectivul nu se încadrează în 
criteriile de promovare". Ei, dar 
atunci cînd l-ați trimis la 
școală după ce criterii l-ați se
lecționat 7 Și așa mai departe.

Să nu se înțeleagă din aceste 
rînduri că pledăm pentru înca
drarea tuturor celor care ter
mină un asemenea curs ca ac
tiviști în aparatele comitetelor 
județene sau orășenești ale 
U.T.C. Dar e firesc ca toți cei 
care sînt astfel pregătiți să fie 
integrați activului obștesc. De ce 
cheltuim altfel bani și timp 
pentru școlarizarea unor tineri 
pe care apoi să nu-i folosim 
în suficientă măsură 7 Experien
ța, deloc pozitivă, a Comitetu
lui județean Dolj al U.T.C., in
vită la mai adinei meditații.

ION TOMESCU

O secvență școlărească: elevi la ora. mesei, într-un restaurant 
care le rezervă locuri.

Foto : O. PLEC AN

TEXTE DE LEGI
ÎN BULETINUL OFICIAL
în Buletinul Oficial 

au apărut textele in
tegrale ale următoa
relor legi adoptate de 
Marea Adunare Na
țională în cadrul ce
lei de-a XÎV-a sesi
uni : „Legea retribui
rii după cantitatea și 
calitatea muncii", 
„Legea privind sis
tematizarea teritoriu
lui și localităților ur

bane ți rurale", „Le
gea cu privire la fon
dul funciar", „Legea 
sanitară veterinară", 
„Legea cu privire la 
desfășurarea activi
tăților în domeniul 
nuclear", „Legea pri
vind invențiile ți ino
vațiile", „Legea ocro
tirii patrimoniului na
țional cultural al Re-

publicii Socialiste 
România".

Textele acestor legi 
urmează să fie publi
cate și în „Colecția 
de legi și decrete" e- 
ditată trimestrial de 
Consiliul de Stat, 
precum și în colecția 
de broșuri pentru 
popularizarea legisla-

Faptul că, mai ales în fami
liile tinere, ambii părinți sînt 
integrați în cîmpul muncii, a 
devenit o firească realitate co
tidiană. La fel de adevărat este 
și faptul că programul școlarilor 
coincide doar arareori cu cel al 
unuia sau altuia din părinți și 
astfel, în general, la ora prînzu- 
lui copiii servesc masa singuri, 
fiecare cum poate ți... se pricepe 
să se descurce. Aparent fără 
„probleme", concluzia unui son
daj efectuat în municipiul Bra
șov ne-a reliefat constatările că 
masa de prînz este însă o... 
reală problemă (și nu mai cred 
că prin alte părți situația să fie 
alta I).

In Brașov sînt peste 40 000 de 
elevi cuprinși în cursurile de zi. 

, Numai în licee și școli de cul
tură generală învață circa 25 000 
elevi, dar cărora le stau la dis
poziție doar... 2 cantine. Desi
gur, soluția nu este aceea de a 
construit neapărat cantine. Mă
car și pentru motivul că chiar 
în apropierea țcolilor, în centrul 
orașului, ca și în noile cartiere 
funcționează zeci de unități de 
alimentație publică și exact în
tre orele 12—15 (deci tocmai 
cînd, ori s-au sfîrșit, ori mai este 
o oră pînă la începutul cursuri
lor), ospătarii cam fluieră a pa
gubă din lipsă de clientelă. De 
ce să nu folosim atunci cu folos 
și eficiență aceste excelente baze 
materiale ?

„Eu nu-mi trimit copilul la 
circiumă", mi-a replicat un tată 
mai sever și opinia lui, știm 
bine, nu e singulară. Deci, iată, 
trebuie mai întîi învinsă o men
talitate. Și nu cunoaștem altă 
„armă" mai eficientă decît e- 
xemplul concret al utilității și 
necesității. Ce s-a făcut în acest 
sens la Brașov ? Ne răspundePENSIUNILEPENTRU ELEVI
Ion Boanță, director adjunct la 
I.C.S.A.P.

— Avem cîteva restaurante de 
tip lacto-vegetarian, unde servim 
masa pentru copii ți flotanți ți 
prin virament. Un meniu bogat, 
trei feluri, la preț de circa 7 
lei. Am înființat ți 13 bufete în 
țcoli, sîntem pregătiți să punem 
la dispoziție ți saloane rezervate 
în restaurante. Numai să fim so
licitați de părinți, ți mai ales de 
conducerile școlilor. Noi am în
treprins un sondaj în cartierul 
Steagul Roșu, am reușit să cîști- 
găm opțiunea mai multor părinți 
prin intermediul unor asociații 
de locatari. O colaborare direc-

„TURNEUL EMBLEMELOR
ULTIMUL ACT

Nu doar cristalului
I se cere puritate

(Urmare din pag. I)

Aflați atunci că Petrone Dorina 
este absolventă a Facultății de 
artă plastică din Cluj. A fost 
repartizată la o întreprindere de 
sticlă din Tg. Jiu, aflată încă 
în construcție, pe post de crea
toare. împreună cu alți vreo 
60 de tineri, recrutați pentru 
a se califica în meseria de sti
clari, a fost trimisă la între
prinderea de sticlă din Tomești. 
A fost pentru ea un prim con
tact cu producția, cu rigorile 
profesiei și, firește, ale vieții. 
Iată insă că specializarea tine
rei absolvente se întrerupe brusc 
înainte de termen. Viitorul ca
dru al întreprinderii din Tg. Jiu 
părăsește Tomeștiul înainte de 
a sfirși această atit de necesară 
școală într-o întreprindere cu 
vechi tradiții.

Ce s-a intlmplat, ce a deter
minat-o pe Dorina Petrone să 
părăsească Tomeștiul 7 Fără a 
exagera cituși de puțin, vom 
admite că faptele care au dus-o 
la luarea hotărîrii 
mai întoarce între 
le arătase întreaga 
prin complexitatea

de a nu se 
cei cărora 

încredere, 
__ ..... lor, prin 

telul în care destinul fiecăruia 
se împletește cu cel al între
gii comunități și, laolaltă, cu în
săși producția de bunuri mate
riale, furnizează substanța unei 
virtuale povestiri. Ambiții ge
neroase fărîmate de ambiții e- 
goiste, orgolii dezinteresate ră
nite de orgolii meschine, un ne
clintit sentiment al unicității a- 
devărului, ce întotdeauna trebu
ie să triumfe, ros cu îndirjire de 
egoism in numele principiilor 
fluturate demagogic. Firește, 
antrenată în vîrtejul acestor 
confruntări, nu de puține ori în
săși Dorina Petrone a greșit, ig- 
norînd faptul că stă în puterea 
oamenilor să discearnă răul de 
bine. încercînd să se integreze 
alegînd — nobilă intenție — ca 
unic argument in favoarea sa 
munca, creațiile propuse, a ne
glijat adesea limbajul, a dat o 
dimensiune nedorită clevetirilor 
ce au început a se țese în jurul 
ei, invidiei mai întotdeauna ge
neratoare de eronate judecăți. 
Fiindcă, dincolo de unele inci
dente (dispute, pînă la urmă 
stupide), pe care tînăra le-ar fi 
uitat, sîntem siguri, cazul Dori
nei Petrone dezvăluie implicații 
mult mai adinei și ele privesc 
ceea ce îndeobște numim cli
matul de muncă, raporturile 
dintre membrii unui colectiv, a- 
titudinea de stimă reciprocă, de 
colaborare și conlucrare care 
trebuie să caracterizeze aceste 
relații. Deoarece, la urma ur
mei, tînăra specialistă n-a pă
răsit Tomes'-’ .tl — acest loc care 
pentru p- rfesia ei însemna 
lucru deosebit — doar din cau
ză că nu i s-a dat totdeauna sa
tisfacție Nu, ea a renunțat 
părere de 
a făcut-o 
care, cel 
le afle, 
în atitudinea lipsită de co
legialitate, în invidia unora 
dintre cei cărora le devenise to
varăș de muncă și care, la apa
riția unui cadru tînăr, pe dea
supra pasionat si cu îndrăznea

CU 
rău la specializare și 

pentru motive pe 
ce-și propune să 

le poate descoperi 
lipsită de 
invidia

la de a avea idei, au tresărit, 
gindindu-se nu cu bucurie la 
interesele colectivului, ci cu un 
fel de teamă la propria auto
ritate. Faptele, mari sau mai 
mărunte, au semnificații de ne
contestat. Iată, de pildă, Dori
na Petrone constată că practica 
celor 60 de cursanți lasă mult 
de dorit și, cum era firesc, in
formează întreprinderea din 
Tg. Jiu, căreia și ea îi apar
ținea. Cei din Tomești se fac 
foc, îi reproșează că nu ea este 
cea pe care ar trebui s-o inte
reseze asemenea chestiuni. Al
tădată, cînd se încumetă să-l a- 
rate inginerului Ion Cioc, șeful 
biroului tehnic, cîteva modele 
create de ea, in locul unui dia
log constructiv s-au instaurat 
jignirile, învingător ieșind, po
trivit unei logici pe dos înțe
lese, șeful, care i-a interzis a 
mai ocupa un loc în birou. Cînd 
și-a mărturisit dorința de a 
lucra cu oameni a căror compe
tență profesională îi era cu
noscută, procurarea contraargu- 
mentelor s-a realizat din arse
nalul clevetirilor în jurul mora
lității celui care, chiar greșind, 
a socotit să spună cu voce tare 
că munca sa merită atenție. Și 
ce a ieșit din toate acestea 7 
Pe de-o parte, un om trauma
tizat moral care ne-a mărturisit, 
nu fără o oarecare tristă re
semnare, că i-a fost dat să-și 
însușească o amară lecție de 
viață. Pe de altă parte...

Stăm de vorbă cu tovarășul 
inginer Ion Cioc. După ce „în 
mare" recunoaște că a greșit cu 
„colega sa mai tînără", extin
dem subiectul într-un context 
mai larg : „Tovarășa Petrone 
avea ideea să realizeze modele 
asimetrice. Pentru noi sînt foar
te dificile".

Dificile, dar nu imposibile, a- 
dăugăm noi, convinși fiind 
opiniile pe care ni le-au 
părtășit mai mulți meșteri sti
clari. Aproape 80 la sută 
producția întreprinderii tomește- 
ne este destinată exportului. De 
ani de zile, beneficiarul aduce 
modelele, iar ea le execută. A- 
nul trecut, prin intermediul 
centralei s-a participat la vreo 
25 de tîrguri internaționale și 
expoziții. Nici un model nou, 
original n-a fost solicitat. Nu 
vrem să spunem că Dorina Pe
trone ar fi cel de-al 57-lea crea
tor din cadrul centralei care va 
izbuti sa înfrîngă monotonia. 
Dar de ce, oare, cînd vine un 
om tinăr, cu ambițiile sale, noi 
să ne așezăm pe partea cealal
tă și împotriva îndrăznelii și 
pasiunii sale ne punem și-i 
căutăm tot felul de cusururi 7 
Și asta numai așa fiindcă „de 
ce s-o fi găsit tocmai el să fie 
mai deștept decît alții 7“ Ce 
aveți de spus, tovarăși de la 
Tomești ? Gindiți oare cumva că 
numai cristalului pe care-1 pro
duceți i se cere să 
mai pur ? Supunînd 
cazul unei tinere specialiste ca
re venise să învețe acolo, la 
dumneavoastră, de ce nu ne-ați 
da oare prilejul ca, apelind la 
renumitele produse pe care le 
fabricați, să putem spune și în 
privința relațiilor din colectiv, 
că au puritatea ca de cristal 7

S-a încheiat ultimul act al 
„Turneului emblemelor", mani
festare de anvergură organizată 
de Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist în colabo
rare cu redacția emisiunilor pen
tru tineret a Televiziunii române, 
concurs care a antrenat tineretul 
din toate județele țării — și a- 
cesta este meritul său cel mai im
portant. Varietatea tematică a 
concursului, caracterul său pa
triotic și cetățenesc, educativ au 
obligat echipele participante la 
o serioasă pregătire, ceea ce s-a 
și demonstrat pe parcursul — 
maraton — al concursului, iar 
această varietate tematică ți a- 
ceastă serioasă pregătire au fost 
girul unor emisiuni de calitate 
care și-au cîțtigat repede o largă 
popularitate în rîndul telespecta
torilor tineri — ți nu numai ti
neri. Rațiunea unui concurs de 
altfel, dincolo de întrecerea pro- 
priu-zisă este tocmai aceea de a 
comunica cu publicul, de a fun
damenta sau sedimenta cunoș
tințe, este un mod dintre cele 
mai atractive de a face instrucție 
ți educație. In afara acestui prin- tiștilor amatori, 
cipiu orice concurs este ratat. 
Nu este cazul cu Turneul emble
melor care, dimpotrivă, adresîn- 
du-se cu precădere tineretului, a 
știut să aleagă acea tematică ca
re să reprezinte — în mare — 
direcțiile principale ale cunoaș
terii ți educației tineretului co
munist din România. Firește, nu 
întotdeauna concursul a avut a- 
ceeași temperatură și aceeași ca
litate — pentru că nu toate echi-

pele s-au prezentat la acelați ni
vel sau pentru că nu întotdeau- 
una întrebările de concurs au fost 
la fel de inspirate, de interesan
te. Au fost ți seri mai monoto
ne, au fost ți prezențe slabe în 
concurs, au fost ți întrebări care 
atingeau numai periferia unei 
problematici sau, dimpotrivă, erau 
mult prea specioase. Au fost yi

sectoare moi vitregite de fante
zie ți inițiativă — cum ar fi, de 
pildă, cel cultural — începînd de 
la întrebări ori prea simple ori 
formulate grăbit ca ți cînd ar fi 
fost întrebări suplimentare, lucru 
îndeajuns de inexplicabil, pînă 
la probele artistice, de cele mai 
multe ori la un nivel precar de 
pregătire și conținut estetic, deși 
știm bine că în majoritatea jude
țelor țării se desfășoară o susți
nută ți valoroasă activitate a ar

Dar poate, intr-adevăr, un con
curs de o asemenea anvergură, 
cum am mai spus, cu o aseme
nea largă participare este mai 
greu, dacă nu imposibil să se 
desfășoare, impecabil. Esențial 
este faptul că el ți-a atins scopul 
major, acela de a fi un itinerar . 
patriotic și angajant pentru tine
ret, ți-a atins scopul major de a 
antrena practic tineretul din în-

treaga țară în acest dialog in
structiv și activ, a cărui tempe
ratură înaltă o măsoară pe aceea 
reală a tineretului României an
gajat plenar în construcția socia
listă. Se cuvine, deci, să felicităm 
realizatorii emisiunii — pe coor
donatorul ei, Emil Ghițulescu și 
pe prezentatorul Dan Ursuleanu 
care au reușit un adevărat tur de 
forță pe care nu-l bănuim lipsit 
de dificultăți ți efort.

Se cuvine, desigur, să felicităm 
echipele finaliste și în primul 
rînd pe cîștigătoare, echipa ju
dețului Ilfov — care a prezentat 
în concurs „teamvl" cel mai re
dutabil, cel mai bine pregătit ți 
cel mai omogen. Se cuvine să 
menționăm bucuria cu care am 
constatat că în această finală, 
tonte întrebările legate de istori
cele documente ale Congresului 
XI au adus fiecărei echipe cîte 
un punct rotund și complet, ceea 
ce atestă maturitatea cu care ti
neretul țării înțelege să studieze 
drumul pe care îl va avea de 
parcurs și care-i aparține.

în fine, se cuvine să mal adău
găm că nu ne îndoim că acest 
concurs cu o bogată finalitate 
nu va rămîne singular și că va 
reprezenta doar un început.

Iar în final, aplauze pentru 
însuflețirea cu care inimoasele 
galerii ale tuturor județelor au 
înțeles să sublinieze, dincolo de 
susținerea echipelor favorite, im
portanța concursului.

SMARANDA JELESCU

DUCA GHEORGHE, Bucu
rești : în conformitate cu Or
dinul Ministerului Educației și 
învățămîntului nr. 340/1969 a 
doua facultate poate fi urmată 
numai la învățămintul fără 
frecvență.

ROGOZ ION, Vîlcea : Con
form prevederilor Decretului nr. 
158/1974 absolvenții facultăților 
de subingineri, cursuri de Zi, 
sint obligați să efectueze un 
stagiu de 2 ani la locul de mun
că unde au fost repartizați. Ab
solvenții facultăților de ingineri, 
cursuri serale, nu sînt supuși 
acestor norme.

GHINEA RADU, corn. Ciolă- 
nești, Teleorman : Mama 
poate beneficia de ajutor social 
deoarece realizează venituri lu- 
crînd în cadrul C.A.P. din loca
litate și posedă lot în folosință. 
Dv. și fratele dv. beneficiați de 
pensii C.A.P. și de loturi în fo
losință. Precizăm că legislația 
în vigoare nu permite să se re
nunțe Ia pensia C.A.P. pentru a 
beneficia de ajutor social. Aces
ta se acordă numai persoanelor 
incapabile de muncă, lipsite de 
venituri, și susținători legali.

ANDREI APOSTOL, Dealul 
Mare, jud. Dîmbovița : Pentru 
a fi promovat în categoria a 
IV-a, trebuie să aveți o vechime 
în meserie de cel puțin 4 ani și 
6 luni.

BARBU MARIANA, com. 
Seaca, jud. Teleorman : în De
cretul nr. 145/21.V.1974 al Con
siliului de Stat al R.S.R., 
vind aprobarea normelor 
structură pentru unitățile 
agricultura cooperatistă se ara
tă că : „în cooperativele agrico
le de producție forța de muncă 
se compune din :

a) Cooperatori care 
nemijlocit în procesul 
ducție ;

b) Personal încadrat 
că potrivit Codului Muncii 
pregătire tehnică, 
financiară, și juridică,

dv. nu

pri-
de 

din

lucrează 
de pro-

in mun- 
cu 

economică, 
precum

și în meseriile de conducători 
auto, mecanic, electrician și al
tele asemănătoare, pină la ca
lificarea in aceste meserii a u- 
nor membri ai cooperativei agri
cole de producție.

încadrarea acestui personal se 
face la cererea cooperativei a- 
gricole și cu aprobarea Direcției 
generale județene pentru agri
cultură și a Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție". în situația în care sîn- 
teți încadrată conform Codului 
Muncii. beneficiați de toate 
drepturile prevăzute de lege 
pentru cei Încadrați în între
prinderile șl organizațiile 
stat.

RADU TITI, București : 
conformitate cu art. 83 din 
tutui personalului didactic,_
drele didactice sint obligate să 
se prezinte la examenul de de
finitivare în învățămînt la îm
plinirea unui stagiu de 3 ani 
efectiv la catedră. Cadrele di
dactice se pot prezenta la acest 
examen în trei sesiuni consecu
tive. Neprezentarea atrage după 
sine pierderea sesiunii.

în anul 1970, luna aprilie, s-a 
organizat o sesiune de lichidare 
(potrivit art. 239 din Statut) 
pentru cei care n-au obținut de
finitivarea în învățămînt și nici 
nu mai aveau dreptul să se pre
zinte la acest examen. Din ce
rerea dv. rezultă că nu v-ați 
putut prezenta la examen fiind
că ați fost bolnav. în circulara 
ministerului nr. 7060/1970 se 
precizează că „personalul didac
tic care din motive de forță ma
joră nu s-a putut prezenta la 
examen in luna aprilie 1970. se 
va putea prezenta în sesiunea 
din luna august 1970". Deoarece 
nici atunci nu v-ați prezentat, 
vi s-a desfăcut contractul de 
muncă, potrivit art. 19 din Sta
tutul personalului didactic.

ță, însă, cu rezultate concrete, 
în sprijinul tinerelor familii nu 
avem, din păcate, cu Inspecto
ratul școlar județean.

Tovarășul Boanță a conturat 
foarte exact „situația". Așa e, 
din păcate, ca să folosim tot o 
expresie a dumisale. Care este 
părerea conducerii școlilor ? La 
școlile generale nr. 22, 10, 12 
tovarășii directori constată și 
dumnealor că „bine ar fi să 
fie..." și nu-i contrazicem. Pe la 
alte școli unii diriginți își amin
teau că „parcă s-a discutat cu 
comitetul de părinți" etc. etc. 
Concret, însă, nu-i nimic... con
cretizat, chiar și acele bufete 
din pauza mare sînt aprovizio
nate cu... sărăcii sortimentale și 
în acest caz „vina" aparține doar 
unităților I.C.S.A.P. care le au 
In grijă.

Ce trebuie făcut ? In primul 
rînd, diriginții și conducerile 
școlilor să cunoască exact pre
ferințele părinților, ale copiilor, 
să se asigure o supraveghere a- 
tentă, astfel incit pensiunile șco
lare să nu fie confundate de 
unii părinți cu cîrciumile. Bine ar 
fi ca și cadrele didactice tinere 
să servească masa alături de e- 
levi, puțind astfel să observe „pe 
viu" dacă meniul nu ar cores
punde cerințelor. Cum la fel de 
bine ar fi dacă comitetele de 
părinți ar considera înființarea 
pensiunilor școlare ca un punct 
principal pe agenda lor de ac
tivitate. Cîștigul ar fi îndoit: 
copiii ar mînca o masă caldă, 
gustoasă, la prețuri convenabile 
și sub supraveghere, ar cîștiga 
și timp și... sănătate. Iar părin
ții fiind la serviciu ar 
mai liniștiți în această 
In aceeași măsură ar 
la ușurarea muncii în 
rie a femeii salariată, 
cîștigat închinîndu-l cît mai util 
„educației copilului" și nu bucă
tăriei. Inutil am prelungi ple
doaria pentru o „cauză cîștiga- 
tă“... cel puțin teoretic. Dar prac
tic, ce facem ? Iată întrebarea 
adresată atît conducerii I.C.S.A.P. 
Brașov, cît și Inspectoratului 
școlar județean.

sta mult 
privință, 

contribui 
gospodă- 

timpul

ADINA VELEA

de

In
Sta- 

ca-

Redactorul rubricii
DOMNIȚA VĂDUVĂ

(Urmare dm pag. I)

de 
îm-

din

fie cit 
discuției

72 la sută dintre ei sînt elevi 
în liceele industriale și de spe
cialitate și 28 la sută în cele 
real-umaniste, raport ce reflectă 
realizarea unei indicații de 
partid și, totodată, orientarea ti
neretului spre compartimente 
școlare de primă importanță 
pentru economia națională. în 
decursul cincinalului, prin siste
mul învățămîntului au fost for
mați 1 638 000 muncitori calificați, 
209 000 cadre cu pregătire me
die și 153 000 specialiști cu pre
gătire superioară ; la 10 000 lo
cuitori, 2137 sînt elevi ori stu
denți. Aceste cifre cuprind un 
proces izvorît din concepția 
profund comunistă a consolidă
rii învățămîntului ca factor pri
mordial al formării și educării 
generației tinere pentru muncă 
si viață. Economia, cultura, ac
tivitatea socială solicită cadre. 
Școala de toate gradele le pre
gătește. Faptul remarcabil ce 
trebuie subliniat mereu, pentru 
că exprimă un aspect esențial al 
umanismului ce stă la baza con
struirii societății noastre socia
liste, este că dreptul la muncă, 
la afirmarea plenară a personali
tății umane, este corelat indes
tructibil cu principiul : pentru 
fiecare Ioc de muncă un om 
pregătit, fiecare om pregătit la 
locul de muncă pentru care a 
fost pregătit. în aceasta rezidă 
umanismul pe care îl promovea
ză statul nostru, oferind, ge
neros, tuturor tinerilor care se 
prezintă la startul prezentului și 
viitorului o egalitate de șanse 
atît pe treapta ; pregătirii pentru 
muncă 
mentul 
viața
realizare și afirmare. De aceea 
se subliniază insistent rolul deo
sebit pe care corpul didactic, toți 
pedagogii, învățătorii și profe
sorii îl au prin activitatea lor

concretă, de a veghea la deplina 
și permanenta respectare, pentru 
toți copiii țării a principiilor 
afirmării și promovării, pentru 
ca fiecare tînăr să beneficieze 
plenar de condițiile dezvoltării 
capacităților proprii, în interesul 
lui, al viitorului său și al patriei.

Studiind cu atenție și în chip 
aprofundat ideile majore ale Ra
portului prezentat Congresului 
partidului de către secretarul său 
general, rămîi impresionat de 
claritatea cu care au fost defi
nite obiectivele următorilor ani, 
de faptul că ele se bazează pe

sînt legate înseși planurile de 
dezvoltare a societății, a tuturor 
ramurilor economiei naționale. 
Pregătirea tineretului în spiritul 
unui învățămînt modern, mobil, 
deschis înnoirilor pretinse de 
mersul nostru înainte, de însăși 
evoluția societății este astfel o 
necesitate obiectivă.

La ora aceasta, pe masa de 
lucru a fiecăruia dintre noi se 
află Carta istorică a partidului, 
a întregii noastre națiuni. Știm 
ce avem de făcut, știm cum tre
buie să muncim. Școala, ca și 
întregul popor, a trecut hotărît

de la forumul comuniștilor pe a- 
dresa învățămîntului, avînd ros
tul să diminueze activitatea și să 
amplifice răspunderile, exigența, 
găsesc un teren prielnic, de mare 
receptivitate, fertilizat pentru 
eforturi creatoare de concepție 
și de acțiune practică de către 
recenta conferință a învățămîn
tului superior. Se țintește, ambi
țios, spre un învățămînt potriv
nic vechiului, rutinei, spre o 
școală care să abordeze cu curaj 
soluțiile cele mai moderne de 
instrucție și educație, mijloace 
revoluționare. O școală a învă-

UN ÎNVĂȚĂMÎNT MODERN

și viață, cit și în mo- 
intrării în carieră, în 

socială, șanse egale de

investigarea șl prognoza știin
țifică, pe realitatea dinamică a 
societății noastre.

Omul societății socialiste 
este deținătorul unor boga
te cunoștințe asigurate prin 
intervenția decisivă a școlii, 
a cărei activitate trebuie să se 
desfășoare ținînd seama de con
textul dezvoltării întregii socie
tăți, în fiecare moment al evo
luției sale. Tineretul reprezintă 
o puternică forță socială, tînăra 
generație este însuși viitorul so- 

. cietății, iar partidul și poporul 
au încredințat școlii acest viitor. 
Concret, în cincinalul care ur
mează învățămîntului i se adre
sează îndatorirea să asigure for
marea profesională a unui nu
măr de aproape două milioane 
persoane, din care un sfert de 
milion vor fi tehnicieni, maiștri, 
ingineri și alte cadre de specia
litate. De felul pregătirii lor

la treabă. Intrarea într-un cin
cinal al înfăptuirii plenare a 
revoluției tehnico-științifice în 
țara noastră implică invățămîn- 
tul într-o operă grandioasă. Am 
făcut pasul revoluționar de 
realizare într-o formulă inedită, 
proprie țării noastre, a școlii de 
zece ani, coincizînd cu trecerea 
la generalizarea primei trepte de 
liceu și sîntem 
perspectivei de a 
alt salt, începînd 
prin generalizarea 
gatoriu de 12 ani ; • tot in anul 
de referință, 1980, numărul stu
denților va atinge cifra de 
160 000. învățămîntului românesc 
i se solicită să-și găsească un 
drum al său, dominat puternic 
de nou, de ceea ce este modern 
și durabil, să aibă stabilitate și 
totodată mobilitate de adaptare 
la ceea ce contemporaneitatea 
cere. Sublinierile acestea venite

puși în fața 
înregistra un 
cu anul 1980, 
liceului obli-

țăturii, a cercetării și producției. 
Școala de zece ani are datoria 
de a pregăti un. absolvent apt să 
preia rapid sarcini de producție, 
să îndeplinească o muncă utilă 
societății. Tindem spre un liceu 
cu preponderență industrial, care 
să trimită economiei muncitorul 
cu înaltă calificare și, totodată, 
tinărul pregătit pentru a intra în 
învățămintul superior de specia
litate. Se lucrează la. conceptul 
unei școli profesionale care va 
primi în viitor absolventul de 
zece clase pentru a-1 forma și 
a-i da un orizont profesional 
complet Și complex, mobilitatea 
cerută de adaptarea la produc
ție, corespunzător cerințelor mo
derne ale policalificării.

Avem toate motivele mîndriei 
patriotice pentru felul în care 
s-a cristalizat concepția științifi
că, experiența cu totul originală 
privind legarea școlii de viață,

de muncă, de producție — dezi
derat cu care se confruntă astăzi 
învățămintul în lume. La indi
carea soluțiilor ce conduc spre 
un învățămînt eficient pe toate 
treptele sale prin modul în care 
îmbină instrucția teoretică cu 
cercetarea și producția, o contri
buție esențială are secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mergem 
hotărît pe calea unei indicații 
partinice, de Inestimabilă valoa
re instructiv-educativă : de la 
școala și facultatea care au co
nectat sălii de clasă laboratorul, 
amfiteatrului — atelierul de 
producție, trebuie să se ajungă 
în doi-trei ani la școala-fabrică 
și, cu deosebire, la facultatea- 
unitate puternică de învățămînt, 
cercetare și producție. Auto
finanțarea este o cerință pe care, 
astfel conceput, învățămintul 
nostru va fi capabil să o satis
facă. Puține școli din lume pro
movează ideea potrivit căreia un 
învățămînt își dovedește va
loarea instructiv-educativă în 
măsura în care îi pune pe be
neficiarii săi — elevi și dascăli 
— în situația de producători, de 
participanți’direcți la activitatea 
economică a societății.

Intră în misiunea nobilă a 
școlii noastre educarea omului 
nou. omul societății comuniste 
de care — așa cum subliniază 
documentele programatice ale 
partidului — depinde realizarea 
a tot ce se întrevede, măreț, la 
orizontul anilor 1980, 1990. Con
gresul al XI-lea al partidului s-a 
adresat școlii ccrîndu-i să creas
că generația de elevi și studenți 
în spiritul marilor răspunderi 
față de muncă șl societate, al 
dorinței nestrămutate de a parti
cipa la opera de construcție în 
care este angajată ..România, de 
a se forma în spiritul concepției 
materialist-dialectice, ca tineri 
cu convingeri sănătoase, militan
te, revoluționare.

A ȘASEA EDIȚIE 
A CONCURSULUI 

DE FILME
DE SCURT-METRAJ

Marti, a început, în Capi
tală, cea de-a șasea ediție a 
Concursului de filme de 
scurt-metraj cu tema „Omul 
zilelor noastre — constructor 
al societății socialiste multi
lateral dezvoltate din Romă- 
nia“. La această competiție, 
organizată de Studioul cine
matografic „Alexandru Sa- 
hia", au fost înscrise, după 
o prealabilă selecție, peste 
70 de pelicule — documen
tare, științifice, publicitare, 
de animație etc, realizate în 
cursul anului. în afara stu
diourilor specializate, la con
curs participă cu filme, re- 
prezentînd lucrări de diplo
mă, studenți ai Institutului 
de Artă Teatrală și Cinema
tografică din București. Un 
juriu, alcătuit din oameni de 
artă și știință, va nota cele 
mai reușite producții, care 
vor fi distinse, în final, cu 
trofeul „Cupa de cristal" și 
cu alte 16 premii.

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 
BUCUREȘTI

CASA DE CULTURA 
SECTORUL I 

anunță :
Deschiderea unor noi 

cursuri de'
- DACTILOGRAFIE

(metoda „oarbă"- 
științifică cu toate 
degetele)

-LUCRĂRI DE SE
CRETARIAT TEHNIC

- COSMETICA
- BALET Șl GIMNAS

TICA (copii)
- CHITARĂ Șl ACOR

DEON
- CROITORIE
-ENGLEZĂ - pre

școlari —
- FORMAȚII ARTIS

TICE (muzică ușoa
ră, populară, bri
gadă).

Informații la Casa de 
Cultură Sectorul I.
- str. Slătineanu 
Nr. 16 - TELEFON : 
11 98 68
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Mesaje de felicitare adresate
tovarășului Nicolae Ceausescu

TXIllîllSITMEA

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Delegații noștri la Congresul dumneavoastră ne-au relatat 
despre marele interes cu care au fost urmărite lucrările care 
s-au desfășurat Ia București, precum și despre faptul că Con
gresul v-a încredințat din nou sarcina de foarte mare răspun
dere de secretar general al Partidului Comunist Român.

Ținem să vă exprimăm sincerele noastre felicitări, cu prilejul 
realegerii dumneavoastră.

FRANCOIS MITTERAND
Prim-secretar al Partidului Socialist Francez

ROBERT PONTILLON
Membru al Biroului Executiv, secretar național 

al Partidului Socialist Francez

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Mișcării Radicalilor de Stingă din Franța, vă adre
sez călduroase felicitări pentru realegerea dv. ca secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Vă reînnoiesc viile mele mulțumiri pentru invitarea delegației 
noastre la al XI-lea Congres al P.C.R. și vă prezint urările mele 
cele mai sincere pentru prosperitatea Republicii Socialiste Româ
nia și pentru fericirea dumneavoastră și a poporului român.

ROBERT FABRE
Președintele Mișcării Radicalilor de Stingă 

din Franța

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Biroului Politic al Mișcării de Eliberare din Ar
hipelagul Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.), vă adresăm felici
tările noastre călduroase cu ocazia realegerii dumneavoastră în 
funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, pre
cum și pentru succesul strălucitor al congresului partidului dum
neavoastră.

Realegerea dumneavoastră constituie o garanție pentru con
tinuarea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și 
pentru mersul înainte al României spre comunism.

Sîntem siguri că veți acționa in direcția întăririi relațiilor de 
prietenie, solidaritate și colaborare între popoarele din România 
și din Sao Tome și Principe.

MANUEL PINTO DA COSTA
Secretar general al Mișcării de Eliberare 

din Arhipelagul Sao Tome și Principe

STUDENȚII ECONOMIȘTI 1N SESIUNE
Atmosfera specifică sesiunii 

de examene se face simțită la 
tot pasul în Academia de Studii 
Economice. Pe coridoare sînt 
așteptați cu emoție cei ce au 
răspuns la primul examen ; la 
bibliotecă, în sala centrală, se 
studiază intens pentru exame
nele următoare. în aceste zile 
frecvența este semnată în ca
taloagele nescrise ale studiului 
individual de un număr de stu- 
denți record, între 600 și 900.

La examenul de Geografie, 
grupa 107, Facultatea de econo
mie a industriei s-au obținut 
numai note peste 7, pînă la ora 
vizitei noastre. Acum se pregă
tesc răspunsurile următoare. 
Solicităm aprecierea tovarășului 
conf. dr. Constantin Mocanu : 
„Este o grupă bună, care a avut 
o comportare meritorie și pe 
parcursul semestrului. Remarc 
frecvnța sporită în sesiune". A- 
firmația este susținută și de 
catalogul colegilor din grupa

116, aceeași facultate, țâre n-au 
avut nici un absent, nici un 
restanțier și 89 la sută note 
bune și foarte bune la discipli
na Drept.

Surprindem la anul III, Facul
tatea economia industriei, grupa 
122 un moment, pe care-1 dorim 
tuturor studenților : Lucian 
Crăciunescu primește felicitările 
examinatorului, tovarășul conf. 
dr. M. Socolescu și, bineînțeles, 
nota maximă la disciplina Orga
nizarea și planificarea construc
țiilor și transporturilor. Cu emo
ție, dar sigură pe cunoștințe, 
răspunde și colega sa, Anca 
Constantinescu. Demonstrația 
calculării rezervelor intr-un 
grafic pe diverse tipuri de acti
vități a fost convingătoare și în 
catalogul grupei va mai fi înre
gistrată o notă bună — 9 — 
care, sîntem siguri, va cîntări 
mult în întrecerea profesională.

La Facultatea de finanțe, 
grupa 503, anul II, susține exa

menul la disciplina Calculatoare 
electronice. Tovarășul prof, dr 
A. Balint remarcă buna pregă
tire a studenților, fapt care se 
confirmă, nu numai din notațiile 
de pe parcursul semestrului, dar 
și de notele mari obținute pinâ 
acum.

„Debutul sesiunii — ne spune 
în încheierea raidului nostru. 
Viorcl Lefter, președintele Con
siliului U.A.S.C. din A.S.E., de
monstrează pregătirea respon
sabilă a colectivelor din grupe 
și ani de studiu, capacitatea stu
denților <le a obține prin studiu 
temeinic rezultate bune și foarte 
bune. Dorim ca prin rezultatele 
acestei sesiuni să ne situăm 
printre fruntașii întrecerii „Fie
care asociație a studenților co
muniști — colectiv de educație 
prin muncă și pentru muncă".

Fotoreportaj de 
CĂLIN STĂNCULESCU

VASILE RANGA

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 

Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste România, au primit din partea to
varășului .1. ȚEDENBAL, prim secretar al C.C. al P.P.R. Mon
gol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, și a tovarășului J. BATMUN’H, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Mongole, următoarea telegramă :

Dragi tovarăși, , _
în numele Comitetului Central al Partidului Popular Re

voluționar Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și Consi
liului de Miniștri al R.P. Mongole, al întregului popor mongol 
si al nostru personal, vă exprimăm dumneavoastră și prin dum
neavoastră Comitetului Central al Partidului Comunist Roman, 
Consiliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului frate român profunde mulțumiri pentru salutările .o- 
vărășești și bunele urări transmise cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări' a proclamării Republicii Populare Mongole.

Sîntem și noi încredințați că prietenia și colaborarea dintre 
țările și partidele noastre, întemeiate pe principiile marxism- 
leninismului și internaționalismului socialist se vor întări și a- 
profunda și în viitor, spre binele popoarelor noastre, în numele 
întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și socialismului 
în lumea întreagă.

Vă urăm în mod sincer, dragi tovarăși, dumneavoastră și po
porului frate român, fericire, noi și mari succese în construirea 
socialismului în România.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a adresat generalului de corp de armată SAN- 
GOUL® LAMIZANA. președintele Republicii Volta Superioară, 
următoarea telegramă :

Cea de-a XVI-a aniversare a proclamării Republicii Volta Su
perioară îmi oferă deosebit de plăcuta ocazie de a vă adresa, 
în numele poporului și guvernului român, precum și în numele 
meu personal, cele mai călduroase felicitări. Transmit, totodată, 
poporului voltez prieten urări sincere de succese tot mai impor
tante în opera de dezvoltare economică și socială a țării sale.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre se vor 
dezvolta și diversifica continuu, în spiritul fructuoaselor convor
biri pe care le-am avut în timpul vizitei, dumneavoastră în 
România și a acordurilor încheiate între țările noastre, în inte
resul popoarelor român și voltez, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

SPECTACOL

Pe scena Operei Române din 
București a avut loc, marți sea
ra, un spectacol de gală pre
zentat de ansamblul artistic 
„Mansude" din Phenian (R.P.D. 
Coreeană).

Au asistat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Andrei, Mihai Dalea, conducă
tori ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, reprezen
tanți ai uniunilor de creație, 
personalități ale vieții cultura
le și artistice.

Au fost de față Pak Zung 
Guc, ambasadorul R.P.D. Coree
ne la București, Cean Ceăl, ad
junct al ministrului culturii din 
R.P.D. Coreeană, șefi de misi
uni diplomatice acreditați in 
România.

Spectacolul — eveniment ar
tistic de ținută — a demonstrat 
înaltele virtuți interpretative 
ale ansamblului coreean, conti
nuator al unei arte milenare, pe 
care publicul românesc a avut 
posibilitatea să o admire și cu 
alte prilejuri. Aplauzele repeta
te, florile oferite în final oaspe
ților au constituit expresii ale 
prețuirii momentelor de aleasă 
satisfacție estetică prilejuite de 
întîlnirea cu acest colectiv de 
artiști, plini de sensibilitate și 
virtuozitate.

CONSFĂTUIRE

Marți dimineața, s-a deschis, 
în Capitală, a 6-a ședință a Con
sfătuirii miniștrilor comerțului 
interior din țările membre 
ale C.A.E.R.

Ședința este prezidată de to
varășul Janos Fazekas, vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului interior care, 
în numele secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și al Consi
liului de Miniștri, a adresat un 
Salut participanților, urînd succes 
lucrărilor.

PLECARE
O delegație a Marii Adunări 

Naționale, condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele 
M.A.N., a plecat, marți diminea
ța, la Paris, într-o vizită oficia
lă în Franța, la invitația Adu
nării Naționale Franceze.

Pasiunea pentru sport se vede 
pe stadion!

DAR Șl ÎN FAȚA TELEVIZORULUI

Iată principalele calități ale televizoarelor VENUS, OLIMP, 
ARIA — cu diagonala de 47 cm , OPERA, SATURN, DIANA — 
cu diagonala de 59 cm și ASTRONAUT — cu diagonala de 65 cm.

Prezentate în casete furniruite, cu o linie modernă, asimetrică, 
televizoarele au o mare stabilitate în funcționare ; imagine și 
sunet de calitate.

De vinzare și cu plata în rate lunare.

(Urmare din pag. I)

Este definitiv infirmată ipoteza 
că pictura exterioară din Moldova 
s-a născut abia în epoca lui 
Petru Rareș, pentru că, așa cum 
am arătat, rădăcinile ei coboară 
mult mai adine în timp. Se con
turează cu sporită claritate în- 
dîrjita rezistență și dorință de 
afirmare a românilor din Munții 
Apuseni. Au fost obținute date 
hotărîtoare cu privire la evolu
ția unor, monumente reper, cum 
sînt Putna, Comana și Bistrița 
— Neamț, de asemenea, au fost 
precizate unele aspecte semni
ficative din evoluția centrelor 
urbane.

— Cum și în ce măsură aceste 
descoperiri devin elemente ale 
sintezei ? Cum și în ce măsură, 
„informația de strictă speciali
tate" servește ori devîne con
știință istorică ?

— în oarecare măsură, expli
cațiile anterioare au netezit 
răspunsul pentru această între
bare. Este evident că, în func
ție de importanța lor, noile 
descoperiri pot deveni elemen
te de sinteză. Ele pot remodela 
ierarhia valorilor, pot conduce 
la concluzii de-a dreptul revo
luționare. în acest sens, consi
der că informația de speciali
tate nu-și atinge scopul decit 
numai din momentul cînd intră 
în circuitul conștiinței istorice. 
Mi se pare obligatorie pentru 
fiecare cercetător comunicarea 
publică a principalelor date ob
ținute prin săpăturile arheolo
gice, prin investigațiile de isto
ria artei sau de arhitectură, ast
fel ca fiecare cetățean să poată 
deveni beneficiarul noilor ori
zonturi istorice. Sînt convins câ 
nimeni nu va rămîne indiferent 
în fața mărețului act de pietate 
pe care îl reprezintă mausoleul 
construit de Ștefan cel Mare în 
1496 la Războieni, în amintirea 
încrîncenatei bătălii ce avusese 
loc cu douăzeci de ani înainte. 
După cum tezaurele descoperite 
în monumentele de la Comana 
și datînd din secolele XV-XVI 
dovedesc că societatea româ
nească a acelor timpuri avea un 
înalt orizont cultural, o exigen
tă apetență pentru formele ar
tistice. Cunoașterea exactă și 

aprofundată a istoriei patriei, a 
capacității de creație a poporu
lui nostru nu poate fi decit sti
mulatoare pentru cetățeanul 
statului nostru socialist chemat 
să contribuie cu devotament și 
inventivitate la edificarea so
cietății noi.

— Care sînt căile șî posibili
tățile actuale prin care această 
informație poate și este necesar 

Cunoașterea valorilor 
cultural-îstorice

a deveni un bun cultural de 
mai largă circulație ?

— Căi și posibilități pentru 
vehicularea informației istorice 
sînt, în principiu, numeroase, 
dar ele sînt drămuite cu zgîr- 
cenie și nu întotdeauna se 
ajunge la scopul dorit. în pri
mul rînd apreciez că s-au îm
puținat îngrijorător orele de is
toria patriei în cadrul învăță- 
mîntului elementar și mediu. 
Dragostea de țară și abnega
ția în muncă a fiecărui ce
tățean, indiferent de specia
litate, este în mod hotărîtor 
condiționată de cunoașterea 
trecutului de luptă al po
porului nostru. Numai cunos- 
cînd jertfele de singe pentru 
apărarea ființei naționale, nu
mai printr-o intimă înțelegere 
a capacității de creație în do
meniul științelor și artelor, nu
mai prin precizarea locului ori
ginal, de autentică valoare, pe 
care cultura românească îl ocu

FOTBAL: „CUPA ROMÂNIEI44
Astăzi se încheie sezonul 

competițional
Sezonul fotbalistic se încheie astăzi, cînd, în patru orașe ale 

țării, se vor disputa sferturile de finală ale „CUPEI ROMÂ
NIEI". Pe stadionul Republicii din Capitală, în cel mai echilibrat 
meci al acestei faze, se vor întîlni formațiile F.C.M. Reșița și 
A.S.A. Tg. Mureș, revelațiile actualului campionat. Partida va 
începe la ora 13,30 și va fi transmisă-în direct la televiziune. Cele
lalte trei jocuri se vor desfășura după următorul program : PI
TEȘTI : Steaua-Steagul Roșu Brașov ; BUZĂU Ceahlăul Piatra 
Neamț-Rapid ; TIMIȘOARA : Universitatea Craiova-Universitatea 
Cluj-Napoca.

în caz de egalitate după 90 de minute de joc, partidele se vor 
prelungi cu două reprize a cite 15 minute fiecare. Dacă egalitatea 
persistă, departajarea se va face prin executarea de lovituri de 
la 11 m,

Posturile noastre de radio vor transmite, alternativ, aspecte de 
la toate cele patru meciuri. Transmisia se va face pe programul 
I, cu începere de la ora 13,30.

tenis: VICTORIE PENTRU
Pe terenurile gazonate de Ia 

„Kooyong Park" din Melbourne, 
pe o vreme frumoasă și în pre
zența a numeroși spectatori, a 
început ieri cea de-a 5-a ediție 
a „TURNEULUI CAMPIONI
LOR", competiție de tenis care 
încheie sezonul internațional, 
reunind pe fruntașii „MARELUI 
PREMIU-F.I.L.T.".

După ce la un moment dat se 
ajunsese la o nouă repartizare 
a celor opt participant, organi
zatorii au decis totuși, în ulti
mul moment, să mențină gru
pele inițiale : GRUPA A : Vilas, 
Borg, Newcombe, O. Parun ; 
GRUPA B : Năstase, Orantes, 
Ramirez, Solomon.

Turneul a fost deschis cu par
tida dintre Ilie Năstase și ju
cătorul mexican Raul Ramirez, 
încheiată, după 96 minute, cu re
zultatul de 6—4, 2—6, 6—3 în fa
voarea tenismanului român. „In 

pă în istoria culturii universale, 
numai prin dialogul deschis cu 
trecerea noastră prin milenii 
vom asigura fiecărei conștiințe 
cetățenești, trăinicie și genero
zitate. Tocmai de aceea mi se 
pare imperios necesar ca atit 
presa cit mai ales radioul și 
televiziunea să nu ezite în a 
pune în circulație noile infor
mații privind istoria poporului 

nostru. Sînt deseori contrariat 
constatînd că televiziunea pre
feră să facă propaganda monu
mentelor din alte țări și abia 
dacă din cînd în cînd rezervă 
citeva minute monumentelor 
autohtone. Această informație 
unilaterală are drept consecință 
o falsificare a ierarhiei valo
rilor și poate lăsa o eronată im
presie asupra tezaurului de ar
hitectură și de artă făurit cu 
rîvnă de către strămoși. Cred 
că Buletinul Monumentelor Is
torice va trebui sprijinit pen
tru a deveni o publicație de 
mai largă circulație, iar Direc
ția Patrimoniului Cultural Na
țional va trebui să se îngrijeas
că de transmiterea cit mai 
promptă a descoperirilor sale. 
Consider că un rol deosebit de 
activ trebuie să revină organi
zațiilor U.T.C. și Ministerului 
Turismului pentru stimularea 
și organizarea excursiilor la 

prima sa partidă, Năstase a ju
cat destul de relaxat, reușind o 
serie de lovituri remarcabile, 
care confirmă abilitatea, tehnica 
înaltă a campionului român" — 
transmite corespondentul agen-

MELBOURNE 
TURNEUL CAMPIONILOR

ției United Press. Primul set a 
fost mai echilibrat. Ramirez a 
încercat să-și surprindă adver
sarul prin mingi lungi, dar re
tururile lui Năstase au fost 
prompte, iar passing-shoturile 
sale, bine plasate, l-au găsit în
totdeauna pe mexican pe picior 
greșit. Tînărul jucător mexican 
a avut o revenire puternică în 
setul doi, pe care l-a cîștigat în 
numai 25 de minute. Setul de- 

monumente, pentru dezvoltarea 
respectului fată de patrimoniul 
istoric și artistic național.

— In ce condiții, prin ce mo
dalități istoria poate deveni un 
factor activ și esențial al edu
cației patriotice și umaniste a 
tineretului ?

— N-aș vrea să fiu suspectat 
de subiectivism, dar consider că 
indiferent de opțiunea pentru 
tehnică, pentru științele exacte 
sau pentru științele umaniste, 
cunoașterea istoriei patriei este 
o îndatorire indiscutabilă. A- 
ceastă cunoaștere trebuie să fie 
asigurată în mod constant și 
prin toate mijloacele, mai ales 
în rîndurile tineretului. Am 
urmărit cu interes acțiunile or
ganizației de pionieri desfășu
rate sub titulatura generală 
„Căutătorii de comori". Dincolo 
de unele rezultate aparent 
spectaculoase, aceste acțiuni nu 
mi se par a fi atins întotdeau
na telul propus. Au fost practi
cate săpături arheologice lipsite 
de vigoarea științifică necesară, 
au fost adunate obiecte etno
grafice fără să se întocmească 
fișe de identitate, au fost colec
tați martori geologici fără să 
se țină seama de contextul ori
ginal. în multe cazuri s-a ur
mărit doar realizarea unor ex
poziții dar nu s-a depus efor
tul necesar pentru ca micii pio
nieri să înțeleagă și să respecte 
la modul cuvenit vestigiile is
torice. Dragostea și respectul 
pentru mărturiile istorice tre
buie să privească înainte de 
toate semnificația majoră a 
acestora, încărcătura de măre
ție și omenesc proprie epocilor 
revolute din trecutul poporului 
nostru. Pentru atingerea acestui 
nobil scop, nici un efort nu 
poate fi considerat ca istovitor.

Întreprinderea
„23 AUGUST**

B-DUL MUNCII 256,
SECTOR 3 BUCUREȘTI, Tramvai : 23, 24 — Mașina : 79, 100

CAUTĂ URGENT
Muncitori calificați în meseriile :
Turnători-farmatori ; Oțelari ; CurățitO’i ; Forjori; Lăcătuși; 

Sudori electrici și autogeni; Găuritori-filetatori; Macaragii; 
Strungari; Frezori; Rabotori; Mecanici locomotivă; Conducători 
auto; Manevranți; Operatori pentru Oficiul de Calcul.

Muncitorilor pentru meseriile de turnători-formatori, oțelari, 
Curățitori și forjori (nefamiliști), li se asigură cazarea în că
minele întreprinderii.

Muncitorilor necalificați, pentru meseriile de curățitori și for
jori, cu o retribuție de 1 738 lei lunar, li se asigură cazare și 
masă contra cost.

Muncitori necalificați pentru calificare prin cursuri de 
scurtă durată de 6—8 luni in meseriile :

Strungari; Frezori; Sudori; Lăcătuși — studii 7—8 clase. 
Găuritori-filetatori; Turnători-formatori — studii 4—8 clase. 
Vîrsta de la 17—40 ani, exceptînd persoanele născute în anii 

1954—1955.
Muncitorii încadrați pentru calificare vor fi retribuiți cu 1 193 

lei lunar pe perioada școlarizării.
De asemenea recrutăm tineri pentru calificare prin ucenicie 

la locul de muncă cu durata de școlarizare de 2 ani pentru 
meseria de turnător-formator.

Vîrsta 16 ani, studii 8 clase șl se asigură cazare și masă 
contra cost

Informații zilnic între orele 7—15,30 la Biroul Evidență Per
sonal, telefon 43 04 40, interior 1856 Și Biroul Invățămînt, te
lefon 43 04 40, interior 1704.

GRUPELE PRELIMINARE ALE 
CAMPIONATULUI EUROPEAN 

DE BASCHET MASCULIN

La Miinchen a avut loc tra
gerea la sorți a grupelor preli
minare ale Campionatului euro
pean de baschet masculin (gru
pa B), care se va desfășura în
tre 12 și 16 mai 1975 în trei orașe 
din R.F. Germania.

La această competiție și-au 
anunțat participarea 18 echipe, 
repartizate în trei grupe preli
minare, după cum urmează : 
grupa A (meciurile se vor dis
puta la Hagen) : Maroc, Olan
da, România, Elveția, Țara Ga
lilor și R.F. Germania ; grupa B 
(la Boeblingen) : Algeria, Fran
ța, Austria, Portugalia, Scoția și 
Ungaria ; grupa C (la Wolfen- 
buettl) : Albania, Grecia, Islan
da, Luxemburg, Polonia și Sue
dia. Primele două clasate în fie
care grupă vor participa la 
turneul final, programat la Ha
gen între 18 și 21 mai.

NĂSTASE
cisiv a fost însă dominat de Ilie 
Năstase.

în aceeași grupă, spaniolul 
Manuel Orantes l-a întrecut net 
cu 6—1, 6—1 pe americanul Ha
rold Solomon.

Liderul „Marelui premiu- 
F.I.L.T.", argentinianul Guiller
mo Vilas, mai puțin obișnuit cu 
terenurile gazonate, a realizat, 
după opinia comentatorilor aus
tralieni, o surpriză, reușind să-1 
învingă cu 6—4, 7—6 pe repre
zentantul țării-gazdă, John New
combe. In cea mai disputată 
partidă a zilei, campionul sue
dez Bjorn Borg l-a întrecut greu, 
în trei seturi , 3—6, 6—3, 10—8, 
pe neozeelandezul Onny Parun.

Astăzi, în ziua a doua a tur
neului, sînt programate urmă
toarele partide : Borg-New- 
combe. Vilas-Parun (grupa A) 
și Năstase-Orantes, Ramirez- 
Solomon (grupa B).

ÎNTREPRINDEREA
POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ

CU SEDIUL ÎN BUCUREȘTI,
ȘOS. PANTELIMON NR. 300, SECTORUL 3,

Scoate la concurs
• 2 posturi de maiștri țesători, din care un post pentru 

unitatea Smeeni-Buzău.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile Leqii nr.
12/1971. S

Concursul se va ține pe data de 16 decembrie 1974.

Relații la telefon : 42 40 30, interior: 190.

AVALANȘE DE MARI CÎȘTIGURI 
LA LOZ ÎN PLIC

Lozul în plic, acest popular sistem, la îndemîna oricui a 
oferit în luna noiembrie participanților săi peste 6 milioane 
de cîștiguri. Printre acești mari cîștigători s-au înscris și 
numeroși tineri care Ia primirea importantelor premii au 
fost entuziasmați de faptul ‘că acest sistem le-a putut oferi 
mari satisfacții. După cum ne spunea participantul Nicolae 
Constantin din București, perseverența cu care participă la 
acest sistem preferat i-a adus această mare bucurie. De 
față la această interesantă discuție se mai aflau și alți feri
ciți cîștigători : Paul Emil din Bănița, județul Hunedoara ; 
Măriuța Gheorghița din Roșiie, județul Vîlcea, Bereș Ianoș 
din Timișoara, Filip Gheorghe din Brașov, Daniel Ambrosiu 
din Vlăhița, județul Harghita, fiecare cite un autoturism 
„Dacia 1300", Stan Costică din Grivița, județul Galați, un 
autoturism Moskvici 408/412, Ion Mălin din Craiova, 30 000 lei, 
Cecil Stoian din București, 40 000 lei, Ionel Caliniuc din 
Salcai, județul Suceava, 30 000 lei ș.a.

Și dv. vă puteți oferi surprize plăcute constînd în autoturis
me, bani și butelii de aragaz participînd perseverent la Loz în 
plic.
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Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.• • J 1a primit pe ministrul

Delegația 
parlamentară 

română

Reuniunea la nivel înalt
a C.E.E.

de externe al României
La 10 decembrie, tovarășul 

George Macovescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, aflat in vizită 
oficială de prietenie in U.R.S.S., 
a fost primit la Kremlin de A. 
N. Kosighin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. La întrevedere 
a participat A. A. Gromîko, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S.,. ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Gheorghe Badrus, amba
sadorul României în Uniunea 
Sovietică, și V. I. Drozdenko,

ambasadorul Uniunii Sovietice 
în România.

în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au. fost 
discutate probleme privind re
lațiile de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și 
Uniunea Sovietică. Ambele părți 
au subliniat necesitatea întăririi 
relațiilor româno-sovietice ba
zate pe principiile internaționa
lismului socialist, care slujesc 
interesele popoarelor român și 
sovietice, cauza socialismului și 
comunismului.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și prietenie.

Convorbirile dintre miniștrii de externe 
ai României și Uniunii Sovietice

La 10 decembrie, au continuat 
convorbirile oficiale dintre mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, 
George Macovescu, și ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko.

în cursul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
a continuat schimbul de păreri 
privind dezvoltarea relațiilor de 
prietenie frățească și colaborare 
multilaterală dintre România și 
Uniunea Sovietică, precum și a- 
supra unor probleme internațio
nale de interes reciproc.

în aceeași zi, tovarășul Geor-

ge Macovescu a depus coroane 
de flori la Mausoleul lui V. I. 
Lenin din Piața Roșie și la Mor- 
mintul soldatului necunoscut de 
lingă Kremlin.

La ceremonia depunerii coroa
nelor au participat N. N. Ro
dionov, adjunct al 
afacerilor externe 
V. X. Drozdenko, 
Uniunii Sovietice i 
N. N. Sikaciov, i
M.A.E. al U.R.S.S., precum și 
alte persoane oficiale sovietice. 
A fost prezent Gheorghe Ba
drus, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al României în 
Uniunea Sovietică.

în Franța
Marți la amiază, a sosit la 

Paris delegația Marii Adu
nări Naționale a Republicii 
Socialiste România, condusă 
de Nicolae Giosan, președin
tele M.A.N.. care face o vizită 
oficială in Franța, la invita
ția președintelui Adunării 
Naționale Franceze, Edgar 
Faure.

în salonul de onoare de la 
aeroportul Le Bourget, dele
gația a fost întimpinată de 
Francois le Douarec, prim- 
vicepreședinte al Adunării 
Naționale, deputați și func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

în cuvintele de salut rosti
te cu acest prilej, Francoisle 
Douarec și Nicolae Giosan 
și-au exprimat deplina sa
tisfacție pentru bunele rela
ții dintre cele două parla
mente, precum și convingerea 
că actuala vizită va contri
bui și mai mult la stringerea 
și dezvoltarea raporturilor 
prietenești dintre România și 
Franța.

A fost prezent ambasadorul 
României la Paris, Constantin 
Flitan.

Referindu-se Ia rezultatele 
primei zile a reuniunii la nivel 
înalt a C.E.E., purtătorul de cu- 
vînt francez, Francois Bouyou- 
Beauchamps, vorbind în nume
le președintelui Franței, a a- 
preciat că acestea au fost „foar
te interesante și pozitive".

La rindul său, primul minis
tru al Belgiei, Leo Tindemans, 
a declarat că șefii de guvern au 
apreciat, în intervențiile lor, 
că economiile țărilor membre 
trec printr-o perioadă de rece
siune de 
tate.

Primul 
Joop den 
de altă 
la convorbiri au fosț

o excepțională gravi-

ministru al Olandei, 
Uyl a declarat, pe 

parte, că participanții 
; de acord 

asupra necesității unor eforturi 
pentru combaterea șomajului și 
stabilirea unor programe anti- 
inflăționiste.

Purtătorul de cuvînt al dele
gației vest-germane, Klaus 
Boelling, a afirmat că nu trebu
ie să se aștepte rezultate prea 
spectaculoase de la această în- 
tîlnire, fiind 
de o ședință 
administrație 
me, destinat 
le diferitelor

vorba mai degrabă 
a unui consiliu de 
al unei mari fir- 

să stringă rinduri- 
filiale.

Participanții la lucrările Con
ferinței la nivel înalt a C.E.E. 
s-au întrunit, marți dimineața,

I ministrului 
al U.R.S.S., 
ambasadorul 
în România, 
director in

Rezoluții adoptate
de Adunarea Generală a O.N.U

Plenara Adunării Generale a adoptat 21 de rezoluții în pro
blemele dezarmării, recomandate de Comitetul pentru 
politice.

între acestea se află și rezo
luțiile vizind facilitarea pro
gresului pentru crearea de zone 
denuclearizate în diverse regiuni 
ale lumii și întărirea statutului 
celor deja create. într-o rezolu
ție, Adunarea Generală hotărăște 
formarea unui grup ad-hoc pen
tru studierea exhaustivă, 
auspiciile Comitetului 
dezarmare, a chestiunii 

' de zone denuclearizate. 
altă rezoluție, Adunarea 
lă recunoaște conceptul 
rii unei zone lipsite de arme 
nucleare în Asia de Sud și invi
tă toate statele din regiune să 
inițieze, fără întirziere, consul
tări in acest scop. O a treia re
zoluție pe aceeași temă reafirmă 
apelul Adunării Generale către 
toate statele de a considera con
tinentul african drept zonă lipsi
tă de arme nucleare și, în conse
cință, să se abțină de a experi
menta, fabrica, transporta, in
stala sau depozita arme nuclea
re pe acest continent, ori de a-1

probleme

asemenea

sub 
pentru 
creării 
într-o 

Genera- 
institui-

amenința sau a folosi 
arme împotriva sa.

Posibilitatea creării 
denuclearizate în Orientul Apro
piat formează tema unei alte 
rezoluții. Pentru a avansa spre 
transpunerea în viață a acestei 
inițiative, se arată în documen
tul adoptat, este indispensabil 
ca toate părțile interesate să 
proclame imediat intenția lor de 
a se abține, reciproc, de la fa
bricarea, experimentarea sau 
achiziționarea de arme nucleare, 
în legătură cu necesitatea conso
lidării statutului Americii Latine 
de zonă denuclearizată, Adu
narea Generală a adoptat două 
rezoluții prin care invită statele 
posesoare de arme nucleare să 
semneze și să ratifice protocoa
lele adiționale ale Tratatului de 
la Tlatelolco. într-o altă rezolu
ție se reafirmă ideea privind 
transformarea Oceanului Indian 
într-o zonă a păcii, lipsită de 
arme de distrugere în masă, 
baze și instalații militare străine.

unei zone

• METALURGISTUL ARTHUR REED din Berkeley (Califor
nia) a muncit 103 ani. Bătrînul de 114 ani nu intenționa să iasă la 
pensie dar o operație abdominală l-a obligat să-șl înceteze acti
vitatea. „Am muncit Întotdeauna din greu — declară Reed — 12 
sau 20 ore pe zl, fără odihnă, fără să mă opresc seara, fie ploaie, 
fie timp frumos. N-am putut învăța să citesc sau să scriu, trebuia 
Să muncesc" « DIRIJABILUL VA PUTEA FI FOLOSIT IN 
SCOPURI ȘTIINȚIFICE ȘI PRACTICE susțin constructorii fran
cezi : în navigația aeriană, telecomunicații, astronomie. întrucit 
dirijabilul se urcă pină la 20 km înălțime, el va putea fi folosit 
la retransmisia programelor de radio și televiziune a UN ADE
VĂRAT MUZEU DE RECUZITĂ TEATRALA ȘI CINEMATO
GRAFICA posedă studiourile cinematografice cehoslovace ,,Ba- 
randov". Ele adăpostesc 300 000 tipuri de mobilă și îmbrăcăminte, 
arme, vase, ceasuri, oglinzi din diferite epoci. Colecția de arme 
conține nu mai puțin de 17 000 exemplare • NU NUMAI CE
REALELE. dar și legumele au fost gustate, se pare, de strămoșii 
noștri preistorici. Legume carbonizate, ca mazărea și lintea au 
fost descoperite în șantierele arheologice din neolitic • PALMIE
RUL POLIOXIETILEN ESTE „SANITAR" — au stabilit chimiștii 
din Novosibirsk. Dizolvat în apă, el o curăță complet, chiar șl de 
cele mal mici resturi de scurgeri industriale. Polimerul respectiv 
poate fi util în hidroînnobilarea carburilor cocsificabile, în indus
tria celulozei, în metalurgia neferoasă etc. o SECRETUL VENI
NULUI COBREI A FOST DESCIFRAT. S-a constatat că este vorba 
de o albumină, care se deosebește de alte albumine numai prin 
dispoziția părților ei componente, a aminoacizilor. Iată și meca
nismul de acționare a veninului : el vatămă locurile unde nervii 
se unesc cu mușchii, barînd drumul impulsurilor de semnalizare 
pornite din. creier « ELEFANTUL VOVA DIN GRADINA ZOOLO
GICA DIN EREVAN ESTE POLIGLOT. Adus în fața unei comisii 
el a executat ordine care 1 s-au dat în engleză, germană, rusă și 
armeană. Explicația e simplă. Gigantul african a fost adus de la 
Londra, unde s-a „familiarizat" cu limba, a făcut apoi o escală 
de două săptămini în R.D.G., unde „a prins" cite ceva. Dresorul 
său l-a învătat în cele din urmă 25 ordine în celelalte două limbi 
« POTRIVIT CIFRELOR PREZENTATE DE BIROUL FEDERAL 
DE INVESTIGAȚII (F.B.I.) din S.U.A.. în această țară sînt jefui
te, în medie, săptămînal cite 50 de bănci. După cum apreciază 
specialiști ai Ministerului Comerțului, daunele totale înregistrate 
in anul 1974 de firmele comerciale și industriale din Statele Unite 
ca urmare a unor acte infracționale vor depăși suma de 20 miliar
de dolari.

într-o nouă ședință plenară Ia 
Quai d’Orsay, cu care prilej au 
abordat trei dintre 
portante probleme 
agendă : uniunea 
monetară, fondul regional de. 
dezvoltare și condițiile de ade
rare a Angliei la Piața comună.

La sfirșitul ședinței, purtăto
rul de cuvint al Ministerului 
Afacerilor Externe al Franței, 
Raoul Delaye, a declarat că, in 
ce privește prima problemă, șe
fii de guvern au hotărit să se 
mențină obiectivele prevăzute, 
dar nu au fixat nici un termen 
de realizare a acestei uniuni e- 
conomice și monetare.

în legătură cu fondul regional 
de dezvoltare, „cei nouă" au a- 
juns la un acord asupra unui 
fond interimar, eșalonat pe o 
perioadă de trei ani (1975— 
1977), în valoare de 1,3 miliarde 
unități de cont (o unitate de 
cont este egală cu 1,2 dolari).

în sfîrșit, asupra ultimei pro
bleme examinate în ședința ple
nară de marți dimineață, parti
cipanții nu au ajuns la nici un 
acord.

cele mai im- 
inscrise pe 
economică si

ORIENTUL
APROPIAT

Comitetul Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei s-a Întrunit, luni după-amia- 
ză, într-o ședință de lucru, des
fășurată sub conducerea pre
ședintelui acestui organism, 
Yasser Arafat.

Cu acest prilej, au fost abor
date — conform relatărilor ofi
ciale din capitala siriană — prin
cipalele aspecte care confruntă, 
in prezent, rezistența palestinia
nă. ca și rezultatele vizitelor 
întreprinse de Yasser Arafat în 
U.R.S.S.. R.S.F. Iugoslavia și în 
citeva țări arabe. Au mai fost 
luate în dezbatere problemele 
ce decurg din proiectata forma
re a unui guvern palestinian in 
exil, ca și din actualele relații 
dintre Iordania și O.E.P., în 
lumina rezoluțiilor adoptate de 
Conferința arabă la nivel înalt 
de la Rabat. Un ultim punct în
scris pe ordinea de zi a lucrări
lor s-a referit la poziția rezis
tenței palestiniene privind re- . 
luarea negocierilor în cadrul 
Conferinței de la Geneva pentru 
pace în Orientul Apropiat.

O serie de eveni 
mente 
nou în actualitate si
tuația din Rhodesia, 
lupta poporului Zim
babwe pentru cuceri
rea drepturilor lui le
gitime. Unificarea miș
cărilor naționale afri
cane a constituit, 
acest sens, 
rezonanțe 
nu numai 
australă.

au adus din

in 
un fapt cu 
puternice 

în Africa

upă cum s-a anun
țat, reuniți Ia Lu
saka, capitala Zam
biei, reprezentanții 
celor patru mișcări 
naționale africane 

din Rhodesia, și anume; Con
siliul Național African 
(A.N.C.), Uniunea Poporu
lui African Zimbabwe 
(Z.A.P.U.), Uniunea Națio
nală Africană Zimbabwe 
(Z.A.N.U.) și Frontul de E- 
liberare din Zimbabwe (FRO- 
LIZI), au decis să se u- 
nească într-o singură orga
nizație — Consiliul Național 
African. în conformitate cu 
declarația semnată Ia Lusaka, 
liderul acestei organizații este 
Abel Muzorcwa, președin
te al A.N.C. Din comitetul 
executiv ai consiliului vor 
face parte, pe lingă repre
zentanții Consiliului Național 
African, președinții și cile 
trei alți conducători din ce
lelalte mișcări naționale. Do
cumentul, anunțînd unifica
rea, evidențiază că reprezen
tanții acestor formațiuni au 
recunoscut că „este inevita
bilă continuarea luptei ar
mate și a tuturor celorlalte 
metode de luptă pînă la eli
berarea totală a teritoriului 
Zimbabwe".

Evident, realizarea unifi
cării mișcărilor naționale re
prezintă un pas important pe 
drumul afirmării viguroase a 
voinței poporului Zimbabwe, 
în lupta împotriva rasismu
lui promovat de regimul de 
la Salisbury. După cum se 
știe, reuniunea liderilor ce
lor patru mișcări a fost pre
cedată de o serie de con
tacte Ia nivel înalt, cu par
ticiparea președintelui Zam
biei — Kenneth Kaunda, 
președintelui Tanzaniei — 
Julius Nj’erere, președintelui 
Botswanei — Seretse Lita
nia. La aceste contacte au 
fost prezenți. do asemenea, li
derii organizațiilor de cu
loare din Rhodesia, reprezen- 
tind cele patru mișcări na
ționale. După cit se parc,

sub presiunea tot mai puter
nică a mișcării pentru elibe
rare națională din Rhode
sia, a evenimentelor in curs 
din Mozambic și Angola — 
regimurile minoritare de la 
Salisbury și Pretoria sînt ne
voite să țină seamă, într-o 
anumită 
realități, 
dentali 
bargoul impus regimului Iui 
Ian Smith nu pare să fi a- 
dus rezultatele scontate, în 
schimb perspectiva vecinătă
ții Rhodesiei și Republicii 
Sud-Africane cu viitoarele 
state independente — Mo
zambic și Angola — nu poa
te lăsa indiferenți pe liderii 
care practică apartheidul. 
Se adaugă, în plus, faptul că 
in prezent circa 80 la sută 
din comerțul exterior al Rho
desiei tranzitează porturile 
mozambicane Beira și Lou- 
rențo Marques.

în capitala Zambiei s-a 
discutat despre viitorul Rho
desiei prin prisma ideii con
vocării unei conferințe con
stituționale reunind în jurul 
aceleiași mese reprezentanți 
ai majorității de culoare și 
minorității albe. Cum era și 
firesc, mișcările naționale a- 
fricane au cerut — ca un drept 
legitim — recunoașterea 
principiului acceptării acce
sului populației negre la pu
tere, intr-un timp cit mai 
scurt. De asemenea, în ca
drul reuniunii s-a propus 
participarea sporită a popu
lației de culoare în forurile 
legislative, intrarea unor mi
niștri de culoare în guvern 
și angajarea Rhodesiei spre 
un sistem politic care să re
flecte situația din țară prin
tr-o prezență majoritară a 
africanilor în funcțiile de 
conducere. Agențiile de pre
să au anunțat că primul mi
nistru al regimului minori
tar de la Salisbury, într-o 
cuvîntare rostită, a respins 
propunerile întîlnirii de la 
Lusaka, propuneri menite să 
ducă la o formulă de regle
mentare a problemei rhode- 
siene.

Refuzînd propunerile justi
ficate ale africanilor, regimul 
rasist va fi înfruntat, pe de 
o parte, cu o intensificare a 
mișcării armate a patrioților 
Zimbabwe, iar pe de altă 
parte, cu presiunile opiniei 
publice internaționale care 
condamnă discriminarea ra
sială in toate formele ei.

IOAN TIMOFTE

măsură, de noile 
Comentatorii occi- 

afirmă că deși em-

Republica
Volta

Superioară
La 11 decembrie Republica 

Volta Superioară își celebrea
ză sărbătoarea națională,

• Așezată in vestul Afri
cii, Republica Volta Supe
rioară are o suprafață de 
274 209 kmp, pe care trăiesc 
aproximativ 5 500 000 de lo
cuitori. Cele trei fluvii care o 
traversează de la nord la 
sud — Volta Neagră, Volta 
Albă și Volta Roșie — au 
dat țării nu numai numele, 
culorile simbolizate de ele 
figurînd și pe drapelul na 
țional.

Capitala țării este orașul 
Ouagadougou, cu peste 100 000 
locuitori.

• Subsolul țării deține bo
gății naturale neexplorate 
încă pe deplin. Se găsesc ză
căminte de aur, fier, uraniu, 
rnangan, cupru, cositor. 95 ia 
sută din populația țării lu
crează în agricultură, culti-

Vedere din Ouagadougou
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CEREMONIA DECERNĂRII
PREMIILOR NOBEL

Lovită în plin Ia în
ceputul acestui an de 
scumpirea 
industria automobilu
lui din 
țări producătoare din 
Occident cunoaște 
încetinire generală 
activității. Fenomenul 
antrenează în mod di
rect, pe plan social, 
agravarea șomajului, 
cu consecințe negative 
pe ansamblul econo
miei. Această stare de 
lucruri este reflectată 
frecvent de presa apu
seană, care-i consacră 
spații largi.

Astfel. în Franța, fa
ță de perioada cores
punzătoare a anului 
trecut, vînzările de au
tomobile noi pe piața 
națională au scăzut 
progresiv : cu 14 la su
tă in septembrie, 23 la 
sută în octombrie și 35 
la sută în noiembrie. 
Pe piața externă, de 
asemenea, vinzările au 
staționat sau au scă
zut simțitor.

Problemele acestui 
sector sint cu atit mai 
preocupante în Franța 
cu cit, după cum con
semna cotidianul LE 
MONDE în urmă cu 
citva timp, industria 
constructoare de auto
mobile a fost conside
rată drept „nervul 
creșterii economice a 
Franței". Principalii 
patru constructori de 
automobile din Franța 
— firmele Renault, Ci
troen, Peugeot și Sim- 
ca — au redus, de la 
începutul anului, cu 5 
la sută numărul anga- 
jaților.

petrolului,

principalele

o
a

iar desfacerea cu 21 
de procente. Principala 
firmă din industria a- 
mericană constructoa
re de automobile, cor
porația „General Mo
tors", a informat că 
vînzările sale in luna 
noiembrie s-au micșo
rat cu 34 la sută față 
de aceeași lună a anu
lui trecut. în primele 
11 luni ale anului vîn
zările s-au diminuat

producătoare de auto
mobile din Republica 
Federală Germania — 
firma „Volkswagen" a 
anunțat că producția 
sa în primele nouă 
luni ale anului în curs 
a scăzut cu 11 la sută 
față de anul trecut. 
Principala cauză : re
ducerea cererii, atît pe 
piața internă cit și in 
afara țării. Restrîngeri 
ale producției au avut

panoramic
Automobilul la

„stopul" crizei

în- 
persoa- 
pierdut 
Statele 
produ- 

nu sînt 
probleme, 

impresionante

Aceasta 
seamnă 12 150 
ne care și-au 
slujbele. Nici 
Unite, primul 
câtor mondial, 
lipsite de 
Cifre 
traduc proporțiile cri
zei : 200 000 de salariați 
vor fi concediați tem
porar în această iar
nă, dintre care 75 000 
pe o durată nedetermi
nată. Celebra firmă 
„Fdrd“ își va închide 
11 din cele 20 de uzi
ne. Aceste măsuri sînț 
determinate de aceeași 
cauză : declinul sub
stanțial al vînzărilor. 
Potrivit unor date fur
nizate de săptăminalul 
francez EXPRESS, 
producția de automo
bile in S.U.A. a scăzut 
în prima jumătate a a- 
cestui an cu 29 la sută,

cu 27 la sută în raport 
cu 1973. Efectul : con
cedierea a 53 873 din
tre angajații corpora
ției. Potrivit unor esti
mări de ultimă oră, 
totalul vinzărilor de 
automobile în Statele 
Unite se va situa 
luna decembrie la 
mai scăzut nivel 
ultimii 15 ani.
Marea Britanie 1 
ducția de automobile a 
înregistrat în primele 
8 luni ale anului o 
micșorare de 9,6 la su
tă, reducerea vinzări
lor indicînd 24,9 la sută 
pe o perioadă de nouă 
luni. Chiar la începu
tul lunii decembrie, 
firma „Ford Grande 
Bretagne" a hotărit 
concedierea a 1 750 de 
funcționari adminis
trativi din 16 000. Cea 
mai mare companie

in 
, cel 

din
In 

pro-

Ioc și la întreprinderile 
„B.M.W." din Miin- 
chen, unde 9 500 de sa
lariați și-au încetat ac
tivitatea pe parcursul 
unei săptămini, ca și 
Ia uzinele „Opel“, ca
re au impus șomajul 
parțial unui număr 
de peste 30 000 din
tre funcționarii lor. 
Tabloul crizei pe 
care îl configurea
ză datele enumera
te nu exclude Italia. 
Și în țara peninsulară 
vinzările au scăzut 
aproape o treime 
piața internă, față 
anul trecut.

în această îngrijoră
toare panoramă, doar 
două din cele șapte 
mari producătoare de 
automobile din lumea 
capitalistă par să fi 
depășit oarecum starea 
de criză fără a fi la a-

cu 
pe 
de

dăpost de viitoare di
ficultăți. Este vorba de 
Suedia, unde singurul 
constructor, ,.Volvo", 
după reducerea pro
ducției la începutul a- 
nului cu 10 000 de uni
tăți, menține o activi
tate „satisfăcătoare" și 
de Japonia, în prezent 
al doilea constructor 
mondial. După ce slă
bise in cursul primului 
semestru, industria de 
automobile japoneză a 
înregistrat în octom
brie o restabilire sen
sibilă, atit pe piața in
ternă, cit și în afara 
hotarelor.

Aceste cifre oferă 
imaginea unui impas 
care nu pare soluțio- 
nabil intr-un viitor a- 
propiat. Unele guver
ne alocă însemnate su
me pentru cercetări 
privind descoperirea 
unor noi surse de e- 
nergie (de exemplu, in 
S.U.A., 20 de miliarde 
de dolari din bugetul 
federal au fost afec
tate pentru cercetări 
energetice la nivel na
țional). Uneori, statul 
întinde mina salvatoa
re direct firmelor pro
ducătoare. Așa s-a in- 
tîmplat in cursul săp- 
tăminii trecute in 
Franța, cind proiectata 
concentrare a firmelor 
Peugeot și Citroen s-a 
realizat. Primind 1 450 
milioane de franci îm
prumut de la stat — 
pentru „supraviețui
re", apreciază LE FI
GARO — firma Peu
geot va asigura gestiu
nea firmei Citroen, iar 
Saviem (prin interme
diul uzinelor Renault) 
va prelua controlul a- 
supra firmei Berliet, 
producătoare de cami
oane. O hotărîre simi
lară a fost adoptată și 
de guvernul britanic 
în urmă cu citeva zile. 
Ea se referă la spriji
nirea financiară a fir
mei „Leyland", cea 
mai mare societate 
constructoare de auto
mobile din Anglia.

Rămîne de văzut în 
ce măsură apelul la 
vistieria publică va pu
tea asigura „supravie
țuirea" industriei au
tomobilistice. Cu atît 
mai mult cu cit aceas
tă industrie nu este 
singura afectată de

Conferința de presă
a președintelui

Makarios
deîn cadrul primei conferințe 

presă organizate după reîntoar
cerea sa, la 7 decembrie, în Ci
pru, președintele Makarios a 
declarat că nu va participa la 
tratative directe. cu vicepre
ședintele Rauf Denktaș — lide
rul populației cipriote turce —, 
deoarece, în calitate de pre
ședinte, el reprezintă întreaga 
populație a țării. Convorbirile 
intercomunitare vor putea con
tinua. însă, intre Glafkos deri
des și Rauf Denktaș, ele urmînd 
să fie reluate după aproximativ 
10 zile, a adăugat el. Președin
tele cipriot a subliniat, în con
text, că o soluție care să favo
rizeze una din părți, în detri
mentul celeilalte, ar aduce pre
judicii întregii populații a insu
lei. Președintele Makarios a 
reafirmat că se poate ajunge Ia 
o soluție a conflictului pe baza 
principiului autonomiei grecilor 
și turcilor, dar a respins ideea 
unei împărțiri a Ciprului.

Vorbitorul a atras atenția a- 
supra eforturilor ce vor trebui 
depuse și a dificultăților ce vor 
trebui depășite pentru soluțio
narea problemei cipriote, apre
ciind că reconstrucția economi
că a Ciprului va necesita apro
ximativ cinci ani, începînd din 
momentul ajungerii la un a- 
cord.

• LA STOCKHOLM a avut 
loc, marți după-amiază, cere
monia decernării premiilor No
bel pe anul 1974. Premiile au 
fost inmînate laureaților de re
gele Suediei, Carl Gustav.

Printre laureații din acest an 
figurează și savantul american 
de origine română George Emil 
Palade, distins pentru realizări 
deosebite în domeniul medici- 
nei.

O ceremonie separată a avut 
loc, în aceeași zi, Ia Universi
tatea din Oslo, in cadru! căre
ia au fost inmînate premiile 
Nobel pentru pace fostului 
prim-ministru al Japoniei — 
Eisaku Sato, și fostului minis
tru de externe al Republicii Ir
landa, Sean MacBride.

• Adunarea Generală a 
Organizației Națiunilor U- 
nite a adoptat, fără vot, o re
zoluție care invită toate sta
tele lumii să comunice, pînă 
la 31 martie 1975, secretaru
lui general, Kurt Waldheim, 
observațiile lor asupra prin
cipalelor obiective ale unei 
conferințe mondiale pentru 
dezarmare, luind in conside
rare punctele de vedere și 
sugestiile ce figurează in ra
portul comitetului ad-hoc 
pentru o astfel de conferință.

Fe de altă parte, Adunarea 
Generală a aprobat hotărirea 
privind lărgirea participării 
la Conferința Comitetului 
pentru dezarmare, începînd 
cu 1 ianuarie 1975, prin in
cluderea la dezbateri a Aus
traliei, R. D. Germane. R. F. 
Germania, Iranului, Perului 
și Zairului.

9 PREȘEDINTELE S.U.A., Ge
rald Ford, l-a primit, luni, pe 
Yigal Allon, ministrul de ex
terne al Israelului, aflat într-o 
vizită oficială la Washington. Un 
purtător de cuvînt al Casei Albe 
a precizat că „președintele Ford 
a subliniat importanța între
prinderii unor noi pași în ne
gocierile menite să asigure o 
reală reglementare pașnică" în 
Orientul Mijlociu și că ministrul 
de externe israelian a declarat 
că guvernul său împărtășește a- 
ccst punct de vedere.

MANSFIELD, liderul 
democrate din Sena-

• MIKE 
majorității 
tu! S.U.Ă., a sosit intr-o vizită la 
Pekin, la invitația Institutului 
pentru afaceri externe al R. P. 
Chineze, — informează agenția 
China Nouă.

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL PREZIDIULUI 

C.C. al U.C.I.

vînd pămintul sau ocupîn- 
du-se de creșterea vitelor, cu 
toate că din întreaga supra
față a țării doar 2 milioane 
de hectare sint considerate 
favorabile culturilor perma
nente : sorg, mei, arahide.

o Transformări social-e- 
conomice au fost inițiate în 
Republica Volta Superioară 
odată cu instaurarea guver
nului condus de generalul 
Sangoule Lamizana, în 1966, 
care a promovat o scrie de" 
măsuri îndreptate spre șter
gerea urmelor lăsate de colo
nialism. Obiectivele princi
pale ale renașterii naționale, 
a declarat președintele, sînt. 
realizarea și edificarea unei’ 
țări prospere. Planul cincinal 
de dezvoltare a economiei 
naționale între anii 1972— 
1976 prevede intensificarea 
prospectărilor pentru desco
perirea unor noi resurse mi
nerale, construirea unor fa
brici și uzine care să ducă 
la creșterea ponderii indus
triei, pregătirea de cadre 
naționale, măsuri pentru ri
dicarea nivelului de trai.

• Pe planul relațiilor ex
terne, Republica Volta Supe
rioară promovează o politică 
bazată pe bună înțelegere, 
colaborare și respect reci
proc, acționind pentru extin
derea cooperării interafrj- 
cane, pentru lichidarea colo
nialismului, pentru dezvol
tarea de relații cu toate 
statele.

Legăturile dintre România 
și Volta Superioară cunosc 
un curs ascendent, dezvoltîn- 
du-se in spiritul unei trai
nice prietenii și al idealurilor 
comune de pace și progres.

D.I.

criză...

DOINA IOVANEL

GEORGE EMIL
cancerul în

PALADE „Omul va învinge
următorii 10 — 20 de
UNEI CONFERINȚE DE PRESA

ani"
desfășu-• CU PRILEJUL

rate la Stockholm, savantul american de origine română, George 
Emil Palade, care a primit împreună cu oamenii de știință 
Albert Claude (Belgia) și Christian de Duve (S.U.A.) Premiul 
Nobel pentru medicină, ca urmare a descoperirilor lor privind 
organizarea structurală și funcțională a celulei, a declarat că 
omul va învinge cancerul în viitorul apropiat — probabil în ur
mătorii 10—20 de ani.

Cercetările în domeniul celulei umane progresează rapid, a 
arătat Palade. Datorită microscopului electronic și a două decenii 
de muncă cunoaștem cum este organizată celula. Știm în ge
neral felul în care funcționează celula. Bolile principale sînt. 
Ia ora actuală, cele degenerescente. Cea mai mare parte a lor, 
inclusiv cancerul și maladiile vasculare, sînt rezultatul defecțiu
nilor de funcționare. Problema care se pune este cum să facem 
ca sistemul de apărare al celulei să fie mai eficient, adică să ob
ținem ceea ce am realizat, în prezent, în lupta împotriva infec
țiilor cu bacterii. Investigațiile continuă și sînt speranțe să so
luționăm problema în viitorul apropiat, a încheiat savantul 
Palade.

O ÎN PREZENȚA președinte
lui Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Iosip Broz Tito, la 
Brdo, lingă Krani, a avut loc 
ședința Comitetujui Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I. Cu a- 
cest prilej, au fost discutate 
probleme ale activității ideolo
gice, ale politicii de cadre a 
U.C.I., sarcinile pentru înfăptu
irea consecventă a măsurilor 
politicii economice în vederea 
realizării țelurilor stabilite, în 
lumina hotărîrilor Congresului 
al X-lea al U.C.I. și a principii
lor Constituției R.S.F. Iugo
slavia.

La ședință a fost examinată, 
totodată, activitatea interna
țională a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

PE SCURT• PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

Amplificarea 
manifestațiilor 

studențești 
în Malayezia

Manifestațiile studențești 
organizate la Kuala Lumpur 
au căpătat, marți — a opta 
zi consecutivă de agitații stu
dențești — o nouă amploare 
prin boicotarea cursurilor de 
către cei 9 600 de studenți ai 
Universității Malaya și or
ganizarea celei mai ample 
manifestații din toată această 
perioadă. De asemenea, cei 
500 de studenți ai Facultății 
de medicină, care nu parti
cipaseră la manifestațiile din 
ultimele zile, s-au alăturat 
colegilor lor protestatari.

«*:

Sțnemo
MIERCURI, 11 DECEMBRIE

UN ZÎMBET PENTRU MAI 
ZIU : Scala 
17,15; 20.

IUBIRE :
11,30; 13.45;

(orele 9,30; 12;

1974

TIR-
14,30;

9,15;Central (orele
........... 16; 18,15; 20,30).

O ZI DE NOIEMBRIE : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

UN GENTLEMEN ÎN VESTUL 
SĂLBATIC : Luceafărul (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,15; 16: 18.30; 
21), Casa Filmului (orele 10; 12,30; 
15: 17.30; 20).

TIMPURI NOI : Capitol (orele 9; 
10.45; 12,30; 14,30: 16,30; 18.30; 20,30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Doi
na (orele 11: 13; 15,15; 19.30), la 
orele 9,45 și 17,30 — program pen
tru copii.

COMISARUL CARDONE IN AC
ȚIUNE : Patria (orele 9: 11,15:
13,30: 15.45: 18; 20,15), Favorit (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CAVALERII TEUTONI : Excel
sior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), Me-

lodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Gloria (orele 9: 12,30: 16; 19,15).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Festival (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ZIDURI VECHI : Bucegi (orele 
16; 18; 20).

LOCOTENENT COLUMBO : Fe
roviar (orele 9,15; 11,15; 13,30;
15,30; 17,45; 20). Modern (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15).

AGENTUL STRANIU : Ciulești 
(orele 15,30: 18; 20,15), Miorița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grl- 
vița (orele 9; 11,30; 15; 17,30; 20), 
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Flamura (orele 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20).

B.D. INTRA IN ACȚIUNE : Da
cia (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

POLITIA ACUZA, LEGEA 
ACHITĂ : Buzești (orele 9; 11,15; 
13.30:16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 
9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20,15).

TINARUL COMUNIST : Pacea 
(orele 15,30; 18; 20,15),

RUY BLAS : Victoria (orele 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45), Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ANCHETA LA MARIENBAD : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Lumina (orele 8,45; 11;
13,30; 16; 18,30; 20,45).

ALEXANDRU MACEDON : Vol
ga (orele 9,30; 12,30; 16; 19).

HAIDUCII : Cotrocenl (orele 16; 
18; 20).

URMĂREȘTE-MĂ : Unirea (ore
le 16: 18; 20).

BUNICUL SIBERIAN : Moșilor 
(orele 15,30: 18; 20.15).

36 DE ORE : Lira (orele 15,30; 
18; 20,15).

ULTIMELE LOR CUVINTE : 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL : Drumul Să
rii (orele 15,30; 18; 20.15).

IZVOARE : Flacăra (orele 15,30: 
19).

ȘAPTE PACATE : Crlngași (ore
le 16; 18; 20).

DUHUL AURULUI: Progresul 
•(orele 16; 18; 20).

CHITTY — CHITTY- — BANG, 
BANG : Floreasca (orele 15,30: 19).

PE ARIPILE VINTULUI i Viito
rul (orele 10; 14,30; 19),

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).

ASTA-SEARA DANSAM IN FA
MILIE : Vitan

RIUL ROȘU
18; 20).

TUNURILE
Rahova (orele .

CASA PĂPUȘILOR : înfrățirea 
(orele 16; 18; 20)

(orele 15,30: 18; 20). 
: Munca (orele 16;

DIN NAVARONE:
10; 16: 19,15).

PROGRAMUL I

8.30 Curs 
Teleșcoală. 
rusă. 10,30 
care vinde 
închiderea

de limba engleză. 9.00 
10,00 curs de limba 
Film artistic : „Fata 
flori". 12,30 Telex. 12.35 

programului. 13,30

Fotbal : F. C. Reșița — A.S.A. Tg. 
Mureș (Cupa României). Transmi
siune directă de. la Stadionul Re
publicii. 15,15 Finala „Cupei cam
pionilor europeni" la polo : Parti
zan Belgrad—O.S.C. Budapesta, 
înregistrare de la Belgrad. 16,00 
Curs de limba germană. 16,30—17.00 
Curs de limba franceză, 17,30 Te
lex. 17,35 Agroenciclopedia. 18,05 
Muzica — emisiune de actualitate 
muzicală. 18,30 Tragerea prono- 
expres. 18,40 Din țările socialiste. 
18,50 Familia. înaltele răspunderi 
ale familiei izvorînd din docu
mentele celui de-al XI-lea Con
gres al partidului. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. Acțiuni, ini
țiative pentru realizarea hotărîri
lor istoricului Congres. 20,00 Cu 
documentele Congresului pe masa 
de lucru. România în circuitul in
ternational de valori materiale. 
20.15 Telecinemateca. Mari ecrani
zări : „Si caii se împușcă, nu-1 
așa ?“ Premieră TV. 22.10 24 de 
ore. 22.30 închiderea programului.
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee. 20,30 
Hei, păpuși, păpuși... 21,15 Viața 
economică a capitalei. 21.30 Telex. 
21.35 Timp comunist, o ardere 
aparte... Poem muzical-literar-co- 
regrafic. 22,00 Telerama.
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