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In toate exploatările petro
liere ,,Zlua petrolistului1* este 
intimplnată anul acesta prin 
muncă susținută pentru Înde
plinirea cincinalului Înainte de 
termen, pentru cinstirea celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. Sondorii sectorului de 
foraj — Morenl, zonă cu cea 
mal veche istorie in extracția 
de țiței din țara noastră, au 
anunțat Îndeplinirea sarcinilor 
inițiale stabilite pentru actualul 
cincinal, forlnd peste planul la 
zi, cu cheltuieli mai mici față 
de deviz, 22 de sonde, unele 
dintre ele la mare adtncime. 
La rtndul lor, petroliștii - șl 
ceilalți lucrători din schelele 
aparținînd Combinatului in
dustrial al petrolului din Plo
iești au furnizat pînă acum, 
in plus, rafinăriilor beneficia
re țiței și alte hidrocarburi in 
valoare de peste 12 milioane 
lei — sumă care Întrece sub
stanțial angajamentul anual.

Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU
• Delegația Partidului Laburist

Australian

Actualitatea ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI CU ACTIVUL
Complexul
aplicativ
PENTRU

APĂRAREA
PATRIEI
Unul dintre punctele de rezistență ale programului de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei — activitate încredințată de partid U.T.C. — îl constituie complexul aplicativ „Pentru apărarea patriei", formă de pregătire superioară instituită anul acesta. Complexul are în vedere atît pregătirea fizică generală, cît și instrucția militară: zează executarea lor în centre și trecerea probelor gatorie pentru toți care se pregătesc pentru a- părarca patriei, ciclul II. Desfășurîndu-se sub forma unui concurs — cu etape pe centre, localități, pe județ și finală pe țară — acțiunea de trecere a probelor pe lingă faptul că pune în valoare capacitățile și virtuțile tinerilor, că evidențiază gradul de acumulare a tințelor predate în programului de | pentru apărarea contribuie totodată voltarea calităților și morale, la însușirea temeinică a unor deprinderi 1 aplicative. De complexitatea unui asemenea examen ne putem da seama arăiind ce obiective trebuie să rezolve tânărul pe parcursul traseului aplicativ, lung de circa 2 km: trecerea unei porțiuni de 40 de m teren infectat, cu masca pe figură, aruncarea grenadei de mină, la precizie, executarea transportului răniților și acordarea primului ajutor, cunoașterea regulilor de circulație, rezolvarea unui moment tactic, trecerea pistei cu obstacole și tragerea la țintă. Trebuie să ai îndeminarea unui veritabil luptător ca toate aceste „încercări de foc" să se încheie cu reușită.In momentul de față originalul concurs instituit de C.C. al U.T.C. se află in fața etapei finale la care participă echipele reprezentative ale județelor, formate fiecare din cîte trei băieți și două fete. Pasionanta întrecere se va desfășura pe un traseu aplicativ amenajat la Pirîul Rece, in zilele de 12 și 13 octombrie a.c. In aceste zile cei 209 de finaliști se pregătesc asiduu pentru atacarea titlului de „campioni" ai țării în concursul aplicativ „Pentru apărarea patriei". Astfel, „tinerii în uniforme albastre" se încadrează mai bine și mai repede in viața ostășească, obțin rezultate foarte bune la toate categoriile de pregătire in cadrul serviciului militar.Constructori ai societății socialiste multilateral dezvoltate și apărători ai cuceririlor revoluționare ale poporului ei se pregătesc dăruire arzindă minați înaltul comandament patriotic, definit cu claritate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: „Alături de eforturile pentru sporirea avuției naționale, pentru bunăstarea poporului, apărarea patriei este o îndatorire sfîntă a oricărui tînăr — proba supremă a dragostei față de glia strămoșească, a devotamentului față de cauza socialismului".

el finali- programe- tabere — fiind obli- tinerii

cunoș- cadrul pregătire patriei, la dez- fizice

cu de

V. CABULEA

1 •

DE PARTID Șl DE STAT DIN DOMENIUL FINANȚELOR,
PRETURILOR Șl RETRIBUIRII MUNCII

Marți au luat sfîrșit lucrările Conferinței cu activul de partid și de stat din domeniul finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii, organizată din inițiativa secretarului general al partidului.La ședința de închidere a luat parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, membri și membri supleanți ai Corni-, tetului Executiv al C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului.Cei peste 3 000 de participanți au salutat cu deosebită căldură ,pe secretarul general al partidului. pe ceilalți conducători de partid și de stat.Lucrările conferinței s-au desfășurat timp de două zile în ședințe plenare și în șase secțiuni de specialitate, în cadrul cărora au luat cuvintul 130 participanți — miniștri, președinți de bănci, directori de centrale industriale și mari întreprinderi, secretari ai comitetelor de partid, cadre de conducere din instituții din domeniul finanțelor, prețurilor, retribuirii muncii, specialiști.în lumina indicațiilor și orientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conferința a examinat într-un spirit critic, de exigență partinică, modul cum acționează comuniștii, toți lucrătorii din acest domeniu, pentru buna desfășurare a proceselor economice, folosirea integrală și cu 'randament sporit a potențialului economic, a avutului țării și creșterea, pe această bază, în ritm susținut, a venitului național, a nivelului de trai al poporului. Ea a prilejuit, de asemenea, o aprofundată analiză a sarcinilor ce revin acestui domeniu și măsurilor corespunzătoare în vederea înfăptuirii cincinalului înainte de termen, pentru transpunerea în viață a prevederilor proiectelor de Program al partidului și Directivelor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.In cadrul conferinței s-au propus măsuri concrete care să ducă la îmbunătățirea șaVPT'ci t J4T*P^ tribuțiilor organelor financiare,calitativă a activității și mai deplină a rolului și a- la

efectuarea, din partea lor, a unui control mai exigent și instaurarea unei ordini desăvîrșite în acest domeniu, în toate sectoarele vieții economico-socia- le, în vederea punerii în valoare a tuturor rezervelor de sporire a veniturilor societății, mobilizarea resurselor financiare ale țării și utilizarea lor judicioasă, pentru întărirea substanțială a disciplinei de plan și financiare, eliminarea sub orice formă a risipei și cheltuielilor neeconomicoase, pentru obținerea unei eficiențe economice maxime la fiecare leu cheltuit.In cuvîntul lor, participanții și-au exprimat deplina adeziune și aprobare unanimă față dte politica internă și externă a partidului, față de Proiectul Programului Partidului Comunist Român, relevînd contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea acestui document de importanță covîrșitoare pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.Conferința a dat glas hotărîrii lucrătorilor din domeniul finanțelor, prețurilor și retribuirii de a munci cu entuziasm și abnegație pentru realizarea exemplară a sarcinilor de importanță istorică prevăzute în proiectele de Program al partidului și de Directive ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., pentru sporirea contribuției lor la accelerarea progresului economic și social al patriei, la înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste;In încheierea lucrărilor conferinței, salutat cu îndelungi și puternice aplauze, cu ovații, a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.Conferința a hotărit ca, pe baza concluziilor și sarcinilor trasate de'tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și a propunerilor participanților să fie a- doptată o rezoluție care va deveni pentru activul de partid și de stat din sectoarele finanțe-bănci, prețuri și retribuirea muncii, pentru toate ministerele. centralele și întreprinderile, un program concret de acțiune, în vederea ridicării generale a eficienței întregii activități economice.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
i

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,Conferința cu activul de bază din domeniul finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii are drept scop analiza îndeplinirii hotărîrilor Congresului al X-lea. Conferinței Naționale și a prevederilor legilor în aceste domenii deosebit de importante ale întregii noastre activități, e- conomico-sociale.Aș dori să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, tuturor lucrătorilor din aceste domenii un salut călduros din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, precum și din partea mea. (Aplauze puternice, prelungite).A devenit o practică de a dezbate periodic cu diferite sectoare de activitate, cu activul de bază din domeniile respective problemele care preocupă și trebuie să stea în atenția noastră, în vederea înfăptuiriî în cele mai bune condițiuni a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in România. Pornind de la aceasta, am considerat necesar să organizăm și conferința de față.După cum se știe, în ultimii ani au fost adoptate o serie de legi și măsuri care urmăresc să asigure o mai bună organizare a activității financiare, a formării prețurilor, cît și o așezare pe principii socialiste echitabile a retribuirii muncii. Toate a- ceste măsuri au dus, fără îndoială, la o îmbunătățire simți-

toare a activității în sectoarele respective.In domeniul sistemului financiar am adoptat Legea Finanțelor, Legea Controlului Financiar, am creat un organism special de control financiar. S-a întărit răspunderea și s-au dat atribuțiuni sporite organelor financiare, lucrătorilor din acest domeniu — de la întreprindere și cooperativă, de la fiecare u- nitate bugetară care gospodărește mijloace financiare și materiale, pînă la Ministerul Finanțelor. Putem spune că am creat un sistem corespunzător pentru desfășurarea in bune condițiuni a activității economi- co-financiare. Aceasta a și determinat, de altfel, îmbunătățirea muncii și obținerea unor rezultate mai bune in activitatea financiară a organismelor care acționează în acest domeniu.După cum se știe, în diferitele forme ale sistemului financiar se reflectă în mod sintetic întreaga activitate economico-socială. Deci, am putea spune că dacă in activitatea financiară Sînt reflectate o serie de rezultate pozitive, ele se datoresc faptului că oamenii muncii, întregul nostru popor înfăptuiește neabătut hotărîrile Congresului al X-lea și Conferinței Naționale privind dezvoltarea economico-socială în ritm intens a țării noastre, prevederile planului cincinal pe ansamblu realizîn- du-se în bune condițiuni. Multe organizații de partid județene și multe întreprinderi, chiar unele ministere, au obținut un

avans substanțial în realizarea cincinalului înainte de termen. Este normal ca aceste rezultate bune în activitatea economică să-și găsească reflectarea în activitatea financiară. Tocmai ca rezultat al acestei activități, pentru prima oară venitul național crește într-un ritm mai înalt J---- ' ‘nitul mai decîtAu nomice ; în general s-au amplificat efectele pozitive ale măsurilor privind mai buna organizare a producției și muncii, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale. Deși în unele unități aceste obiective nu s-au realizat în întregime, totuși s-a înregistrat un ritm superior celui din anii anteriori. Pe această bază s-a putut asigura realizarea fondurilor necesare atît pentru dezvoltarea economico-socială, cît și pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a întregului nostru popor.Am obținut, de asemenea, rezultate superioare în formarea prețurilor, în stabilitatea lor, cu toate că încă mai persistă în unele întreprinderi tendința de a se merge pe calea creșterii prețurilor de producție. In mod deosebit trebuie menționat faptul că în acești ani s-au respectat cu strictețe prevederile planului cincinal cu privire la stabilirea prețurilor produselor de larg consum.Ca rezultat al marilor succese

decît produsul socialve- național este in acest an mare cu circa 58 la sută în 1970.crescut beneficiile eco-

obținute în dezvoltarea economi- co-socială, în activitatea financiară, în creșterea eficienței economice, s-au putut realiza măsurile de creștere a nivelului de trai în concordanță cu prevederile planului cincinal. Mai mult chiar, pe baza măsurilor adoptate de Comitetul Central, în iulie acest an, prin creșterea mai substanțială a veniturilor mici față de prevederile cincinalului, vom realiza, la sfirșitul anului 1975, o creștere a veniturilor reale de aproape 23—24 la sută, față de circa 20 la sută cît era prevăzut în planul cincinal.Pornind de Ia toate acestea putem aprecia că bilanțul general al activității economico-fi- nanciare este pozitiv. EI reflectă justețea politicii marxist-le- niniste a partidului nostru, care, aplicînd în mod creator legitățile generale la condițiile concrete din țara noastră, asigură înfăptuirea cu succes a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Fără îndoială că toate aceste realizări sînt rezultatul muncii întregului nostru popor, a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate, care fac totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii Partidului Comunist Român, fiind convinși că aceasta corespunde pe deplin intereselor vitale ale întregii noastre națiuni socialiste. (Aplauze puternice, prelungite).Se poate spune că, alături de toți oamenii muncii, lucrătorii

din sistemul financiar-economic și din celelalte domenii prezente la această conferință, au a- dus o contribuție de seamă la succesele generale ; prin munca pe care au depus-o și o depun ei contribuie, împreună cu întregul nostru popor, la înfăptuirea Programului partidului. De aceea, fiind o conferință a oamenilor muncii din sectorul financiar, al prețurilor și retribuției muncii, doresc să adresez tuturor celor ce lucrează în a-
(Continuare în pag. a 111-a)

ÎN CAMPANIA DE RECOLTARE UN AJUTOR PREȚIOS iL DAU ELEVII Șl STUDENȚII

Fetele nu-și dezmint hărnicia
De o săptămînă, cele 50 de 

studente din anul I de la Facul
tatea de limbă și literatură ro
mână din București muncesc 
cu sîrguinfă la recoltatul legu
melor, pe terenul fermei nr. 7 
Cartalu, I.A.S. Pietroiu. O echi
pă, îndrumată de tovarășa asis
tentă Narcisa Forăscu, culege în 
cîmp și sortează, în același timp, 
gogoșarii pentru export. Cealaltă, 
împreună cu tovarășul conferen-

few BL.
(iar Ion Rotam, șterge, calibrea
ză și ambalează marfa pentru ex
port. Tovarășul Cornel Topor, 
coordonatorul, din partea benefi
ciarului al activității, ne indică 
drept exemple de hărnicie pe 
studentele Rodica Catrinoiu, A- 
driana Oprea, Eugenia' Ene, Ni- 
coleta Soare, Ileana Roșea, Eca- 
terina Vaum. „La fiecare două 
zile — adaugă dînsul — fetele 
asigură 10 tone de marfă".

Imaginile ce ni se înfățișează,

aproape identic, la cele două fer
me legumicole, nr. 3 și 4, ale 
I.A.S. Călărași, sînt întregite de 
aprecierea tînărului șef de fermă 
Andrei Margină : „Este, după pă
rerea noastră, cea mai eficientă 
practică din toți anii. Studenții 
din această serie sînt organizați 
mult mai bine. S-au integrat re
pede în ritmul nostru de mun- • 
că. Au venit cu mult elan și au 
realizat încă din prima zi un re
cord — 744 lăzi". Și aici, cele 
100 de fete de la Facultatea de 
filozofie sortează și pregătesc 
pentru export, zilnic, între 25— 
30 tone de gogoșari și ardei.V. RAVESCU

Foto : VASILE RANGA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, 8 octombrie, delegația Partidului Laburist Australian, condusă de David Combe, secretar național al partidului, care face o vizită în țara noastră, la invitația I.R.R.C.S. Din delegația australiană fac parte Geoff Cahill,

secretar general al Comitetului statal din Noua Galie de Sud, Collin John Jamieson, adjunctul liderului partidului în Adunarea Legislativă a statului Australia de Vest.La întrevedere au participat tovarășii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R.
(Continuare In pag. a V-a)

9 Scrisorile de acreditare 
a noului ambasador al Olandei

a-
In ziua de 8 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la Palatul Consiliului de Stat, pe August Hyacinth Croin, care și-a prezentat scrisorile decreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Olandei în țara noastră.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu și ambasadorul Olandei, August Hyacinth Croin, au rostit alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească cu noul ambasador olandez, August Hyacinth Croin.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Nicolae Ecobescu, șeful Protocolului de Stat.
Raportiii tinerilor

către Congres

La ,,Electromotor"

Timișoara

2000 de
motoare peste plan

Atelierul „Bobînaj 12", întreprinderea „Electromotor" Timișoara.Grațian Stolcu, șeful atelierului, ne spune : Dacă la sfirșitul lunii septembrie am putut raporta depășirea sarcinilor de plan cu 2 000 de motoare obținute, asta se datorează in primul rînd tinerilor din atelier.Majoritatea iși depășesc planul. Spre exemplu : Grigore Să- raru a înregistrat 107 la sută, Vladimir Cereguț 112 la sută, Florica Țirlea 10S la sută, Rodica Ardeleanu 106 la sută. Iar explicația acestui succes se află în grija cu care ne ocupăm de pregătirea tinerilor muncitori, încercăm să-i atașăm de atelier, mai mult le sondăm calitățile încă de pe băncile școlii profesionale.Amănunte in plus ne oferă și secretarul organizației U.T.C. de la atelierul Bobina] 12, Grigore Săraru : „Dacă acum, noi, bobinatorii, putem vorbi de milioane de lei, depășire de plan,

aceasta se datorează, cred eu, șl chemării la întrecerea pe oare organizația U.T.C. a lansat-o în cinstea celui de al XI-lea Congres al P.C.R. Ne-am angajat să prestăm peste 6 900 ore muncă patriotică pentru construirea de mese pentru bobl- naj, vopsirea încăperii ,și a mașinilor, amenajarea atelierului școală. Ne-am propus de asemenea să realizăm 150 000 lei ' economii la sîrmă de cupru, material izolant, tuburi și altele. Bineînțeles, producția este pe primul plan. Un exemplu : dacă acum cîteva luni realizam o producție echivalentă cu 2 700— 3 000 ore muncă pe om, în prezent această cifră s-a ridicat Ia 48 000 ore muncă. Un succes, cred eu, grăitor, la care se adaugă și rezultatul obținut de reprezentanții atelierului nostru la concursul pe țară „cel mal bun bobinator**, unde ne-am clasat pe primele trei locuri.T. POGOCEANU
UN FULGER CREAT

Relația conștientă cu timpul implică un 
curaj pd care, de-a lungul vremii, l-au avut 
numai spiritele lucide și superioare. Con
structorii istoriei. Marii artiști. Filozofii pen
tru care timpul este un instrument de lucru. 
A te raporta la timp înseamnă chipul cel 
mai direct de a învinge moartea. Se poate 
determina o adevărată traiectorie a spiri
tului urmărind această . tulburătoare pri
vire a ochiului pmenesc asupra trecerii sale 
prin lume, asimilată - cu nobilă transcen- 
dere a definițiilor exacte - cu timpul. De 
la amarul „Fugit ireparabile tempus" pînă 
la calculul lucid al( relației tiip- 
pului cosmic cu cej pafentecfn1’' > i>
și a posibilității <-de a-l în- . ,
vinge pe primul, istoria urna- s>marQnda J6I6SCU 
nităfii a străbătut un lung și ..............
încordat drum al afirmă
rii. „Da" este mai puternic decît „nu", este 
un semți de forță, a învinge timpul înseam
nă a spune da. Altfel zis, înseamnă a fi 
sigur că tu și istoria ta sînt valabile. Există 
o pagină de aur a culturii românești : dis
cursul^ lui Ștefan cel Mare din „Apus de 
soare", pe care noi, tei de azi, o citim cu 
aceeași, mare și sfîntă cutremurare.-„Căci

■ Moldova nu-i a mea... ci a urmașilor ur
mașilor noștri". Un mod de a percepe și 
asimila timpul de o splendidă poetică a 
relației cu rostul trecerii prin lume - sin
gurul mod posibil de a concepe timpul, a- 
dică viața. „Miorița" însăși, cu liniștea filo
zofiei sale de un tragism luminos, închide 
în sine, ca orice operă fundamentală, dis
cursul esențial al poporului român, și poate 
că relația cu timpul este discursul esențial 
al oricărui popor, de vreme ce el se re
feră la viață și moarte. Din acest punct de 
vedere „criza de timp" de care suferă lu-

mea contemporană are un sîmbure de ne
tăgăduită noblețe. Sîntem grăbiți să dăm 
mărturie. Sîntem grăbiți să construim și să 
lăsăm urmașilor urmașilor o lume. Sîntem 
grăbiți să construim idei și alt fel de ca
tedrale, laice. Timpul contemporan, ca nici 
un alt timp al lumii, este un timp al con
strucției totale - și cel mai mult al con
strucției în spirit. Pentru că dacă este ade
vărat că și noi, comuniștii, sîntem în criză 
de timp ca toată lumea modernă, această 
criză nu are nimic comun cu pragmatis
mul. Cu oboseala - care poate fi la rîn- 

du-i un âlt nume al pragmatis
mului. Construind pentru oa
meni și pentru cei de după 
noi - construim mai ales în 
spirit, lată un lucru străin lu
mii burgheze. Timpul nostru 

este un timp tînăr și aceasta este desigur 
o mare noutate. Asimilînd în conștiințe is
toria, construim o alta, iar această demni
tate și acest curaj sînt generatorul vigoa- 
rei, al gîndului dinamic asupra viitorului. 
Graba noastră este calculată. Gîndim cin
cinale și realizăm în patru ani și jumătate. 
Construim lumea anului 2 000 cu siguranța 
cu care ne-am planifica ziua de mîine. 
Pentru că „peste cincisprezece ani" în
seamnă chiar ziua de mîine, cine constru
iește o istorie în treizeci de ani poate gîndi 
traiectoria viitorului ca pe un fulger con
dus. Ca pe un fulger creat. Ca pe un ful
ger ale cărui densitate și lumină sînt anali
zate fotogramă cu fotogramă. Scolasticii 
și scepticii infirmi de elasticitatea gtndirii 
pot să ne acuze de calcul nemilos care ex
clude fantezia. Cine crede că a planifica 
exclude visul, n-a visat niciodată.
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ACTIVUL OBȘTESC- 
UN MECANISM VIU, 

BINE DIRIJAT
Seara, la sediul Comitetului orășenesc Sulina al U.T.C., lumina se stinge tirziu. Chiar foarte tirziu. Pentru că in aceste ore tinerii vin să discute aici despre problemele zilnice, să pună la cale noi acțiuni și inițiative, intr-un cuvînt să se 'sfătuiască.Citeva clădiri mai încolo, alte lumini persistă tirziu tn noapte E clubul tineretului. Animație, veselie. In altă parte, la un cămin pentru tinerii nefamiliști, membrii Comitetului orășenesc, aflați intr-un raid, încheagă discuții cu tinerii locatari : „Ce-ați mai făcut ?", „Ce probleme mai aveți ?“...Desigur, cu aceste trei instantanee nu am vrut decît să creionăm o activitate care, de fapt, este mult mai bogată. în fața unei asemenea situații îți pui firesc întrebarea : cum de reușește un singur activist, care este secretarul Comitetului orășenesc al U.T.C., să rezolve atî- tea probleme ? Oricît de priceput, de destoinic ar fi trebuie să recunoaștem că așa ceva este practic imposibil. Și totuși un răspuns există...îl rog pe Ștefan Balîc, secretarul Comitetului orășenesc al U.T.C., șă-mi vorbească despre problemele tineretului muncitoresc. Știam., dintr-o discuție a- vută cu vreo cinci luni în urmă, că atît la A.F.D.J., (Administrația fluvială a Dunării de jos), cît și la Fabrica de conserve, nu de mult dată in folosință, există serioase neajunsuri. Refuză motivind : „De ce tocmai eu ? Nu-i vorbă că n-aș ști despre ce este vorba, dar cel mai indicat în acest sens este Petre Sipatchin, membru in biroul orășenesc, președintele Consiliului tineret muncitoresc*'. Și Petre Sipatchin iși ia rolul in primire. '

Mergem la Fabrica de conserve. „Aici sint printre cei mai vechi angajați. Am traversat și încă mai traversăm o perioadă grea, pentru că vin tineri din toate colțurile țării, iar reprezentanții forțelor de muncă, a- tunci cînd îi recrutează, le promit marea cu sarea. Cind ajung însă aici, se lovesc de- greutățile inerente fiecărui începuț din care două sint nrimordiale — cazarea și masa. Unii pleacă, alții rămîn. Noi ne străduim să rămînă cît mai mulți. îi luăm în primire încă de la poartă. Le spunem realitatea, intențiile noastre de viitor. încercăm să reparăm ceea ce alții au greșit. Am reușit să avem acum dormitoarele noastre — atît pentru fete cît și pentru băieți — cantina noastră. îi ajutăm cîț putem de mult iar ei văd acest lucru, mai bine-zis îl simt. E- fectul este pozitiv pentru că am reușit să permanentizăm mulți dintre ei....îl rog pe Ștefan Balîc să-mi vorbească despre problemele tinerelor fete. La fel refuză : „V-o recomand pe Georgeta Marioru, membră a biroului o- rășenesc, președinta Consiliului tinerelor fete". Și aflu astfel că acest consiliu a organizat periodic întilniri pe diferite teme cu medici, cu activiști de partid și de stat, că s-au organizat «eri distractive pentru fete, că • în curind vor înființa clubul „Femina". „Cele mai multe tinere — îmi spune Georgeta Marioru — sint la Fabrica de conserve. Deci, conform principiului nostru. cea mai îndreptățită în a furniza detalii este Elena Pindic, membră a consiliului, care răspunde de această unitate pentru că lucrează acolo", pe la noua interlocutoare am aflat că în a- ceastă unitate nu' există fată cu

Inițiativa trebuie să aparțină cadrelor 
didactice și activiștilor U.T.C.La I.A.S. Frumu- șița, județul Galați, cei 320 de elevi de la Liceul Vasile Alec- sandri aproape iși realizaseră normele la orele prinzului, grămezile de porumb depănușat sporind văzind eu ochii. Inginerul Nicolae Ve- liche. directorul întreprinderii, se declară satisfăcut de eforturile elevilor și ale cadrelor didactice, ha chiar și impresionat de dăruirea lor in muncă. Reciproca insă nu prea e favorabilă, intrucit chiar in a- ceastă zi, a prezenței noastre acolo, frontul de lucru asigurat nu e pe măsura puterii de. înaintare a elevilor. O accelerare a ritmului de lucru la combinele de recoltare se impune. Trebuie apoi reglementată acțiunea unei juste normări a ceea

ce produc elevii, deoarece de roadele muncii lor trebuie să se bucure și școala și ei înșiși.La I.A.S. Bțrești ajungem mai pe seară. cind ziua de muncă se încheie. Aici, elevii de la Grupul școlar „Alex. I. Cuza" din Galați au lucrat la culesul strugurilor. Au muncit cu mult elan, mai ales cele 120 de fete, dar și aici a apărut o gituire a fluxului tehnologic : o defecțiune electrică a lipsit de curent Centrul de vinificație din Brăila in ultimele 24 de ore. Și cum e și firesc, nefuncționa- rea centrului de vi- nificație a determinat încetinirea ritmului de recoltare.Cum înt£s timps-a lăsat noaptea,iar elevii de aicisînt cazați Ia ferme-le unde lucrează.

am vrut să vedem și cum iși pfetrec ei timpul liber. I-am găsit in dormitoare, cocoțați pe paturi sau pierzind vremea pe culoare. Nici un ziar nicăieri, nici o acțiune culturală, de club. „Ce putem face?", ne-au întrebat mirate cele 3 cadre didactice de la grupul școlar amintit. „Sugerați-ne dumneavoastră ceva", ne-au cerut în continuare. A fost rin- dul nostru să ne mirăm : cum adică, trebuie să le sugereze cineva din afară ce să organizeze ? Dar printre elevi sint secretari de organizații U. T. C„ membri din birouri și comitete U.T.C. și înseși cadrele didactice știu foarte bine ce se poate face. De ce așteaptă totul din afară ? I. CHIRIC

care să nu fi stat de vorbă, cu- noseîndu-se în acest mod toate necazurile. „Văd în noi niște surori. Cele mai multe din ele nu au familia în oraș. Așa că datoria noastră este de a le face să nu simtă această lipsă. U- nele din ele, e adevărat, pleacă, dar de cele mai multe ori se întorc. Ultimul caz e Pușa care s-a întors azi. A venit și ne-a spus că a greșit. Și că s-o reprimim în colectiv"....îl rog pe Ștefan Balîc să-mi vorbească despre activitatea culturală. „Pot face și eu acest lucru... dar cel mai nimerit e Răducu". Nicolae Răducu, membru al biroului, președintele Comisiei de proDagandă și cultură. mă invită la Clubul tineretului. „Noi l-am amenajat — îmi spune pe un ton nu lipsit de mindrie. Seară de seară veneam aici și lucram. Iar acum seară de seară venim aici ca la noi acasă. Activitățile sint organizate prin rotație de fiecare organizație in parte".E ușor de sesizat, din cele relatate mai sus, că la Sulina principiul muncii și conducerii colective este respectat, că întregul activ acționează ca un mecanism pus la punct și bine dirijat. Ștefan Balîc îmi mărturisește că toate acestea nu le-a „moștenit" de la secretarul dinaintea lui. „Din contră, a trebuit să înfrîng ymele practici greșit statornicite chiar în activitatea membrilor biroului prin care toată munca era lăsată în grija activistului. Am căutat, și am reușit în bună parte, să-i fac pe toți să fie cu adevărat responsabilii domeniului respectiv de activitate, iar în tot ceea ce realizează biroul orășenesc să nu se vadă numai munca de activist, ci activitatea lor, a celor care nu sint plătiți pentru așa ceva. Acum, în cadrul instruirilor — spre exemplu — fiecare prezintă problemele domeniului respectiv. Le întăresc în acest fel spiritul de răspundere, autoritatea. Acțio- nind in acbst mod. i-am obligat automat să-și lărgească numărul membrilor din activul obștesc cu care trebuie să lucreze.Iată dar răspunsul : folosirea activului obștesc. E de la sine înțeles că în actuala etapă organizațiile U.T.C. de la orice nivel nu-și pot îndeplini multiplele atribuții cu care sint investite decit selecționînd și tor- 
mind un larg activ obștgsc. „A deveni responsabil" pentru funcția pe care organizația ți-a încredințat-o înseamnă implicit a acționa în spiritul îndeplinirii conștiincioase a obiectivelor înscrise în programele de activități. Repartizarea judicioasă a activului obștesc pe organizații în așa. fel îneît ei să-și poată duce activitatea pe cît positțil în sfera locului de muncă — pentru a putea cunoaște și acționa în funcție de realitățile concrete existente — dar și reprezentarea tuturor unităților economice, a instituțiilor, a școlilor etc., în organul colectiv de conducere sint cerințe obligatorii care, respectate, condic la obținerea unor bune rezultate. De asemenea,-trebuie să se țină cont de „încărcătura" de sarcini pe care un membru din activul U.T.C. trebuie să le rezolve. Neglijarea unora și supraîncărcarea altora nu poate avea urmarea dorită — o bună activitate de organizație. Experiența pozitivă a Comitetului orășenesc Sulina al U.T.C.- este ilustrativă în acest sens.ION TOMESCU

Cred că noțiunea de faso- nator intr-o întreprindere de sticlărie ar trebui reexaminată. Pentru că între realitatea acelora care trăiesc în preajma nisipului incandescent și semnul acestei realități există o vizibilă contradicție. Ei nu șlefuiesc, nu modifică, nu ajustează formele materiei, ci creează noi forme ale materiei. Profesia lor nu este un dar al focului, ci focul este un accesoriu al existenței lor.Munca lor este un fascinant spectacol în care protagoniștii n-au nevoie numai de o capacitate toracică impresionantă. de o condiție fizică impecabilă ci și de o tărie morală ieșită din comun. La 1 400 de grade Celsius sticla devine un soi de materie stelară. fluidă, sîngerie care o- bosește privirea prin violența culorii și a temperaturii. La sub 1 000 de grade începe să prindă cheag, a- semenea lavei vulcanice. între această temperatură și limita rezistenței fizice a o- mului nu sint decît 2—3 metri. în acest univers lucrează sticlarii.Așa i-am întilnit și la Do-
VALERIU 

BILEA 
ține în palme 

un bulgăre de soare rohoi. in noua întreprindere de corpuri de iluminat. Faptul că am rămas cu aceeași impresie de desăvirșită uimire îl datorez in primul rînd tinărului tasonator Valeriu Bilea. Nu are decît un an de cind a terminat școala profesională din Turda, dar este deja considerat ca unul dintre cei mai buni profesioniști în prelucrarea sticlei incandescente. Afirmația nu e doar o simplă consemnare reportericească ci ea aparține secretarului organizației U.T.C. nr. 1. Dumitru Bun- ceag, ca de altfel și a zecilor de bărbați, tineri sau virstnici, reintorși în fostul Dorohoi patriarhal.— Vă dați seama că în a- cest caz, imi spunea Valeriu, este foarte greu să parcurgi treptele afirmării. Sint aici în întreprindere peste 150 de sticlari cu experiență, reîn- torși din Turda. Avrig sau Tomești, locuri unde se învață meserie nu glumă. Dar și eu am avut șansa să învăț într-una din aceste vechi cetăți de sticlă. Iar dacă am înțeles intr-adevăr ceva din tainele focului și pietrei asta o datorez in primul rind celor doi meșteri sticlari din Turda : Mihai Iu- rian și Aurel Boia.— Are doar 20 de ani, îmi spune secretarul de organizație. Este unul dintre cei care au inaugurat întreprinderea. Au fost desigur și necazuri : rebuturi inadmisibil de multe, colective încă neînchegate temeinic, mă rog, greutățile începutului. După un an de zile, Bilea iși realizează planul lunar in proporție de 150—160 la sută. Cifra poate că n-ar spune prea multe dacă n-am lua în considerație și faptul că atît întreprinderea, cît și el ca meseriaș au doar un an de experiență. Un an în care Dorohoiul și-a cîșigat prestigiul de oraș fn care se plămădește limpedele cristal de Moldova.PAVEL PERFIL

„Cine ucide 
dragostea ?“ 

de PETRU VINTILÂ

Teatrul Giulești

Teatrul Giulești și-a deschis stagiunea ’74-75 cu o piesă din dramaturgia originală Cine ucide dragostea ? de Petru Vintilă, pusă în scenă de Stelian Mlhăi- lescu. Un spectacol fără mari pretenții, dar care face adeseori deliciile publicului printr-o reală știință a mînuirii replicii.Autorul iși plasează acțiunea în decorul unei case de intelectuali din Oravița, în zilele premergătoare actului de la 23 August 1944, avind ambiția de a surprinde atmosfera de mare tensiune și încleștare a acelei perioade prin ecourile ei în conștiința, în universul aparent închis a! familiei Filfmon. Adela este mama înțelegătoare, mereu îngrijorată de fiecare clipă petrecută de ai săi în afara cămi-< nului, bună, cinstită, fără să priceapă prea multe din cele ce se întimplă în jurul său, dar pe care un înnăscut simț de dreptate și adevăr o așează de partea celor care vor să trăiască în spiritul dreptății și adevărului. Felix, soțul său, maior in armata română este și el un om bun, un patriot, care în momentul cînd i se vor deschide ochii va adera și va acționa alături de comuniști. Urmează fiii i Zeno, tinăr, trăsnit, cuprins de o pasiune „la prima vedere", băiat cumsecade și cinstit în fond, dar care nu-și prea dă seama pe ce lume trăiește, Aurel, feciorul mai mare căruia războiul i-a deschis noi orizonturi de înțelegere, devenind comunist — Și Olguța, despre care aproape nu aflăm nimic din spectacol decit că e foarte drăguță și studentă la medicină. Mai apar Coriolan, omul care tace legătura dintre Aurel și ceilalți membri din celula de partid ; Octavian, comunistul sosit de la regiune, schingiuit și urmărit de poliție, operat și găzduit de Aurel, cel ce polarizează in jurul său elementele cinstite din casă. Nu lipsește nici figura șefului siguranței construită după tiparul cu care ne-au obișnuit o seamă de filme și piese de teatru. Dar

centrul de interes al autorului, și, implicit, al spectatorului cade pe un alt personaj — Caius — fratele lui Felix, tipul de avocat oportunist și gazetar „înnamorat" de cultură, laș, fricos, gata să facă orice pentru a-și păzi pielea, păstrind o aparență de bonomie, de inteligență și umor. Este personajul cel mai bine realizat de autor.Dacă spectacolul a beneficiat și de aplauze Ia scenă deschisă, aceasta se datorește în bună măsură interpretării actorilor Corado Negreanu (Caius), Florin Zamfirescu (Zeno), Iulian Necșulescu (Felix), Lucia Cristian (Adela), Sebastian Radovici (Aurel), Constantin Gheorghiu (Octavian), artistul emerit Ștefan Mihăilescu-Brăila (Var- tiadis) care au menținut spectacolul la un nivel de remarcabil profesionalism. Regizorului Stelian Mihăilescu i-a revenit meritul de a nu accentua prin montare unele defecte de structură ale piegel. Decorurile Sandei Mușatescu au fost inspirate cre- înd, prin dispunere, ele singure o atmosferă de spațiu închis.MIRUNA IONESCU

Un dialog

CULTURĂ

FOCȘANI: Festivalul 
de muzică ușoară 

„SĂ ClNTE TINEREȚEA 4
Sub egida Casei de culturi 

a municipiului Focșani a fost 
organizată a doua ediție a 
festivalului-concurs de muzi
că ușoară Să cînte tinerețea I 
Dacă nu toate manifestările 
de acest fel, unele aspirînd de 
pe acum la o brumă de tra
diție, altele mai recente și 
mai timide prin ineditul do
meniului abordat, excelează 
prin ingeniozitatea și prospeți
mea formulării, fiecare din 
ele este utilă în felul său.

Deși amatorii neglijează in 
multe cazuri tocmai ceea ce 
ar trebui să-i preocupe mult, 
anume minima pregătire ar
tistică, printr-o temeinică al
fabetizare muzicală, ei sur
prind adesea prin daruri com
plexe de sensibilitate. Muzi
calitatea lor merită o mai sta
tornică pregătire prealabilă 
apariției în public, aspect ce 
vizează activitatea școlilor și 
cursurilor populare de artă, 
activitatea metodiștilor și in
structorilor de pe lingă casele 
de cultură, care au sarcini 
educative răspicate și obliga
ția clară de a opta pentru ca
litate, de a descoperi și în
druma înzestrările tinerilor 
dornici de a cînta, de a face 
muzică.

Festivalul-concurs focșă- 
nean a fost organizat de Comitetul municipal de cultură și educație socialistă și Comitetul municipal U.T.C. Au 
participat concurenți și din 
alte județe. Premiile au fost 
conferite tinerilor Pompiliu 
Dobrișan. Fănică Ailoaiei, 
Cornelia Tudorel, Viorela Bă- 
jenaru, Rica Zamfir, Mariana 
Pădurariu, Vasile Cazacu, 
Doina Maruniac, Felicia Cre
ții, Mariana Munteanu, Gaby 
Nedelcu, Mariana Popa. Ele
na Grigore și Mîndra Petrea. 
Formației instrumentale din 
Rîmnicu Sărat i-a fost acor
dată diploma de onoare.

Numai un ascultător neîn
țelegător sau răuvoitor nu va 
recunoaște că, oricît de stin- 
gaci ar fi amatorii la primele 
lor confruntări cu nublicul și, 
îndeosebi, cu juriile chemate 
să le cântărească posibilitățile, 
prilejul de a se manifesta 
constituie un foarte bun 
mijloc de apropiere a lor atît 
de muzică, de expresia ei, cit 
mai cu seamă de. sentimentul 
răspunderii și de conștiința 
calității.GEORGE SBARCEA
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i

Simpozionul „Liviu Rebreanu"
.«Organizate de către revista Argeș și de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Argeș, în colaborare cu cenaclul Liviu Rebreanu și Casa de cultură a elevilor și studenților din Pitești, au avut loc în aceste zile manifestări omagiale dedicate împlinirii a trei decenii de la moartea marelui romancier român. în cadrul manifestărilor s-a desfășurat o întîlnire cu familia autorului lui „Ion" și o sesiune de comunicări științifice la care au prezentat comunicări, axate pe teme legate de viața sau opera lui Liviu Rebreanu, critici și istorici literari de prestigiu (Mihaî Gafița, Lucian Raicu), profe

sori universitari (prof. univ. dr. Vasile Netea, prof. univ. dr. Gh. Bulgăr, prof. univ. dr. doc. Augustin Z. N. Pop, prof. univ. dr. Gabriel Țepe- lea), precum și unele cadreLA PITEȘTIdidactice locale din învăță- mîntul mediu și superior.Desfășurate la Casa de cultură a elevilor și studenților în fața unui public cu precădere tinăr (pe care l-am fi dorit mai numeros totuși) lucrările simpozionului au fost urmărite cu interes. Dintre comunicările prezentate

s-au detașat cele consacrate lui „Rebreanu — omul", de către Mihai Gafița și Vasile Netea. Dacă primul s-a referit mai ales la „Jurnalul" marelui .scriitor, a cărui publicare nu va intirzia, cel de al doilea opinent a vorbit bazindu-se mai ales pe propriile amintiri (emoționante 1) legate de intilnirile sale cu Rebreanu. Manifestările, ce s-au constituit intr-un omagiu adus prozatorului. s-au incheiat cu o vizită la casa memorials „Liviu Rebreanu" de la Valea Mare, loc in care scriitorul și-a petrecut o bună parte din ultima perioadă a vieții.V. ATANASIU
necesar:

SCOALĂ —EDITURĂ
Grație unei valoroase inițiative a Editurii „Minerva" există în incinta Liceului nr. 15 din Capitală o vitrină cuprinzînd volume tipărite în cadrul acestei edituri. Elevii pot avea sub ochi cărți din diferitele colecții inițiate de editură, colecții care prin profilul lor, variat, precum și prin tematica abordată vin în intimpinarea unor variate cerințe și gusturi. Sint expuse astfel volumele din Arcade, colecție ce s-a făcut remarcată prin antologiile făcute cu remarcabil simț estetic din opera scriitorilor noștri clasici, cărora Ii s-au adăugat de cele mai multe ori postfețe Substanțiale ; sint de găsit, de asemenea, volume din seriile de Scrieri,

Opere și Restituito, menite a o- feri creația unui scriitor în toată diversitatea și bogăția ei. Vitrina cuprinde, totodată, volume în ediții în colecția „B.T.T.", de binecunoscută popularitate. Nu trebuie uitate aparițiile din seria „Universitas", cuprinzînd de regulă studii temeinice, riguroase, în sfîrșit volume de „Memorialistică" ce conțin mărturii, nu o dată de importanță deosebită, asupra unor oameni și •- venimente de seamă. Vitrina este cercetată cu un real interes d» către elevii școlii. Inițiativa Editurii Minerva de a intra în dialog direct cu elevii este salutară și merită să fie reținută și de alte case de editură.A. VICTOR
Foaierele Teatrului Național cu tapiseriile lor, cu scările de 

rharmură, cu impresionantul candelabra au devenit un loc de -- 
agreabil și intim repaus pentru iubitorii de teatru. Alături de re- 
pertoriul primei noastre scene, frumusețea și prestanța edificiului 
noului Teatru Național hucureștean constituie un permanent punct „ 
de atracție pentru publicul larg.

ANCHETĂ DE OPINII

Onoarea—o calitate ce nu poate
• \

fi înțeleasă în afara muncii
Mi s-a ofefit posibilitatea, la Galați, să-mi petrec o zi ca „funcționară" la Oficiul forțelor de muncă. Desigur, majarițatea celor care se prezintă aici, sint tineri care vor, efectiv, să se califice^ să muncească. Am cunoscut' îiisă și cițiva care vin doar 'pentru „a fi lăsați în pace", (de părinți, de comitetul municipal al U.T.C.). Aceștia au descoperit și aplică, pentru perioade îndelungate, o adevărată tactică — se înscriu, li se completează fișe, li se oferă posturi (pe care le refuză sistematic), creează iluzia că sînt „în curs de angajare", că vor să muncească, dar nu au găsit — încă 1 — nimic convenabil...— Mă numesc Valentina Pîr- logea, absolventă de liceu, promoția 1971. N-am mai lucrat nicăieri. Ce puteți să-mi oferiți ?— Cursuri de calificare la întreprinderea textilă, uzina mecanică... (Mă întrerup, observ că nici nu mă ascultă).

— Nu-mi convine nimic. Bună ziua.— Stai o clipă. Ți s-a întocmit fișa in 1971, de atunci ți. s-au oferit o mulțime de locuri de muncă — în comerț, cursuri de calificare in vreo 9 întreprinderi. 2 posturi de funcționară. Chiar nimic; nimic, nu-ți convine? De fapt, din ce trăiești dumneata ?— Pe mine să nu mă luați așa. tata și mama au serviciu 1 Duc o viață onorabilă.Despre o ...onorabilitate similară aveam să mai aud, în aceeași zi, la același ghișeu...>— Onose Niculaie...,— Iar ai apărut, măi Onose ? Parcă de-abia izbutisem să te plasez, intervine un funcționar.— Păi am stat destul — pină s-a încălzit afară ! Am Strîns niște bănișori, de-am avut toată vara de cheltuială. Acuma s-ap terminat, s-a și lăsat răcoare... îmi trebuie alt serviciu I— Ce calificare ai ?•— N-am. Și nici nu vreau la 

calificare — faci contract, trebuie să stai trei ani pe un loc... Nu-1 de mine 1 Dați-mi ceva unde să nu mă cunoască nimeni.Cererea nu e lipsită de semnificație. însă e greu de satisfăcut. Onose a țesut drumuri dese, ca o plasă de păianjen, între toate întreprinderile municipiului și e cunoscut la „personal" ca o vedetă de cinema !— Văd că mai ai un pic și termini cartea de muncă ! De data asta o să te ții de treabă ?— Mă țin, că de-aia vreau să muncesc, că-mi trebuie bani.— Și după ce-ți faci suma, Iar pleci ?— Fac vreun rău cuiva?! Trăiesc onorabil, din banii mei, atita cît ii am. Pe urmă — muncesc iar. Nu fur. nu cerșesc...
★Doi tineri afirmă, am văzut în ce condiții, că sint oameni de onoare, Argumentul — nu comit acte antisociale. Este oare su

ficient ? Ce înseamnă de fapt „a trăi onorabil", „a fi om de onoare" ?întrebarea vizează, desigur, un perimetru moral. Și deopotrivă social, deopotrivă politic. Vorbim de un mod de a gindi, de a privi lumea. Nu de a asista că la un spectacol la muncile și trebuințele ei firești, ci de a vedea cum ne putem integra cît mai bine în rosturile și eforturile de acum spre mai bine, mai frumos, mai dinamic. Sigur, cele două exemple, sint cazuri de excepție care pot fi întilnite „în situații" similare, în multe alte locuri și din aceleași, sau multe alte motive. Cineva, am văzut, recurge cu seninătate la bugetul familial, provenit exclusiv din muncă (am reținut că Valentina se mindrește că părinții săi muncesc !) șl mimează a nu ști că asta se chea

mă parazitism și, nicidecum,, trai „onorabil". Nici in cazul „cocorului" întreprinderilor gă- lăfene. deși afirmă că trăiește din banii lui, nu poate fi vorba de onoare. Onoarea nu se poate concepe în afara muncii, fn a- fara muncii adevărate.— Este suficient să știi acest lucru, teoretic, să-1 afirmi ? «— Nu, bineînțeles. Cred că-1 știau și cei doi. V-ați interesat așa, din curiozitate, ce înseamnă pentru ei munca ?întrebarea mi-a fost pusă, de data aceasta mie, în altă parte, la Combinatul petrochimic Te- leajen. Relatasem unui grup de tineri cazurile întilnite. Da. am răspuns și am constatat că erau bine „documentați". Valentina mi-a spus că munca este „o datorie de onoare", iar Onose, că e „un mod onorabil (avea o predilecție pentru acest 

cuvînt) de a-ți cîștiga existența' !“— La aceste definiții se pot adăuga multe altele, intervine operatorul Ion Voinescu. Se știe ce e munca. Sînt adevăruri cunoscute și simpla lor repetare și acceptare nu înseamnă nimic. Trebuie să le transformăm in tot atîtea semne de întrebare și să încercăm să le răspundem prin propria noastră activitate. Să le transformăm în convingeri intime și să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Fiindcă este clar, nu poți trăi cinstit, onorabil, fără să muncești. Dar, în condițiile unor transformări rapide în toate domeniile — economic, științific, cultural, problema devine alta: este suficient să prestezi o munci oarecare, să „robotești" o zi întreagă. producind ceva, neînsemnat, lipsit de importanță, la limita minimei rezistențe ?— Am să încerc, a răspuns strungarul Ștefan Muscalu, să definesc, mai întîi, ce înseamnă a fi om de onoarâ ? E o noțiune pretențioasă, ce include mai multe calități — a-ți face datoria, a fi respectat, a fi demn, a-ți respecta cuvîntul dat, a te distinge prin ceva deosebit. Vedeți, chiar sensurile . acestea ne dau cheia. Eu sînt strungar, am început să lucrez alături de un om mai în vîrstă, cu categoria 5. Lucrările grele 1 »e dădeau lui, eu eram „menajat" fiindcă n-aveam experiență și puteam să-mi petrec viața „robotind" la niște piese elementare. Eram cu totul neînsemnat pentru colectiv. M-am pus pe treabă — am luat în 6 ani, 5 categorii, astăzi nu mal este nici o diferență între colegul 

meu și mine, se vorbește despre strungarii de la termocentrală și mă bucur de aceeași stimă ca el.— Onoarea, așa cum a definit-o Ștefan, nu poate fi cucerită decît ridicindu-te cît mai sus în domeniul în care lucrezi — accentuează Petre Barbu, șef de echipă la AMC. Desigur, acest lucru nu se poate realiza decit tot prin muncă, prin perfecționare. în întreprinderea noastră. din 580 de uteciști, 180 sint incluși îritr-o formă de invăță- mînt — liceu., școală de tnaiștri, facultate; ceilalți, în majoritate, le-au absolvit. Nu este o „modă", este o necesitate. La noi, la AMC de exemplu, aparatura s-a schimbat de cîteva ori. iar acum vom trece la instalații total tranzistorizate. Nu poți nici măcar să faci față, fără să te perfecționezi continuu. dar să te afirmi, să te faci stimat.!.«— S-a spus aici, continuă ing. Eugen Iavolschl că, pentru a fi un om de onoare-, cu tot ce include această expresie, trebuie să muncești la nivelul celor mai înalte exigențe. Munca a căpătat o accepțiune largă — nu mai este vorba numai de eanti- tatea și nici numai de calitatea eforturilor prestate într-o singură direcție, ci de efectuarea muncii In toată complexitatea ia — producție, știință, organizare, participare la decizii. Am terminat facultatea de petrol și gaze și mi s-a părut că pregătirea mea nu este suficientă, era restrînsă numai la meserie; m-am Înscris deci, la facultatea de cibernetică. în Programul Partidului se spune că „munca este o datorie fundamentală, de 

onoare a fiecărui comunist, * tuturor cetățenilor" și referirea se face nu la o muncă oarecare, Tfc ci la mupcă, in accepțiunea cea mai largă. Sîntem datori să ne ' ■ perfecționăm, să ne ridicării..-,.. pregătirea profesională, să nț- însușim tot ce e mai înaintat în știință și tehnică. în momen-, tul de față, a fi om de onoare, înseamnă a contribui cu toată. dăruirea, cu toată capacitatea,..... la transpunerea ip viată a Programului Partidului, la edifica- rea noii societăți.
★Ce este, munca, deci, știm. Paradoxul e că, uneori, șjjțL... foarte bine ce înseamnă aceasta - chiar și cei ce nu o practică, cei ce se joacă de-a munca șt fac dip ea un capriciu, un mod — pasager de existență, o preocu- ... pare de sezon. Vina e' numai a lor? în ce spațiu de toleranță — se înscrie și este susținută, ... inactivitatea lor ? Teoretic, in nici unul. Practic, adresele duc insă către familie, către școală, , ,, către ceilălțî' factori de educație, între care — de ce nu ? —...... pot fi situați și colegii și prie-.,„ tenii. A munci sistematic, a ■— munci organizat, la nivelul ... celei mai inalte competențe și în spiritul cel mai corect, mai--— autoritar șînt, neîndoielnic, cî- teva dintre dezideratele asupra - cărora, cel puțin din motive e- ducative. se poate medita încă din familie, încă din școală. A rămine însă doar la ele, fără a-1 implica pe țînăr in realizarea lor, fără a face dip ele o 1- unitate de măsură concretă — nu singura, firește! — a existenței sale, obținem, ca în a- ceste cazuri de excepție, paradoxul prin care, definiția muncii este confundată cu munca în- k. săși. Și atunci, cui folosește ?MONICA ZVIRJINSCHI
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUSESCU
(Vrmare din pag. I)ceste sectoare felicitări pentru rezultatele dobîndite in activitatea lor, precum și urări de succese tot mai mari în munca viitoare ! (Aplauze puternice, prelungite).Desigur, rezultatele pe care le obținem in toate domeniile de activitate constituie pentru întregul nostru popor un motiv de satisfacție ; ele dau dreptul fiecărui cetățean al patriei să fie mindru de faptul că România, sub conducerea Partidului Comunist Român, se dezvoltă intr-un ritm tot mai înalt. Dar aceste succese nu trebuie în nici un fel să ne facă să uităm greșelile, lipsurile — unele chiar serioase — care se mai manifestă in diferite sectoare de activitate. Aceste succese nu trebuie să ne ducă Ia automulțumire. Dimpotrivă, pornind de la constatarea că am obținut succese în activitatea noastră, trebuie să analizăm în mod temeinic — critic și autocritic — tot ceea ce am făcut pînă acum, să tragem învățămintele atît din ceea ce este bun, cît și din ceea ce este negativ și să acționăm cu fermitate pentru ridicarea întregii noastre activități la un nivel superior. Sintcm comuniști, și trebuie ca in întreaga noastră activitate să acționăm ca revolu- ( ționari. Și in sectorul financiar se cer luate continuu măsuri îndrăznețe, este nevoie de spirit receptiv la tot ceea ce este nou. Numai astfel acest sector poate juca un rol dinamizator in întreaga dezvoltare economico-so- cială a țării. De aceea, este necesar să analizăm serios greșelile și lipsurile ce se manifestă in șcest sector de activitate.în primul rînd, aș menționa faptul că nu toate unitățile economice și sociale, nu toate organismele financiare ale acestora, precum și organismele financiare generale ale statului acordă atenția cuvenită problemelor eficienței economice, reducerii cheltuielilor materiale și creșterii rentabilității in fiecare sector de activitate. Din păcate, prevederile planului cincinal cu privire la reducerea cheltuielilor materiale și de producție nu se realizează întocmai, ceea ce are drept efect o diminuare a venitului național. Este de înțeles că aceasta se reflectă, pînă la urmă, asupra posibilității alocării mijloacelor necesare atît pentru dezvoltarea cît și pentru creșterea bunăstării întregului nostru popor. Dacă am fi realizat în întregime obiectivele cincinalului privind reducerea cheltuielilor de producție și materiale am fi realizat citeva zeci de miliarde lei venit național suplimentar.Avem incă întreprinderi, chiar unele ramuri sau subramuri, în care producția la 1 000 lei fonduri fixe este redusă. In multe unități economico-sociale, din diferite ramuri, cheltuielile neeconomicoase, risipa de bunuri materiale și financiare se mențin ridicate. Nu aș dori să dau cifre, dar fiecare din cei prezenți aici — începînd cu miniștrii, cu directorii, cu directorii financiari/ economici și terminind cu contabilii — știu bine cite cheltuieli neeconomice, cită risipă de bunuri materiale se face incă. Toate acestea duc, pînă la urmă, la creșterea prețului de cost, la diminuarea rentabilității, a beneficiilor, a eficienței activității economice.în unele întreprinderi și la unele consilii populare județene s-a creat obiceiul dăunător de a deturna mijloace financiare și materiale, trecîndu-le de la un capitol la altul pentru realizarea unor activități economice necuprinse în plan, pentru care nu există aprobare ; aceasta se .face mai ales sub forma unor dezvoltări sau îmbunătățiri constructive, dar, de reguiă, nu pentru dotarea cu utilaje moderne, ci pentru clădiri. La consiliile populare se cheltuiesc bani pentru construirea a tot felul de spații sportive sau case de distracții. La Timișoara s-a construit chiar o „casă a căsăto- riților", deși, recent, cind am fost in acest oraș, am primit circa 70 de scrisori de la diferiți cetățeni cuprinzînd cereri de locuință. Decît să se facă o casă a căsătoriților, care ocupă citeva apartamente, nu era mai ~ bine să se dea această casă căsătoriților pentru a locui în ea? Este doar un exemplu. Trebuie spus însă că se sustrage frecvent, in mod nejustificat, spațiu din fondul de locuințe sau din alte domenii, dîndu-li-se alte destinații. Pentru cei ce se căsătoresc există primăria ! în conformitate cu legile statului primarul realizează căsătoria și dă .actul respectiv ; biroul lui este destul de mare pentru aceasta. în cel mai rău caz, poate oficia căsătoriile în sala de festivități a primăriei ; nu există primărie fără sală de festivități. Dacă noii căsătoriți vor să facă petreceri, există pentru aceasta cluburile sau cantinele întreprinderilor. Acolo, împreună cu muncitorii, pot organiza petreceri _ dacă nu vor să le facă acasă. Dar nu să creăm pentru aceasta cașe speciale.Ocupindu-ne de modul cum se folosește spațiul, numai în București am reușit să dăm disponibile spații de sute de mii de metri pătrați folosite pentru diferite scopuri neproductive. Prin această raționalizare activitatea respectivă nu merge mai prost, dimpotrivă, chiar mai bine. Sînt convins că mai avem incă spații suplimentare și la ministere și în întreprinderi. Nu mai spun de spațiile aparținînd cercetării și proiectării. Unii tovarăși din aceste sectoare se plîng că lipsește spațiul, dar lucrează intr-un singur schimb ; de ee nu se poate ca șî în cercetare și proiectare să se organizeze activitatea pe două schimburi? Se vor găsi astfel suficiente spații, chiar vor ră- mîne disponibilități.îmi pare rău că trebuie să critic și Capitala la acest capitol. A venit cu vreo lună în urmă la mine primul secretar și mi-a spus : „Am folosit foarte rațional banii primiți pentru prime de diferite întreprinderi ; am făcut cu ei 6 sau 8 bazine de înot la școli". într-adevăr, banii au fost primiți ca prime ; dar de unde au primit cimentul, fierul și celelalte mijloace? Eu nu-mi aduc aminte ca noi să fi dat prime în natură 1 (Animație 

în sală; aplauze). Oare în Capitală se pune astăzi pe primul plan construirea în masă de.bazine ? Eu nu spun că nu va trebui cîndva să dezvoltăm baza pentru înot ; dar tineretul poate merge deocamdată la lacurile din jurul Capitalei, care sînt foarte multe.Asemenea situații se întîlneșc nu numai în 'Capitală, ci în multe orașe. De aceea îmi pun întrebarea : unde sînt organele financiare ? în conformitate cu prevederile legii, contabilul-șef, directorul financiar, au obligația să semneze în prealabil, nu după ce s-a făcut cheltuiala ; dacă cheltuiala respectivă nu este legală, nu este prevăzută în plan, nu este în conformitate cu legea, aceștia trebuie să refuze să semneze. Nu am întîlniț pînă acum nici o situație cînd să mi se spună : iată, contabilul dinlr-o întreprindere a refuzat să semneze și problema aceasta a ajuns pînă la minister. Poate că asemenea situații sînt, dar atît de puține, îneît confirmă realmente proverbul că „cu o floare nu se face primăvară". Este nevoie de o grădină întreagă — adică toți contabilii șefi să-și facă datoria în acest sens în conformitate cu legea ! (A-plauze puternice). Nu vreau ca prin aceasta directorii, președinții de consilii populare sau miniștrii să înțeleagă că ei nu răspund, că ei se pot ascunde in spatele contabililor. în primul rind directorului, președintelui de consiliu popular, ministrului, conducătorului de unitate îi revine răspunderea gospodăririi în spirit economic, în conformitate cu planul de dezvoltare a țării noastre, a fondurilor de care dispunem. Ei primii trebuie să lupte împotriva oricăror abuzuri, să combată risipa !Avem încă destule unități care nu lucrează la parai..etrii proiectați și de ani de zile nu realizează producția planificată cantitativ sau calitativ. Nici din punct de vedere al productivității muncii unele întreprinderi nu se înscriu în prevederile studiilor tehnico-economice. Sînt incă sectoare unde consumurile de materii prime și materiale depășesc normele admise. Chiar normele stabilite nu sînt întotdeauna în concordanță cu realizările pe plan mondial — sînt încă mari. Dar nici ele nu sînt îndeplinite în mod corespunză- tor. Aceasta, se înțelege, creează greutăți în producție, are drept rezultat depășirea prețului de cost, diminuarea beneficiilor.S-a încetățenit la noi — e a- devărat, de mult — practica de a planifica pierderi la unele u- nități economice. Am mai discutat să renunțăm la acest fel de a planifica. Cum poate există cineva care să desfășoare activitate economică pentru că are prea mulți bani și vrea să-i piardă ? Cam aceasta înseamnă planificarea pierderilor. Dacă de la început știm că un produs nu se poate vinde, nu este căutat pe piață, atunci de ce să-l producem ? S-a dat aici un șir de exemple, nu vreau să mă refer la ele.Consider că lipsurile pe care Ie mai avem in privința cheltuielilor materiale, realizarea lucrărilor în afara prevederilor de plan, finanțarea unor activități neeconomicoase. trebuie să ne preocupe în modul cel mai serios.S-a vorbit aici de măsurile luate în privința prețului de cost. Este adevărat, am elaborat o lege care dă criterii și atrage atenția să se acționeze in concordanță cu principiile economice, pentru stabilirea unor prețuri care să țină seama de eps- turile reale de producție. Cu toate realizările pe care le avem, nici în această privință nu ne putem declara mulțumiți. Trebuie să atragem atenția asupra unor deficiențe foarte serioase care se mai manifestă in acest domeniu, asupra tendinței de a se stabili prețuri de cost și prețuri de producție cu mult peste cheltuielile reale. în asemenea prețuri se reflectă activitatea economică proastă, precum și încercarea unor unități de a-și crea rezerve care să Io permită să nu meargă hotărit la folosirea tuturor mijloacelor pentru reducerea prețului de cost al producției.Am avut așa-zisul fond nescriptic prin care sute de milioane de lei luau anual căi neproductive ; el devenise un fond pentru acumularea unor venituri fără muncă, pentru înlesnirea unor ilegalități. Se mai găsesc forme care permit efectuarea unor cheltuieli fără control riguros. Or, în România nu trebuie să existe activitate econo- mico-socială de nici un fel care să nu poată fi controlată, care să nu se încadreze în prevederile planului, și nici un fel de cheltuieli care să nu fie în concordanță cu legile statului. Am lichidat cu desăvîrșire fondul nescriptic. Trebuie să acționăm în continuare și să închidem toate căile care pot permite risipa, ilegalitățile !în ce privește comerțul exterior doresc să atrag atenția asupra faptului că nu toațe unitățile economice, nu toate organismele financiare acordă atenția necesară valorificării eficiente a producției noastre prin schimburi internaționale și realizării importurilor în condiții economicoase. O anumită parte din venitul nostru național se pierde pe calea comerțului exterior datorită activității proaste desfășurate în acest sector.Unele lipsuri sînt posibile și datorită faptului că conducerile întreprinderilor, organismele noastre financiare, nu își exercită, în conformitate cu legile tării, atribuțiile și rolul pe care îl au în gospodărirea eficientă a mijloacelor de care dispune societatea noastră. Trebuie să fie clar fiecărui colectiv din unitățile economico-sociale — căruia i s-a încredințat o parte mai mare sau mai mică a avutului general — că poartă răspunderea în fața întregului popor pentru felul cum gospodărește mijloacele, pentru rezultatele pe care le obține și aportul pe care îl aduce, prin activitatea sa, la creșterea avuției naționale. a venitului național, la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste, la ridicarea bunăstării întregului popor. (Aplauze puternice).Din păcate, manifestările de formalism și birocratism sînt pe alocuri destul de puternice, 

Lipsa spiritului de răspundere face ca unii să treacă ușor, cu nepăsare, peste fenomenele negative de risipă, de proastă gos podărire. Organele financiare care, în această privință, au sarcini deosebit de importante, dau dovadă de îngăduință, cîteodată de nepăsare.Nu putem să nu atragem <- tenția asupra faptului că controlul financiar este, uneori, mai mult constatativ decît preventiv. El se face, de regulă, după efectuarea cheltuielilor — și chiar și atunci superficial, nu cu un caracter de fond. în activitatea de control financiar nu se pornește de la necesitatea de a acționa, împreună cu conducerea întreprinderii sau unității respective, pentru preintimpina- rea oricărei ilegalități sau risipe. Cind am vorbit de controlul preventiv sau al organelor financiare am avut in vedere tocmai acest fel de a înțelege rolul acestor organisme. Nu ne putem plînge că avem puține organisme de control ; dimpotrivă, putem spune că sînt chiar cam multe ; uneori vin controale peste controale. Ne putem plînge insă de slaba eficiență a controlului, de neaplicarea legii care prevede coordonarea controalelor pentru a se evita repetarea sau suprapunerea lor. In această privință trebuie să aducem critici serioase organelor noastre de control. Nu doreso să dau exemple, dar sînt nenumărate cazurile cînd — după controlul financiar, după controlul ministerului, după controlul muncitoresc — constatăm că nu s-au luat măsurile necesare pentru remedierea neajunsurilor. problemele au rămas nesoluționate. Din această căuză, lipsurile și neajunsurile, in loc să fie remediate, se amplifică. Atunci sintem în drept să ne punem întrebarea : ce rost are acest control ? De ce s-a efectuat, dacă nu s-a soldat cu măsuri de lichidare radicală a lipsurilor constatate ? Aceasta denotă că nici în domeniul controlului financiar nu se acționează în concordanță cu prevederile legilor ; nu se are în vedere necesitatea îmbunătățirii reale a activității, lichidării oricăror lipsuri, găsirii soluțiilor pentru rezolvarea concretă a problemelor.Mă opresc aici cu evidențierea lipsurilor și greșelilor din aceste domenii. Va trebui să tragem toate concluziile șl să punem ordine desăvirșită în activitatea economico-financiară în munca de control. De la aceste cerințe trebuie să pornească a- naliza activității economico-sociale financiare și stabilirea mă- surilor Pentru a avea garanția lichidării cît mai rapide a lipsurilor și îmbunătățirea radicală a întregii activități viitoare.Sintem în ajunul celui de-al XI-Iea Congres al partidului. După cum cunoașteți, prevederile Programului și Directivelor ce urmează să fie adoptate de Congres pun în fața întregului nostru popor obiective de importanță istorică care asigură dezvoltarea in continuare, în ritm intens, a întregii activități economico-sociale, crearea condițiilor' pentru ridicarea țării noastre pe noi culmi de progres și civilizație. Sistemul financiar are sarcini deosebit de importante în realizarea acestor prevederi mărețe ale dezvoltării patriei noastre. Trebuie să pornim de la prevederile Programului și Directivelor care pun pe prim plan ridicarea calitativă a întregii activități, creșterea eficienței economice și a rentabilității. Aceasta constituie o sarcină centrală a activității noastre în cincinalul următor și in anii în care vom înfăptui Programul partidului.După cum ați reținut, în Directive se prevede ca ponderea cheltuielilor de producție să scadă la circa 50 la sută, redu- cîndu-se simțitor cheltuielile materiale. Pe această cale va trebui să realizăm, în cincinalul următor, un spor de citeva zeci de miliarde de lei la venitul național. Organismele economico- financiare trebuie să treacă la luarea măsurilor necesare în vederea înfăptuirii cu fermitate a acestor prevederi, la găsirea căilor celor mai potrivite în acest scop.Pînă Ia urmă, totul se reduce la productivitatea muncii ; atît cheltuielile materiale, ca și cheltuielile de muncă vie sînt, în fond, concretizate în creșterea productivității muncii sociale. Orice risipă înseamnă tot risipă de muncă. Deci, pentru realizarea obiectivelor înscrise în Program și in Directive, trebuie să pornim de la necesitatea luării măsurilor în vederea creșterii simțitoare a productivității muncii în toate ramurile și sub- ramurile. Trebuie să reducem ponderea forței de muncă in sectoarele activității funcționărești și să creștem ponderea a- cesteia in sectoarele direct productive, pornind de la adevărul cunoscut de toți economiștii [— și aici marea majoritate sînt e- conomiști — că avuția națională se creează în sfera producției materiale. 'Se impune o bună organizare în toate domeniile, începînd cu activitatea de producție, cu activitatea financiară, contabilă, de planificare, și terminînd cu munca funcționărească care are și ea un rol important în desfășurarea corespunzătoare a activității economice. Este necesar să realizăm un echilibru, o proporție corespunzătoare in folosirea forței de muncă în diferite domenii de activitate, asigurînd creșterea ponderii sectoarelor direct productive. Tot astfel se impune , să luăm măsuri în vederea mecanizării Și automatizării procesului de producție, a întregii activități economico-financiare și de conducere. Să realizăm creșterea productivității muncii pe seama introducerii metodelor moderne, științifice, de producție, de evidență și conducere.Ministerul Finanțelor, băncile, întregul sistem financiar — pînă la ultimul lucrător din domeniul financiar, de la cea mai mică unitate — poartă răspunderi deosebit de mari în înfăptuirea neabătută a măsurilor de creștere a eficienței economice in toate domeniile de activitate. Legea finanțelor, ca și Legea controlului financiar preventiv dau acestor organisme răspunderi deosebit de mari. Doresc ca fiecare din aceste organisme 

să facă cel puțin atît cît prevede legea. Nu cred că este necesar, acum, să aducem vreo îmbunătățire legii. Ea este bună ! Dacă fiecare lucrător din domeniul financiar — începînd cu ministrul finanțelor, cu președintele Băncii Naționale, cu ceilalți președinți de bănci și pînă la ultimul lucrător din acest sector — va acționa in concordanță cu această lege, vom putea asigura o bună funcționare a întregului sistem financiar, vom face ca acesta să aibă un rol puternic in stimularea activității productive, în creșterea eficienței economice, în ridicarea venitului național și a bunăstării generale. (Aplauze puternice).Este necesar să luăm măsuri hotărite pentru întărirea eonti- nuă a puterii de cumpărare a monezii noastre naționale, a leului, pentru creșterea cursului său in raport cu alte monezi, creînd treptat condițiile trecerii la convertibilitate. A- ceasta va asigura o comensu- rare mai bună a forței economiei noastre. Prin sistemul monezilor ne putem compara mai bine, mai real, cu alte economii naționale, cu productivitatea lor, cu nivelul lor tehnic, cu calitatea producției lor. Este necesar, deci, să acordăm o atenție deosebită întăririi leului. Sînt și în această privință critici de adus Ministerului de Finanțe și băncilor. Fiecare om al muncii trebuie să înțeleagă că depinde și de munca sa reali-- zarea acestui obiectiv Înscris în programul partidului nostru.întreaga noastră activitate e- conomică trebuie să se desfășoare în conformitate cu legile economice obiective ; trebuie să ținem seama de cerințele acestor legi și să acționăm in mod conștient pentru folosirea lor in scopul dezvoltării in cît mai bune condițiuni a economiei naționale. Avind in vedere că în condițiunile societății socialiste, ale economiei planificate, legile economice au un cimp de activitate diferit, avem obligația de a nu lăsa la voia intimplării acțiunea acestor legi, ci de a le înțelege, acționind în concordanță cu cerințele lor. Să facem aceasta ținînd seama de cerințele economici socialiste, de cerințele economiei planificate, de necesitatea dezvoltării în mod proporțional și echilibrat a întregii economii, a tuturor ramurilor și subramurilor ei, evi- tînd orice fluctuații și dereglări. Aceasta este valabil și in activitatea financiară — poate în mod deosebit in acest domeniu. Trebuie să acordăm o atenție deosebită creșterii vitezei de rotație a banilor. Asistăm la o oarecare încetinire a vitezei de circulație, cînd normal, in condițiunile ritmului înalt de dezvoltare economică a țării noastre, viteza de rotație ar trebui să fie mereu impulsionată. Acest aspect este determinat de imobilizările care au influențe negative asupra circulației monetare, se reflectă in întreaga activitate econpmică. Este însă necesar nu numai să vorbim despre aceasta ia diferite conferințe sau cursuri, ci să trecem la măsuri concrete pentru a lichida acest fenomen negativ. ,/Aceasta se poate realiza nu numai prin măsuri administrative centrale, ci în primul rînd prin activitatea de producție din fiecare întreprindere, din fiecare unitate — pentru că imobilizările acolo se realizează. Putem evita imobilizările printr-o bună organizare și planificare a aprovizionării, prin ritmicitatea aprovizionării, printr-o evidență strictă a stocurilor, care trebuie refolosite rapid. Fiecare întreprindere trebuie să acționeze cu hotărîre în această privință. Fiecare organism financiar și bancar trebuie să considere lupta împotriva imobilizărilor una din sarcinile deosebit de importante ale activității lor !Trebuie să ne propunem o mai bună planificare in domeniile eficienței economice. încă de la întocmirea planurilor fiecărei întreprinderi, ale fiecărui minister, a planului general de dezvoltare economico-socială, acest obiectiv trebuie să își găsească reflectare, stabilindu-se soluțiile corespunzătoare pentru creșterea eficientei economice. Așa cum prevede, de altfel,' și legea, Ministerului Finanțelor ii revin în această privință sarcini deosebit de mari. El trebuie să ia parte activă la întocmirea pla-; nului economic unic, a planului financiar, a bugetului, la asigurarea tuturor măsurilor financiare pentru creșterea eficienței.O atenție deosebită trebuie să acordăm in continuare problemei prețurilor, ducerii la bun sfîrșit a reașezării prețurilor, în prețurile de cost și de producție să se reflecte jn mod cit mai real și consecvent eforturile reale, cheltuielile rehle de producție din diferite ramuri și subramuri. în această privință. Comitetul Prețurilor trebuie să acționeze cu mai multă fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor ce ii revin; el trebuie să acționeze nu numai pentru stabilirea unui anumit nomenclator de prețuri, ci trebuie să exercite controlul asupra felului în care se stabilesc toate prețurile pentru a contribui la orientarea acestei activități și la corectarea anumitor greșeli. Ia înlăturarea u- nor abuzuri care se pot manifesta în această privință în întreprinderi.Va trebui să acordăm și în viitor o atenție deosebită stabilității prețurilor la produsele de consum. Așa cum se prevede in Directive, în cincinalul următor va avea loc o creștere de circa 5 la sută pe întregul cincinal — ca urmare a schimbărilor pe plan internațional, a reflectării creșterii prețurilor materiilor prime in producția națională. Avîndu-se în vedere acest lucru la întocmirea Directivelor pentru cincinalul următor, s-au prevăzut și măsuri de creștere a veniturilor, a retribuției oamenilor muncii, în așa fel incit creșterea nominală a retribuției să asigure in următorul cincinal o sporire a veniturilor reale de circa 18 la sută. Aceasta va asigura înfăptuirea neabătută în viață a politicii generale a partidului, a societății noastre socialiste de creștere a nivelului de trai al întregului popor.Este de înțeles — și trebuie să fim toți conștienți de acest fapt — că nu putem consuma 

mai mult decît producem. Avem răspunderea față de societate, față de viitorul națiunii noastre, față de urmașii noștri, de a a- sigura reproducția lărgită, dezvoltarea intensă a forțelor de producție, a întregii activități sociale, a invățămintului și științei. Este necesar nu numai să asigurăm fondul de consum, ci să producem mult mai mult decit vom consuma, să alocăm permanent o parte tot mai importantă pentru dezvoltarea generală a societății.Revoluția tehnico-științifică contemporană, introducerea mijloacelor moderne în producție, au — este adevărat — eficiență mare, asigură creșterea rapidă a producției, îndeosebi a productivității muncii ; în același timp, cheltuielile pentru crearea unităților moderne, pentru dotarea economiei cu tehnică avansată cer fonduri foarte mari.Iată de ce, problema ridicării eficienței economice, repartizarea in continuare a unei părți însemnate din venitul național pentru dezvoltare și, totodată, alocarea unei părți corespunzătoare pentru creșterea continuă a nivelului de trai material și spiritual se află in strinsă legătură cu întreaga noastră activitate economică, cu ridicarea continuă a eficienței ei. Numai pe această cale va putea fi asigurată bunăstarea poporului nostru, un loc corespunzător națiunii noastre socialiste și comuniste în lume ! (Aplauze puternice, prelungite).Este necesar să discutăm deschis și clar lucrurile cu întregul popor. Fiecare cetățean al României socialiste trebuie să știe că depinde și de el, de noi toți, de întregul popor, de felul în care vom munci și gospodări ceea ce avem, înfăptuirea Programului partidului, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a Comunismului in România, asigurarea unui nivel de civilizație tot mai ridicat întregii noastre națiuni. (Aplauze puternice).Este necesar să acordăm o atenție deosebită înfăptuirii prevederilor Legii retribuției — care in curind va fi adoptată de Marea Adunare Națională —, realizării principiilor socialiste de echitate menite să asigure fiecăruia venituri corespunzător muncii pe care o depune, cantității și calității acesteia, contribuției aduse la dezvoltarea generală a societății noastre socialiste. Totodată, așa cum se prevede în Lege — trebuie să acționăm pentru realizarea unui raport echitabil intre veniturile mari și veniturile mici, aplicind în practică principiile care călăuzesc activitatea partidului nostru de făurire a socialismului și comunismului. Și în această privință sistemului financiar îi revin răspunderi mari. Ministerul Muncii, organele care lucrează nemijlocit în acest domeniu, trebuie să acționeze cu fermitate pentru aplicarea în cele mai bune condițiuni a prevederilor Legii.Sarcinile de viitor cer eforturi susținute, impun creșterea simțului de răspundere a fiecăruia la locul său de muncă. Așa cum am mai menționat, această răspundere revine în primul rind conducătorilor direcți ai unităților economice și sociale, consiliilor de conducere — care trebuie să analizeze în mod colectiv programele și planurile de dezvoltare, măsurile economico- financiare. Un rol important are, desigur, directorul, ceilalți factori de răspundere din conducerea diferitelor domenii de activitate. în conformitate cu democrația noastră economică, cu creșterea atribuțiunilor organelor colective, cu participarea tot mai activă a maselor de oameni ai muncii la conducerea activității economico-sociale, un rol tot mai important revine adunărilor generale. Acestea trebuie să analizeze temeinic întreaga activitate, problemele eficienței economice, măsurile ce se impun pentru îndeplinirea în cît mai bune condițiuni a sarcinilor ce revin fiecărei unități.Aceasta nu diminuează însă în nici un fel, ci dimpotrivă face să crească răspunderile organelor financiare. Ca organe de specialitate, ele trebuie să analizeze temeinic toate problemele și fenomenele economice, să propună conducerilor colective, adunărilor generale, măsurile necesare. Ele poartă răspunderea directă în fața conducerilor colective, a adunării generale pentru felul cum își îndeplinesc sarcinile importante din domeniul lor de activitate.Așa cum, în mod just, s-a relevat aici, este necesar să elaborăm norme cît mai precise și mai clare cu privire la cheltuielile materiale și financiare și, totodată, să întărim disciplina financiară. Se impun măsuri hotărite pentru îmbunătățirea evidenței mijloacelor materiale și financiare. în controalele efectuate în ultimul timp s-a constatat că unele întreprinderi nu știu ce au în magazie. Unele întreprinderi au primit aprovizionarea pe șase luni inainte și totuși cereau piesele și materialele pe care le aveau de luni de zile in magazie. Trebuie să punem ordine desăvirșită în sistemul de evidență. Fără o bună evidență a mijloacelor materiale și financiare nu se poate vorbi de activitate economică și financiară normală ! (Aplauze). Eu înțeleg aceste aplauze ca un angajament, ca semn că veți acționa pentru a pune în cel mai scurt timp ordine desăvirșită in acest domeniu de activitate. (Vii aplauze).Este necesar ca organele financiare din fiecare întreprindere și unitate — pînă la Ministerul Finanțelor — să participe activ la întocmirea planurilor de producție, a planurilor financiare, inclusiv a bugetelor de cheltuieli, atît in unitățile cu gestiune proprie, cit și în unitățile bugetare. Oriunde se cheltuiesc anumite sume de bani trebuie să existe un buget de cheltuieli și venituri ; să se știe de unde are veniturile și cum cheltuiește. Nimeni nu poate acționa decît în concordanță cu aceste planuri și bugete. In a- ceastă privință, organele financiare poartă răspunderea directă ; ele trebuie să acționeze cu fermitate pentru a-și îndeplini această sarcină deosebit de importantă.
O atenție deosebită va trebui 

acordată activității de comerț exterior — atit exporturilor, cit și importurilor —, pentru realizarea acesteia in condiții de eficiență maximă. Trebuie să aplicăm cu fermitate prevederile legale privind reflectarea în activitatea întreprinderilor atît a activității de export, cît și a celei de import. Orice activitate de producție are un anumit scop, trebuie să răspundă unor necesități — fie în țară, fie în străinătate. Valorificarea corespunzătoare a producției în străinătate este o parte e- sențială a procesului de producție, nu ceva auxiliar ; producția nu se poate relua decît o dată cu valorificarea produselor create care asigură resursele materiale și financiare pentru viitorul proces de producție. Conducerile întreprinderilor, organele economico-financiare trebuie să înțeleagă că problemele comerțului exterior, ale exportului și importului sînt laturi esențiale, indispensabile, ale activității de producție — și să le trateze ca atare, de Ia întocmirea planului și pină la realizarea desfacerii produselor și încasarea contravalorii lor.Nu sînt de acord cu acei tovarăși care au susținut aici că altcineva trebuie să aibă grijă să le asigure mijloace pentru a-și relua activitatea de producție. Avem, desigur, sistemul de credit. Dar creditul trebuie acordat în concordanță cu prevederile legii. Dacă cineva a produs anumite mărfuri pe care le ține în stoc, nu înseamnă că și-a îndeplinit obligațiile. Numai în momentul vinderii produselor și al încasării contravalorii lor se încheie procesul de producție și poate începe o nouă activitate economică. Nu putem admite ca la export să se primească pentru un dolar o anumită sumă în lei, iar la import să se deconteze cu altă sumă. Cu aceeași sumă cu care obținem, de e- xemplu, la tractoare, un dolar, trebuie să decontăm și importul pe care îl facem pentru această producție ! Numai așa vom pune ordine și vom avea posibilitatea să comparăm în mod real activitatea și eficiența economică ! în această privință prevederile legilor sînt clare și trebuie să le aplicăm cu hotărîre. Am dat întreprinderilor un anumit timp pentru a putea trece să acționeze în concordanță cu prevederile legii. Mi se pare că acest timp a trecut.Atit in activitatea internă, cit și în activitatea exterioară, sarcini importante revin băncilor, sistemului nostru bancar. Mă așteptam să se spună ceva mai mult despre răspunderea băncilor, despre ceea ce au ele de făcut în această privință. De mai mulți ani am dat băncilor o serie de atribuțiuni în ce privește finanțarea, sub diferite forme, a activității economice, a investițiilor, a exportului, importului, a activității de producție. In fon<j, băncile gospodăresc cea mai mare parte a mijloacelor financiare, inclusiv mijloacele prevăzute în buget, în fondul de stai, pentru investiții și producție. Este necesar să luăm măsuri hotărite pentru îmbunătățirea activității și creșterea răspunderii băncilor în realizarea activității de finanțare a economiei noastre naționale. Dacă sînt deficiențe în diferite sectoare și ramuri de activitate înseamnă că sînt deficiențe serioase și in activitatea băncilor, a unităților lor, că acestea nu își îndeplinesc obligațiile în concordanță cu legea.Trebuie să asigurăm ca băncile să joace un rol mai important în creșterea eficienței și buna desfășurare a activității economico-financiare. Banca de Investiții, de exemplu, va trebui să poarte o răspundere mai mare atit pentru analizarea investițiilor — în special a eficienței lor — cît și pentru realizarea lor la timp, pentru buna funcționare a întreprinderilor și atingerea parametrilor proiectați, cel puțin pină la recuperarea cheltuielilor de investiții. In fond se poate considera că a încetat răspunderea băncii numai atunci cînd întreprinderea pe care a finanțat-o a recuperat, prin activitatea sa economică, investițiile, a restituit statului, beneficiarilor, poporului care a creditat activitatea respectivă fondurile pe care le-a cheltuit. Băncile noastre consideră că după ce au cheltuit banii, și-au încetat activitatea, răspunderea, nu mai au nimic de făcut. Este o concepție greșită pe care trebuie s-o lichidăm. Sistemul nostru bancar, începînd cu Banca Națională, finanțind producția, trebuie să aibă răspunderea pentru valorificarea producției. Banca Națională, care are răspunderea în finanțarea producției industriale, trebuie să înțeleagă că ii încetează răspunderea numai atunci cind a recuperat costul, in lei sau in valută, al produselor finanțate. A- celași lucru e valabil pentru Banca Agricolă, pentru Banca de Comerț Exterior.Subliniez aceste lucruri pentru că dacă vrem să ridicăm rolul și eficiența sistemului financiar, trebuie să vedem bine toate organismele și rotițele acestui sistem, astfel ca fiecare să funcționeze în mod exemplar. Numai așa întregul sistem își va putea îndeplini corespunzător obligațiile !Desigur, Ministerul Finanțelor care controlează și băncile poartă răspunderea principală pentru buna organizare și funcționare a întregului sistem financiar, inclusiv a controlului financiar. Aceleași sarcini revin Comitetului de Stat pentru Prețuri în ce privește problemele prețurilor ; el trebuie să înțeleagă că nu se poate mulțumi cu constatări și că trebuie să joace un rol activ în întregul sistem de stabilire a prețurilor, în strînsă legătură cu ministerele, eu Ministerul Finanțelor. Așa cum am mai spus, Ministerul Muncii poartă răspunderea în domeniile care îl privesc și care sint destul de importante, ținînd seama că pină la urmă sistemul de retribuție are un rol deosebit in stimularea activității economico-sociale.Pornind de la ceea ce avem de făcut în perspectivă în domeniul financiar-economic va trebui să analizăm mai îndeaproape și învățămîntul nostru economic, începînd cu Academia 

de științe economice. Am de asemenea în vedere liceele economice, care nu toate corespund sarcinilor și cerințelor pe care le pune dezvoltarea noastră viitoare.Și în învățămîntul superior e- conomic și financiar sînt necesare îmbunătățiri serioase, tratarea mai aprofundată a problemelor concrete ale activității e- conomico-financiare, părăsirea spiritului academic — înțeles în sensul unei orientări abstracte. Trebuie să dăm invățămintului economic un caracter nou, legat în întregime de activitatea economică a societății noastre. în momentul în care a absolvit învățămîntul superior, contabilul, economistul trebuie să poată răspunde cerințelor ce se pun în întreprinderi, în agricultură, în toate domeniile de activitate. S-au inițiat unele măsuri în a- ceastă privință. Le consider timide ; în citeva luni va trebui să rezolvăm radical situația in acest domeniu. în ce privește liceele economice, activitatea lor trebuie reorganizată în mod radical. E necesar să revedem programul acestor licee economice, să asigurăm ca el să țină seama de cerințele economiei noastre naționale.Trebuie să ne propunem un program serios de reciclare a absolvenților invățămintului nostru economic, atît superior cît și liceal, pornind de la faptul că in ultimii 10—15 ani conținutul a- cestui învățămînt nu a fost mulțumitor și nu mai corespunde cerințelor ce se pun astăzi în societatea noastră. Pornind de la aceste considerente și constatări, apreciem că trebuie îmbunătățit rapid învățămîntul nostru economic.Să elaborăm, de asemenea, un program serios de reciclare pentru a putea răspunde cerințelor atit pe plan național, dar mai ales pe planul activității internaționale, care devine tot mai intensă. Noi lărgim cooperarea internațională cu alte țări, înființăm societăți mixte. Această activitate o vom dezvolta. Dar trebuie să creăm și cadrele necesare, să ne apucăm hotărit să învățăm. Nu e un lucru greu. Putem soluționa rapid această problemă. Trebuie să trecem cu hotărîre la elaborarea și înfăptuirea unui program special in această privință.Iată citeva probleme la care am vrut să mă refer în cadrul acestei consfătuiri. Aș dori să atrag atenția asupra răspunderii ce revine organizațiilor de partid și comuniștilor din toate u- nitățiie economico-sociale și fi- nanciar-bancarc, din celelalte domenii prezente la conferința de astăzi. Trebuie să se acționeze cu toată fermitatea în vederea creșterii răspunderii fiecărui membru de partid, a fiecărui lucrător din acest domeniu pentru îndeplinirea marilor sarcini care le revin. Este necesar să atragem atenția comitetelor județene și comitetelor orășenești de partid să acorde mai multă atenție problemelor economico-financiare, să exercite o conducere și un control mai eficient și mai concret asupra acestui sector de activitate deosebit de important. Dispunem, fără nici o îndoială, de tot ce este necesar pentru a realiza cu succes sarcinile ce ne stau în față în acest domeniu de activitate — și sînt convins că o vom face aceasta în bune condițiuni.Problemele economice și financiare — care au un rol tot mai important in întreaga noastră activitate — capătă, după cum cunoașteți, o importanță tot mai mare și pe plan internațional. Actuala criză economică și financiară din lumea capitalistă are implicații adinei. Fără îndoială că, într-o formă sau alta, dacă nu vom lua măsurile necesare, ea se poate reflecta negativ și in activitatea noastră. Oricum, ea are anumite influențe pentru că nu trăim izolați, participăm la diviziunea internațională a muncii, la schimburile economice, la cooperarea internațională. Este deci de înțeles că aceste fenomene pot să influențeze, într-o măsură sau alta, și asupra activității noastre. Ceea ce se impune și ceea ce putem face este de a lua măsuri ca aceste influențe negative să nu ducă la dereglarea producției, a activității economice, să le înlăturăm printr-o bună organizare și conducere a întregii noastre economii. Tocmai în aceasta constă, pînă la urmă, superioritatea socialismului, a conducerii unitare și planificate a întregii activități economico-sociale.Desigur,’ în fenomenele de criză se reflectă, pină la urmă, înseși contradicțiile sistemului capitalist, ale modului său de producție și însușire a venitului, se reflectă contradicțiile dintre țările in curs de dezvoltare și statele capitaliste dezvoltate. De altfel, se poate spune că această criză s-a ascuțit și a luat forme mai deosebite tocmai datorită faptului că in ultimii ani decalajul dintre țările în curs de dezvoltare și statele dezvoltate s-a adincit, cu toate „deceniile de dezvoltare" de care s-a tot vorbit. Este de înțeles că, pină la urmă, această situație trebuia să se reflecte în economia internațională. Creșterea prețului petrolului și materiilor prime nu este decît o reflectare a acestei situații ; ea a făcut să răbufnească aceste aspecte negative, punind in evidență necesitatea unor măsuri hotărite pentru lichidarea anomaliilor e- conomice pe plan internațional și, in primul rind. a anomaliilor legate de subdezvoltare.Se poate spune că această criză evidențiază intr-un mod pregnant falimentul așa-zisei societăți de consum, faptul că ea a devenit de fapt o societate a risipei, pe care o recunosc astăzi inșiși liderii lumii capitaliste. Viața a demonstrai că chiar și în cele mai dezvoltate țări, risipa are pîhă Ia urmă o limită ; ea se răzbună cînd te aștepți cel mai puțin. Cunoașteți aceste lucruri din relatările presei. Cred că în privința a- ceasta presa economică ar trebui să fie mai activă, dînd posibilitatea nu numai specialiștilor, ci întregului popor să cunoască și să înțeleagă fenomenele care au Ioc în lumea de azi.Procesele economice pun la ordinea zilei crearea unor re

lații noi, a unei noi ordini e- conomice internaționale. Desigur, fiecare înțelege realizarea acesteia în mod diferit : țările în curs de dezvoltare o înțeleg într-un fel, țările dezvoltate in alt fel. E pozitiv că se vorbește de echitate, de Egalitate între parteneri, de prețuri care să corespundă unor criterii și raporturi economice juste între materiile prime și produsele industriale. In fond însă, unii gîndesc să ia măsuri pentru „a aduce la ordine" țările în curs de dezvoltare, pentru a-și întări și în viitor pozițiile dominante. Țările în curs de dezvoltare pornesc într-adevăr de la necesitatea unor relații noi, de egalitate, de avantaj reciproc, a unor raporturi juste între prețurile materiilor prime și ale produselor industriale care să încurajeze industrializarea și ridicarea economică a țărilor rămase în urmă.Realizarea acestor obiective cere, desigur, o luptă îndelungată. însuși faptul că se pune la ordinea zilei această problemă arată că în viața internațională se afirmă cu tot mai multă hotărîre voința popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a-și făuri o economie independentă, de a dezvolta relații noi de egalitate, de respect al independenței și suveranității, de avantaj reciproc. (Aolauze puternice).în ce o privește, România va acționa și în viitor cu toată fermitatea pentru a-și aduce contribuția la realizarea unor relații noi, bazate pe principiile de care am vorbit, la înfăptuirea unei noi ordini economice și politice internaționale.Desigur, ca țară socialistă vom dezvolta larg relațiile cu toate țările socialiste, pornind de la rolul important pe care aceste relații îl au în dezvoltarea economică a fiecărei țări socialiste și în creșterea pe ansamblu a forței și prestigiului, socialismului în lume. Fiind în C.A.E.R., vom participa activ la colaborarea în cadrul acestui organism, în concordanță cu principiile și Programul complex pe care l-am adoptat de comun acord. Pornim de Ia necesitatea că Programul complex trebuie să servească egalizării nivelului de dezvoltare, creșterii mai rapide a economiei fiecărei țări socialiste participante la C.A.E.R. Și, totodată, să ducă la sporirea rolului conducător al fiecărui partid comunist în conducerea activității economice-sociale, la întărirea generală a forței socialismului in lume.Vom dezvolta consecvent relațiile de cooperare economică cu, țările în curs de dezvoltare, în spiritul principiilor noi ce caracterizează întreaga noastră activitate pe tărîmul relațiilor economice internaționale ; vom dezvolta, de asemenea, în continuare relațiile cu țările capitaliste dezvoltate. Vom participa activ la diviziunea internațională a muncii, considerind că a- ceasta reprezintă o necesitate imperioasă pentru țara noastră, pentru toate țările care vor să lichideze rămînerea în urmă și să-și asigure dezvoltarea tot mai rapidă din punct de vedere economic și social.Pornim constant de la faptul că toate țările trebuie să participe activ la soluționarea tuturor problemelor economice șl politice internaționale, că trebuie să milităm cu fermitate pentru o politică de pace și colaborare între toate popoarele lumii — aceasta fiind o condiție esențială pentru dezvoltarea economică și socială a țării, a fiecărui stat, pentru făurirea socialismului și comunismului în patria noastră, pentru cauza progresului, democrației și păcii în lume. (Aplauze puternice, prelungite).Dragi tovarăși,In cadrul conferinței s-au dezbătut probleme deosebit de importante pentru activitatea economico-financiară, pentru dezvoltarea întregii noastre societăți socialiste. în cursul discuțiilor s-au subliniat atît realizările cît și lipsurile din domeniile de activitate care au făcut obiectul conferinței. S-au adus unele critici îndreptățite ; unii tovarăși au încercat să ia și o anumită'poziție autocritică, e drept, destul de timidă. Au fost formulate multe propuneri. Toate acestea vor trebui analizate cu seriozitate și, pe baza concluziilor generale din această conferință, să se treacă Ia stabilirea programului de măsuri în vederea lichidării lipsurilor și îmbunătățirii activității în acest domeniu de activitate, ridicării muncii la nivelul cerințelor puse de partid, dezvoltării în ritm tot mai intens a societății noastre.Subliniez, încă o dată, că se impune întărirea continuă a răspunderii, exercitarea unui control riguros și ferm, o mai bună unificare a controlului care să ducă nu numai la descoperirea lipsurilor și neajunsurilor, ci la stabilirea măsurilor de îmbunătățire a muncii. Consider' că avem tot ce este necesar pentru a lichida rapid lipsurile din aceste sectoare de activitate. Dispunem de cadre bune atît în domeniul financiar cit și în celelalte domenii despre care am discutat aici. Putem să ne exprimăm încrederea deplină că în cel mai scurt timp vom asista la îmbunătățirea radicală a întregii noastre activități, la creșterea contribuției sistemului financiar în înfăptuirea programului general de dezvoltare a țării noastre, astfel, îneît, în intimpinarea Congresului al XI-lea, și organele financiare, de prețuri și de retribuție, să se prezinte cu succese mai mari, să poată raporta, împreună cu întregul popor, că sarcinile puse de partid, prevederile Programului și Directivelor vor șta în mîini sigure și vor fi îndeplinite în bune condiții. (Aplauze puternice, prelungite).Cu această convingere, doresc să urez tuturor celor prezenți la această conferință, tuturor lucrătorilor din sistemul financiar și celelalte domenii pe care le-am analizat aici, succese tot mai mari în activitatea lor, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze puternice, prelungite ; cei prezenți în sală ovaționează minute în șir pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).
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Pe șantierele căminelor pentru tineret AGE Nit A

KAPIȚAPIOTR L.
Cu prilejul împlinirii viralei de 80 de ani, recent, eminentul savant sovietic Piotr Leonido- vici Kapița, unul din conducătorii Academiei de Științe al U.R.S.S.., a fost decorat cu cel de-al șaselea „Ordin Lenin" și cu a doua medalie de aur de Erou al Muncii Socialiste. Savantul a fost distins de două ori cu Premiul de Stat al U.R.S.S,La sfîrșitul anului 1973, la Universitatea din Lausanne (Elveția) a avut loc ceremonia a- cordării acad. Kapița a titlului de „doctor honoris causa", cel dc-al 32-lea titlu științific onorific ai său.
Există culmi

a

nevisate...
de PIOTR L KAPIȚAEu cred că un colectiv de cercetători științifici din domeniul Dzicu temperaturilor joase poate fi asemuit cu un grup de pionieri porniți să escaladeze unul din Everest-urile cunoașterii umane. Problemele de ordin științific care apar în permanență sint in același timp și chestiuni referitoare la modul in care ne organizăm pentru ca micul nostru „echipaj" să funcționeze cit mai bine, cit mai eficace.Dealtfel, această chestiune a eficacității muncii de cercetare a unui colectiv mi-am pus-o Încă de multă vreme. Cind am început să lucrez, in 1934, la Institutul de fizică al Academiei de Științe a U.R.S.S., după mai mulți ani petrecuți în Anglia, unde am lucrat in laboratorul din Cavendish al'Universității din Cambridge, sub conducerea directă a lui Ernest Rutherford, problema organizării științei, in general, și in special a muncii științifice mă interesa foarte mult. Cunoșteam bine cum este organizată munca științifică peste hotare. Intre altele o vreme am fost chiar director al unui institut de la Cambridge, centrul gin- dirii științifice engleze. îmi dădeam seama că noi. trebuie să căutăm formele noastre proprii de organizare a muncii științifice la institut și chiar de organizare a întregii științe. Una din primele concluzii a fost : nu mulți, ci puțini și buni.Așa se face că la noi, la Institutul de fizică, munca științifică ca traiectorie, se desfășoară sub conducerea unui mic colectiv de cadre de specialitate. Aceasta determină ca activitatea institutului nostru să fie precis orientată și concentrată in jurul unui număr restrîns de teme principale. Nimic nu e mai periculos pentru activitatea științifică a unui institut decît îmbîcsirea cu o tematică măruntă, care te abate de la sarcinile și tendințele fundamentale. Tematica de bază a institutului este elaborată de micul lui colectiv de cercetători științifici, de trei-patru oameni de știință, și astfel rezultă o tematică care va ține seama de problematica majoră a domeniului in care este înscrisă.Aceasta nu înseamnă dispariția conducătorului, a... regizorului. Cindva, teatrul era alcătuit numai din trupa de actori, și regizorul era o figură 'insignifiantă. Azi, mai ales odată cp dezvoltarea cinematografiei la care participă mii și zeci de mii de actori, rolul principal, care definește suâcesul spectacolului, revine regizorilor. La o muncă colectivă mare, regizorul a devenit azi necesar și în știință. Ce îi cerem noi ? Principala cerință este aceea că rolul lui trebuie să fie un rol de creație, și nu pur administrativ. El trebuie să înțeleagă sensul și scopul soluțiilor din munca științifică și 'trebuie să aprecieze just posibilitățile creatoare ale executanților, să distribuie rolurile după talent și să repartizeze în așa fel forțele, în cît toate laturile problemei la a cărei soluționare se lucrează să se dezvolte armonios.Experiența mea de o viață arată că tocmai în modul în care știe să aprecieze calitățile creatoare ale tinerilor se manifestă principalul, talent al conducătorului unui institut științific. Fără aceste însușiri, un om de știință nu poate forma un colectiv științific puternic pentru școala sa.în același șir logic mai țin să remarc că un veritabil savant trebuie neapărat să-și caute discipoli încă din amfiteatrele studențești. Echipa care urcă Everestul trebuie, doar, în permanență primenită...Un bun om de știință, cind predă, întotdeauna învață și el. în primul rînd el își verifică cunoștințele, pentru că numai dind explicații clare unui alt om poți fi sigur că înțelegi tu însuți chestiunea. în al doilea rind. atunci cind cauți o formă pentru a descrie clar o problemă sau alta, adesea îți vin idei noi. în al treilea rind, întrebările pe care le pun studenții după prelegeri, poate uneori stupide, stimulează excepțional gîndirea și te fac să privești din cu totul alt punct de vedere un fenomen pe care îl abordezi întotdeauna de o manieră standard și aceasta te ajută, de asemenea, să gindești în spirit creator.Și, în sfîrșit, am impresia că deseori studenții cunosc mai bine și mai amplu unele probleme ale fizicii decît profesorul. Profesorul, ca specialist, abordează problema poate într-0 manieră strict specializată pe cînd studenții, aflați în plin proces formativ, o abordează mult mai larg. După părerea mea este la fel de adevărat și faptul că atunci cînd un student discută cu un profesor și acesta află la rîndul său multe de la student.Iată de ce tinerii oameni de știință trebuie să ducă muncă didactică. O bună școală superioară este aceea care oferă talentelor profesorilor posibilitatea să se dezvolte la fel de larg ca și talentele discipolilor lor....Aș vrea să subliniez încă o dată o idee : nu încape nici-o îndoială că în cadrul instruirii corecte a tineretului de azi trebuie acordată o mare atenție stimulării însușirilor creatoare ; și aceasta ținind seama de înclinațiile și capacitățile individuale ale omului. începind pe băncile școlii și continuînd în școlile superioare. Este o sarcină fundamentală de care poate să depindă viitorul civilizației noastre, nu numai dintr-o singură țară, ci de pe întregul glob, aceasta fiind o sarcină nu mai puțin importantă decît cea a problemei păcii și a preintimpinării unui război atomic.Poate exista oare vreo epocă în care în fața omenirii să nu se afle înălțimi de urcat ? Deseori mi se ridică următoarea problemă : oare știința nu se va epuiza într-un viitor apropiat ? La c discuție dintr-o școală s-a încins o dispută aprigă intre elevii din clasele superioare. Un grup, dealtfel considerabil, susținea că toate descoperirile fundamentale din știință au fost deja făcute. Nu vor mai exista nici un Copernic, nici un Newton, nici un Einstein... Sint oare posibile descoperiri asemănătoare ca cele ale acestor înaintași iluștri și în viitor ? S-au epuizat oare în prezent toate descoperirile fizice din natură ? Mai există oare astfel de noi fenomene fundamentale în natură care așteaptă să fie descoperite ? — am fost întrebat.Dacă facem un grafic și pe orizontala axului marcăm timpul, iar pe verticală numărul descoperirilor, și dacă privim cu meticulozitate acest „grafic al descoperirilor", vom vedea că el nu are tendința de a coborî la linia 0, ci dimpotrivă. De aceea, pornind de la acest grafie constatăm că în viitorul apropiat vom fi martori ai mai multor descoperiri importante și chiar mai „noi" decît cele enumerate pînă aici. Ele ne vor permite să înțelegem și mai profund natura înconjurătoare și vor pune la dispoziția oamenilor noi posibilități pentru dezvoltarea culturii și civilizației noastre. ................................Cred că se poate spune cu deplină certitudine că în viitorul apropiat fizicienii vor mai avea de descoperit încă foarte multe lucruri noi și interesante, și aici este locul să amintesc acele cuvinte faimoase ale lui Hamlet : -„Sint încă multe lueruri pe lume, prietene Horatio, pe care înțelepții noștri nici nu le-au visat". Așa a fost cu trei sute de ani în urmă, pe vremea lui Shakespeare, și așa va fi întotdeauna. In esență, aici e vorba de însăși legea dezvoltării dialectice continue a cunoașterii naturii 

(Material obținut cu concursul agenției „Novosti")

Am refăcut recent un itinerar cunoscut din primăvara acestui an : Tg. Mureș — Sighișoara — Reghin. Scopul : cunoașterea stadiului în care se află căminele pentru nefamiliști, planificate să intre în folosință unele în anul acesta, altele în anul viitor. Ce am găsit ?Căminele destinate combinatului de îngrășăminte chimice, trei la număr, au depășit demult stadiul hirtiilor. Se pregă tesc intens pentru a-și primi locatarii. Aceștia se ’ dovedesc interesați să intre cît mai cu- rînd in noile garsoniere și prezența lor pe șantiere este mai mult decît lăudabilă. In ziua vizitei, lucrau aici, 30 de tineri.— După cum vedeți, îmi spune Ioan Moldovan, secretarul comitetului U.T.C., construcții^ le se apropie de sfîrșit. S-au montat geamurile, instalația e- lectrică interioară, se lucrează la instalațiile sanitare și a conductelor de apă. Dăm și noi o mină de ajutor și credem că primul cămin il vom preda cu trei luni înainte de termen ur- mind ca în scurt timp să le predăm și pe celelalte două. In orice caz, în cinstea celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. vrem să le terminăm. Am participat la ridicarea lor de la fundație pînă la acoperiș, executind toate lucrările necalifidate și unele calificate.Stadiul fizic al căminelor îl îndreptățește să facă afirmațiile de mai sus. Preocuparea. organizației U.T.C. pentru rezolvarea acestei importante probleme a tinerilor, asigurarea condițiilor de locuit, are acoperire în fapte. 30—40 uteciști, viitori lo- catari, lucrează zilnic in orele libere grăbind astfel ritmul constructorilor.Căminele complexului C.F.R.. Imatex. Fabrica de pielărie și mănuși, I.J.,C.M. sint deocamdată în stadiul... de stabilire a amplasamentului. Citeva mașini de pămint duse încă în iarnă pentru umplutură și o baracă cu citeva materiale. Aceeași situație * din luna februarie, cind tovarășul inginer Nicolae Moldovan, șeful șantierului 53 construcții C.F.R., imi declara : „Sintenj pregătiți să atacăm construcția căminului și spre sfîrșitul anului să-l dăm gata".Motivul principal pentru ne- atacarea lucrărilor era atunci nedeschiderea finanțării de către IMATEX, coordonatorul principal al lucrărilor. Dar acum care să fie motivul ? Tovarășa Maria Balazs, inspector la Banca de investiții, ne spune că finanțarea s-a deschis cu mai bine de o lună în urmă, dar construcția tot n-a demarat. Tovarășul loan Răduți secretarul comitetului . U.T.C. de la Complexul C.F.R.. Tg. Mureș ne prezintă una din hotăririle comitetului oamenilor muncii de la Regionala C.F.R. Brașov adoptată la 6 septembrie : „Se va interveni și se vor face toate demersurile pentru aprobarea și atacarea neîntirzia- tă a căminului de nefamiliști din Tg. Mureș". Hotărîre bună, numai că. deocamdată, nu cunoaștem spațiul pe care acționează acest termen „neintirziat", și în nici un caz ea nu va ține de cald la iarnă celor 154 de tineri.In faza de „stabilire a amplasamentului" se găsește și căminul de la IUPS Reghin care ar fi trebuit predat la cheie la

sfîrșitul anului și n-am vrea să anticipăm, dar ca și la IMATEX ritmul cu care se „lucrează" nu dă nimăntiî certitudinea că se va respecta termenul de predare al căminului din moment ce atacarea lucrărilor, in trimestrul III a.c„ n-a fost respectată. Motive
vestiții. Există și dosare destul de voluminoase care încearcă să motiveze preocuparea în a- ceastă direcție. Cine are dreptate ?Răspunderea pentru nereali- zarea amintitelor obiective, a- precia tovarășul Ioan Benko, se-

SĂ NE CONSTRUIM
PROPRIA CASĂ

RAID ÎN JUDEȚUL MUREȘ

se găsesc. Nici unul dintre factorii implicați în construirea căminelor nu se recunosc vinovați, se pasează vina de la unul la altul. Ba proiectantul, ba ministerele și centralele cărora le sint subordonate amintitele întreprinderi, ar fi de vină, ba constructorul ori banca de Ih-

cretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.. vicepreședinte ai Consiliului popular județean Mureș, o poartă pe de o parte și secția de arhitectură și sistematizare și I.P.J., care nu s-au prea grăbit cu definitivarea proiectelor și amplasamentelor, iar

pe de altă parte beneficiarii de investiții a căror activitate s-a redus mai mult la demersuri birocratice. Adrese și adrese.Subscriem la aprecierile făcute de către tovarășul Benko. A- dăugăm încă citeva cuvinte rostite. într-o discuție legată de construcția căminelor pentru nefamiliști, de către tovarășul Mircea Fodor, directorul Băncii de investiții.— Dacă ar fi vorba de construirea unor birouri pentru personalul tehnico-administrativ ori de niște birouri pentru directori ați vedea ce operativ s-ar rezolva toate formalitățile.. Așa, fiind vorba de cămine pentru tineri, să mă ierte conducerile întreprinderilor vizate, interesul din partea acestora este aproape inexistent.Poate unii dintre conducătorii vizați se vor supăra. Vor încerca să contesteze argumentîn- du-și preocupările cu zeci de a- drese. Numai că nu de- adrese e acum nevoie. Răspunsul trebuie să fie trecerea imediată la începerea construcțiilor și la intensificarea eforturilor pentru terminarea lor cit mai grabnică.MIRCEA BORDA

SOSIRI

Anul trecut printre fruntași 
acum pe ultimul locLa Cîmpulung Muscel, pe malul drept al rîului Tîrgului, la poalele dealului Flămînda. a apărut un mini orășel modern al tinerilor ce s-au statornicit aici. Printre blocurile cu apartamente pentru familiști sint și multe altele pentru tinerii abia sosiți. Ne oprim în dreptul unei asemenea construcții moderne, frumos amenajată, cu flori și iarbă de jur împrejur, ce poartă deasupra intrării o firmă: „Căminul pentru tineret al I.M.M. Cîmpulung Muscel", cămin care după cite aflăm a cîș- tigat locul 2 în întrecerea pe județ.Trecem pragul acestei construcții. încă de la intrare, în hol un afiș ne reține atenția prin conținutul său. Notăm: „Dispoziția nr. 147 din 4 ianuarie 1974 prin care directorul întreprinderii mecanice „Muscel" impută suma de 6 209 lei pentru stricăciunile produse în cămin, tovarășilor..." de pe verso. Pe verso însă nu se poate citi nimic, decizia fiind încuiată. Pe partea dreaptă, pe o ușă citim: „Administrația 7—15". Dar cu tpate că pînă la ora 15 mai sint citeva ceasuri buhe, in birou nu este nimeni. în schimb, ușa este deschisă. O bancă ruptă, citeva lădițe și un coș de gunoi mobilizează dezordinea deasupra căreia stă scris „Administrația". în plus, o gazetă de perete cu filele îngălbenite cuprinzînd extrase din regula- mentul-cadru. Va să zică se cunoaște regulamentul ! Dar să vizităm camerele. Fiecare dintre acestea este dotată cu un reșeu electric iar sub fiecare pat o adevărată cămară, cră-

Scurt popas 
la căminul 

pentru tineret al 
I. M. Cîmpulung 

Muscel

tiți, tigăi, farfurii, scrum de țigară și coșuri de gunoi devenite neincăpătoare. Cearceafurile și fețele de perne devenite negre jntregesc atmosfera de neamestec în treburile căminul lui ale administratorului. Despre responsabil de camere, de etaje sau comitet de cămin nici vorbă. Instalații sanitare distruse, clanțele ușilor rupte, completează imaginea a ceea ce In concepția factorilor de conducere care răspund de buna lor administrare se numește cămin.Pe coridorul unui etaj întîl- nim o tovarășe îngrijitoare. De, la dinsa aflăm că, de fapt, bucătării există Ia fiecare etaj numai că ele. nu au fost folosite niciodată de lh darea în folosință a căminului. Vizităm o asemenea bucătărie., Spațioasă, luminoasă. compusă din două camere și dotată , cu aragaz. Este de fapt singura cameră curată. Scuza pentru care este ținută sub cheie este că, nu se păstrează curățenia, că se strică... Tot din același mo

tiv, „nu se păstrează" este zăvorită și- sala pentru studiat și citit presa.La etaj.Wn dreptul camerei 55, paturile și mobilierul camerei sint *pe coridor. în cameră, părinții elevilor care o locuiesc — Popescu A. Dorel, Popescu A. Dumitru, Libraru Vasile și $er- ban Ion, toți din comuna Hîr- tiești — și un zugrav adus de aceștia pentru a o renova.Puțin dezorientați de apariția noastră părinții elevilor Încearcă să se scuze:— Vedeți, noi am învățat pe copiii noștri să trăiască în curățenie și să o păstreze. De aceea ne-am gîndit că ar fi bine să le punem în ordine camera. Priviți și dv„ am reparat toate stricăciunile.A doua zi, după îndelungi căutări reușim să luăm legătura și cu administratorul acestui cămin „fruntaș", tovarășul Gheor- ghe Constantin. Găsește o scuză: este foarte ocupat (?!), mai trebuie să se ocupe și de alte imobile că mai are multe alte însemnate atribuții în acest oraș. Insistăm totuși, rugîndu-1 să ne ofere o explicație despre dezordinea care domnește in cămin. Răspunsul, singurul. de altfel pe care a considerat că ni-1 poate da, este cu totul neașteptat și de necrezut:— Da, mai lasă-mă dom’ne în pace, nici nu mai stau de vorbă.Credem că acesta este și cel mai bun lucru, să fie lăsat . in pace, din moment ce această actțvitate pare să-1 depășească, nu mai înainte însă de a da socoteală pentru modul în care a înțeles să se achite de o sarcină de servici pentru care este remunerat.

Astăzi, s-a întors in Capitală, venind de la Cairo, delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care, la invitația Adunării Poporului din Republica Arabă Egipt, a făcut o vizită de prietenie in această țară.Pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., președinți de comisii ale M.A.N.A fost prezent Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la București.La plecarea din Cairo, delegația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a fost salutată de Hafez Badawi, președintele Adunării poporului, Sayed Zaki, prim-se- cretar al Comitetului Uniunii Socialiste Arabe al orașului Cairo, președintele Asociației de prietenie egipto-române, de numeroși deputați. Au fost de față Petru Burlacu, ambasadorul României în Republica Arabă Egipt, și membri ai ambasadei române.
★Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de Maria Gro- < za, vicepreședinte al M.A.N., care, la invitația Adunării Federale a Elveției, a făcut o vizită In această țară, s-a înapoiat, la 8 octombrie, în Capitală.Delegația a avut convorbiri și contacte cu deputați și șefi de partide politice din cantoa- nele Geneva, Valais și Ticino, vizitînd, de asemenea, importante obiective economice.In cursul discuțiilor s-au relevat posibilități noi pentru dezvoltarea ascendentă a relațiilor economice și culturale bilaterale, pentru intensificarea bunelAr raporturi dintre parlamentele celor două țări.

Pe aeroportul Otopeni erau prezenți Ilie Murgulescu. vicepreședinte al M.A.N., președinți ai unor comisii ale M.A.N. și deputați, precum și Petar Tro- endle, însărcinat cu afaceri a.i. al Elveției la București.
PLENARĂLa Palatul Culturii și Sporturilor din Capitală a avut loc, marți dimineață, plenara lărgită a Consiliului de conducere al Uniunii arhitecților, care a a- bordat aspecte privind Schița de sistematizare a municipiului București. în acest cadru, specialiștii și-au exprimat opiniile asupra proiectelor ce vor fi realizate în cincinalul următor și într-o perioadă mai largă.
EXPOZIȚIE, în sala de expoziții a Ministerului Construcțiilor Industriale din Bulevardul General Magheru nr. 32—34 s-a deschis, marți la amiază, Expoziția „Construcția metrourilor în Uniunea Sovietică".Prin numeroase fotografii, planșe și machete sint înfățișate principalele realizări în domeniul proiectării și construcției metrourilor din Moscova, Leningrad. Kiev și din alte o- rașe sovietice.Cu prilejul vernisajului au luat cuvîntul Constantin Io- nescu, adjunct al ministrului construcțiilor industriale și M. S. Goldman, director general în Ministerul Construcțiilor pentru transporturi din Uniunea Sovietică.Au participat N. V. Masleni- kov, însărcinatul cu afaceri ad- interim al U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei.(Agerpree)

Manifestări consacrate celei de-a 25-a
aniversări a întemeierii R. D. GermaneIn cadrul manifestărilor prilejuite de cea de-a XXV-a aniversare a întemeierii Republicii Democrate Germane, marți a avut loc, la Bacău, deschiderea „Zilelor filmului din R.D. Germană". Intre 8 și 13 octombrie vor fi prezentate pe ecranul cinematografului „Muncitorul" filmele • artistice „Dragoste la 16 ani", „Anchetă* la Marien- bad" și „Prietena mea Sybille".In aceeași zi, la Galeriile de artă din Bacău s-a deschis expoziția de grafică și fotografii „R.D. Germană se prezintă", în

cadrul căreia sint înfățișate imagini și realizări din țara prietenă.Ca vernisaj au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, membri ai ambasadei R.D. Germane la București, numeroși oameni ai muncii. Cu acest prilej, Ernest Gavrilovici, vicepreședinte al Comitetului județean pentru cultură, și educație socialistă, și Hellmut Kluge, prim-secretar al ambasadei R.D. Germane, au rostit alocuțiuni.

Util fi frumos în Tg. Jiu
Foto : V. RANGA

Cum se preocupă conducerea întreprinderii de crearea unor condiții optime de cazare viitoarelor cadre care vor trebui să răspundă înaltelor exigențe ale industriei ? Cine din conducerea uzinei a avut măcar o singură dată în acest an, curiozitatea să vadă condițiile în care locuiesc tinerii sosiți aici pentru a se califica și încadra intr-una din secțiile întreprinderii ? La rindul său, cum justifică organizația U.T.C. a întreprinderii. însuși secretarul ei, Măgureanu Gheorghe. totala lipsă de preocupare față de modul in care tinerii din uzină cazați aici își consumă timpul liber; față de educarea lor în spiritul autogospodăririi. al grijii față de bunurile ce le-au fost încredințate ? în uzină învață să facă mecanisme din cele mai complicate, să fie chiar așa de greu să repare o clanță, o balama sau un robinet de apă ?Sint întrebări care trebuie să preocupe in egală măsură atit conducerea întreprinderii cît mai ales organizația U.T.C., direct implicată în procesul formării și educării tinerilor uteciști ca muncitori de nădejde dar și ca buni gospodari. Credem că o intervenție energică și imediată, a celor doi factori de răspundere, este in măsură să instaureze climatul de ordine și disciplină atit de necesare Și de așteptate in acest cămin.STROE DAN DRAGOȘ

CARTEA PRIN POȘTĂ
UNIVERSALCOOP

LIBRĂRIA „CARTEA PRIN POȘTĂ"
(BUCUREȘTI, STR. SERG. NUTU ION 8-12 SECTOR 6) 
VA POATE TRIMITE, LA DOMICILIU, CU PLATA LA 
PRIMIREA COLETULUI, NUMEROASE TITLURI DIN 

LITERATURA ROMANĂ Șl UNIVERSALA, 
DINTRE CARE AMINTIM :Călinescu G. Bietul Ioanide. 15.00 leiCălinescu G. Scriitori străini, 33,00 leiTroyat H. Viața lui Tolstoi, 15,00 leiTolstoi L. Ana Karenina, 19.00 leiAlecsandri Teatru, 10.00 leiVianu T. Arta prozatorilor români, 13,00 lei• * • Istoria ilustrată a picturii, 100.00 leiSienkiewicz Pan WoiodyjOwski, 18.00 leiD’Annunzio Triumful morții, n.50 leiThibaudet A. Romanul aventurii (reflecții), 10.00 leiZola E. Munca. 21,00 lei

îf/nenia
• ULTIMA LUPTA : Lumina (o- 
rele 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20).

RUY BLAS : Scala (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21).

TATAL RISIPITOR : Victoria 
(orele 9,15; 11,30; 14; 16.15; 18,30; 
20,45). Tomis (orele 9; 11,15; *
13,30; 15.45; 18; 20,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY ; Patria (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,30; 20). București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16.15; 18,30; 20,45), Favo
rit (orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30).

SCURTA VACANTA : Capitol
(orele 16; 18,15; 20,30).

ÎN CER ȘI PE PA MINT : Bu- 
cegi (orele 16; 18; 20).

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Feroviar (orele 9.30: 12; 
15,30; 18; 20.30), Gloria (orele
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30).

DESPRE O ANUME FERICIRE : 
Timpuri Noi (orele 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR : 
Central (orele 9,15; 11,45; 14,30;
17,15; 20).

..STEJAR- — EXTREMA UR
GENȚĂ ; Drumul Sării (orele 
15.30; 18; 20,15), Munca (orele 16; 
18: 20).

KARA UN ADIO : Doina (orele
11,15; 13,30; 17,30; 20), la orele

Rahova (orele

RECOM- 
(orele 15.30

.. ____  __ or-
Marie Claire Alain ;

de construcții, despre viitorul 
acestei ramuri economice prefigu
rat în documentele Congresului 
al XT-lea. 20,20 — Telecinemateca. 
Ciclul „Mari, actori" : Simone 
Signoret în ..Therese Raquin". 
22,10 — 24 de ore. 22,30 — închi
derea programului.9.45; 16 — program pentru copil 

Giulești (orele 15,30; 18; 20,15).
ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM

MEL : Excelsior (orele 9; 
13,30; ------
(orele 9; 11.15; 
20.45), T" ' 
13,30; 16; 
rele 9.15;

NEAMUL
Unirea (orele 16; 19,15).

GOANA DUPĂ AUR: 
(orele 
20,30). 
13,30;
(orele
20.15).

TREI INOCENȚI : Pacea (orele 
16: 18: 20).

RÎUL ROȘU : Grivița (orele 9; 
11.45; 15; 17.45: 20.15).

PIELE DE MAGAR : Dacia (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30). 
Lira (orele 15.30: 18; 20.15).

NUNTA : Viitorul (orele 15.30; 
18: 20).

VANDANA : Ferentari (orele 
10; 15,30; 19), Cosmos (orele 13; 
16: 19).

PRIETENA MEA SYBILLE : 
Floreasca (orele 16; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Volga 
(orele 9: 11,15: 13.30: 15.45:
20.15).

DE BUNA VOIE ȘT NESILIT 
NIMENI : Vitan (orele 15.30- 
20).

FATA DE PE KOSMAJ : Cotro- 
ceni (ora 14).

. ... 11.15;
16; 18,15; 20,30), Melodia
2, 21.1:; 13,30; 16; 18,30;

Modern (orele 9; 11,15;
20,15), Capitol (o- 

: 13,45).
ȘOIMAREȘTILOR :

9; 11,15; 13.30; 16; 
Aurora (orele 9; 

15,45; 18: 20,15) 
9; 11,15; 13,30;

Buzești 
18,15; 
11.15; 

Flamura 
15.45; 18;

18;

DE 
18:

FLUTURII SÎNT LIBERI 1 
troceni (orele 16: 18; 20).

50 000 DE DOLARI 
PENSĂ : Crîngași 
17,45; 20)ș

NU ESTE TIMP :
16; 18; 20).

TRECĂTOARELE
rița (ora 15.45).

CASA PĂPUȘILOR : Miorița 
(orele 9; 11.15; 13> 18; 20.15),

VERONICA SE ÎNTOARCE î 
Moșilor (ora 15,30).

APARTAMENTUL : Moșilor (o- 
rele 18; 20,15).

CHITTY-CHITTY, BANG-BANG: 
Popular (orele 15.30; 19).

ORDINUL ANA : Progresul (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE ; 
Flacăra (orele 15.30: 19).

ÎN NUMELE POPORULUI ITA
LIAN : Arta (orele 15; 17,30; 20). 

x CAZUL ASTRID : înfrățirea (o- 
rele 15,30: 1%; 20,15).

IUBIRI ; Mlo-
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PROGRAMUL III

9.00 —• Știri ; 9.05 — Incognito — 
program de varietăți muzicale ; 
9,55 — Melodia zilei : „Pe dru-

mul marelui partid" de V. Po- 
povici ; 10.00 — Meridian-club ;
11.00 — Profil pe portativ 
ganista ” ’
11,30 — Opereta „Cele trei valsuri44 
de O. Straus ;
12,05 — Invitație
12,55 — Melodia zilei ; 13,00 
chiderea emisiunii ; 17,00 —• Știrile 
după-amiezii ; 17.05 — Alo, Radio! 
— muzică ușoară la cerere ;
17,50 — Tineri ni-s ânii, tînăr ni-i 
cîntul — emisiune adresată for
mațiilor corale de tineret ; 18.00 — 
Șapte zile, șapte arte. Arte plas
tice ; 18,10 — Dublu recital : Doi
na Spătaru-Olinescu și Michel 
Fugain ; 18.55 — Melodia zilei ; 
19,00 — în direct... cu podgoriile 
toamnei/ Duplex Drâgășani — 
Valea Călugărească ; 19.30 — Știri;

Casa de discuri Phillips ; 
Figuri 

istoria culturii 
ric Chcypin 
moarte) ; 21.00 — Radio-fono-rama. 
Muzică ușoară de* peste hotare ; 
22.00 — O zi într-o- oră : 23,00 — 
Vedete ale muzicii ușoare ; 23,15 — 
Poetica. Cezar Baltag ; 23,55 —
24,00 — Ultimele știri.

12,00 — Știri ;
în fonotecă ;

în-

de seamă din 
universale. Frede- 
(125 de ani de lâ
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PROGRAMUL I

8,30 — Curs de limba engleză. 
9,00 _ Teleșcoală. 10.00 — Cur» de 
limba rusă. 10,30 — Festivalul cin- 
tecului ostășesc „Te apăr și te 
etnt, patria mea". Ediția a Il-a. 
Marșuri ostășești. 11.05 — „Parisul 
vesel" — film de desen animat. 
12,25 — România de azi, România 
de mîine. Revistă social-politi- 
că TV. O pagină de epopee — 
..Voluta Transfâgărășanul". 12,55 — 
Telex. 13.00 — închiderea pro
gramului. 16.00* — Curs de limba 
germană. 16.30 __ 17,00 — Curs de 
limba franceză. 17,30 
17,35 — Steaua Polară — 
de \>rientare școlară și profesio
nală. 17,55 — Muzica — 
de actualitate muzicală.
Scena — emisiune de actualitate și 
critică teatrală. 18.40 — Din țările 
socialiste. 18,50 — Familia. 19,20 — 
1001 de seri : Povești din călimară. 
19 30 — Telejurnal. în ' centrul 
actualității politice : Pregătirile 
pentru Congresul al XI-lea. 20.00 — 
Colocviu despre viitor. Convorbire 
cu Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor

PROGRAMUL 2

20,00 — O viață pentru o idee : 
C.I. Istrati. 20.30 — Seară de 
operetă : ,,Soarele Londrei" de 
Florin Comișel și Nicușor Con- 
stantinescu. 21,45 — Telex. 21.50 _ 
Bucureștiul necunoscut. : ..De la 
Continental la... Intercontinental". 
22.05. — Efigii lirice. Versuri în 
lectura autorilor.

MIERCURI. 9 OCTOMBRIE Uîi

— Telex, 
emisiune

emisiune
18.15 —

Opera Românâ : LACUL LEBE
DELOR — ora 19: Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : I.ADY X 
— ora 19,30: Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30: Teatrul Ciu
lești : COMEDIE CU OLTENI —. 
ora 19.30: Teaîrul Evreiesc de 
stat : LOZUL CEL MARE _ o>a 
19,30; Teatrul „Ion Vaaileseu" : 
ȘCOALA BtREELÎLOR - ora 19,30; 
Teatrul „C. Tânase" <Sria Sa
voy! : PARDON... SCCZATi...
BONSOAR — ora 19’0: Teat—:1 
. Ton Creangâ" : SCUTITA ctj 
VREI IEZI — ora 10: A.R.I.A. da 
Sala Ansamblului „Raosodia 
m«nS“) : TEATRWl LIRIC NA
TIONAL ..GONZALO ROIG" 
(Cuba) — oră 20.
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Primiri la tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Partidului Laburist

Australian
(Vrmart din pag. 1)Conducătorul delegației a mulțumit călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată și i-a transmit un cordial salut din partea primului liderul Edward Gough Whitlam, precum și cele mai bune urări.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete ca la întoarcerea in țară să transmită un călduros salut primului ministru Edward Gough Whitlam.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, Împreună cu secretarul național al Partidului Laburist Australian, cu ceilalți membri ai delegației, au abordat, apoi, o serie de probleme privind stadiul actual și perspectivele raporturi-

ministru al Australiei, Partidului Laburist,

lor româno-australleno. Convorbirea a evidențiat dorința de a amplifica colaborarea atlt pe plan bilateral, cit și pe tărîmul vieții internaționale, in folosul și spre binele popoarelor noastre, al cooperării și Înțelegerii în lume. în acest cadru, s-a relevat că vizita delegației Partidului Laburist reprezintă o contribuție la Întărirea legăturilor prietenești dintre România și Australia. dintre cele două popoare. împărtășind această apreciere, membrii delegației au exprimat, profunda lor satisfacție de a fi putut cunoaște nemijlocit aspecte semnificative ale activității creatoare a poporului român, ale dezvoltării României, întrevederea a decurs ihtr-o atmosferă de cordialitate prietenie.
TELEGRAME

Miting de solidaritate 
cu tineretul și poporul

Au fost declanșate întrecerile competiției de masă

dotată cu trofeul W’OKT • W»«Kf
CUPA SCÎNTEII TINERETULUI IA TENIS»

portughez ACTIVITATEA

Președintele Republicii Socialiste Români*, NICOLAE . CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Uganda, general IDI AMIN DADA, următoare» telegramă : .Cea de-a XH-a aniversare a Zilei naționale a Republicii Uganda îmi oferă plăcutul prilej ca, în numele guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire personala, pace, bunăstare și prosperitate pentru poporul din Uganda.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare existente intre Republica’ Socialistă România și Republica Uganda se vor dezvolta în viitor în interesul celor două popoare,-al păcii și înțelegerii internaționale.Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE CEAUSESCU, a primit din partea președintelui Republicii Portugalia, FRANCISCO DA COSTA GOMES, următoarea telegramă :împreună cu complimentele mele, mulțumesc călduros Excelentei Voastre, pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia desemnării mele în funcția de președinte al Republicii. La rlndul meu formulez cele mai bune urări pentru dezvoltarea relațiilor, reluate in mod fericit, dintre cele două țări ale noastre. 4Președintele Republicii Socialiste NICOLAECEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii Peru, general de brigadă. JUAN VELASCO ALVARADO, următoarea telegramă .Am aflat cu adincă întristare de pierderea de vieți omenești și însemnate pagube materiale provocate de cutremurul de pa- m Rog dpe Excelența Voastră să primească sincere condoleanțe ș: să transmită familiilor îndoliate profunda noastră compa siune.
*

PRIMIRE SEMNARE

Pasionante și atractive dispute
din primele zile

Cea mal largă întrecere de masă pentru amatorii de tenia, organizată de ziarul „Scinteia tineretului", in colaborare cu Federația de specialitate și cu sprijinul C.C. al U.T.C., a fost declanșată. Inițiativa a fost primită cu un mare entuziasm de posesorii de rachete, pasionați ai „sportului alb". In numeroase locuri din țară Întrecerile se desfășoară intr-un ritm impresionant. Sute, mii de tineri cer să fie inscriși peDar iată citeva relatări de la fața locului : listele de concurs.
București. ACOLO DE UNDE S-A RIDICAT 

CAMPIOANA ȚĂRII...

PDLITICO-EDUCATIVĂ
IN LOTURILE OLIMPICE

Șl NAȚIONALE

guvernu- _______ _ _______ Mănescu, a primit, marți după-amiază. pe Ferenc Martin. ambasadorul R.P. Ungare la București in legătură cu încheierea misiunii in țara noastră.
Primul ministru al lui, tovarășul Manea La București a fost semnat, marți după-amiază. Memorandumul celei de-a treia a ' Comitetului economic româno-japonez, care

PLECAREDelegația Crucii Roșii daneze care, la invitația Consiliului National al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România, a tăcut o vizită in țara poastră, a părăsit marți Capitala.Din delegație fac partâ Alteța Sa Regală prințul Hetrtik al Danemarcei, Erik Husfeldt, președintele Crucii Roșii daneze și Arne Fremm, director.La plecare, oaspeții danezi au fost salutați de Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor general-colonel Mihai președintele Consiliului externe, Burcă, t_________ _.. ... ; Naționalul Societății de Cruce Roșie.A fost de față Bent Brogaard, Însărcinat cu afaceri a.i. al Danemarcei la București.

sesiuni mixt _______ relevă măsurile ce urmează a fi întreprinse de ambele părți pentru adincirea și .extinderea schimburilor comerciale, pentru sporirea exporturilor românești, și dezvoltarea cooperării in producție intre întreprinderi românești de comerț exterior și organizații economice din Japonia.Documentul a fost semnat de Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie, președintele Comitetului România—Japonia, și Masashi Isano, președintele Comitetului economic Japonia— România.Au fost de față Roman Moldovan, președintele Camerei de Comerț și Industrie, Nicolae Finanțu, ambasadorul României la Tokio, precum și Ryoko Ishikawa, ambasadorul Japoniei Ia București.

Ieri seară, la Casa de cultură a studenților din Capitală, a avut loc un miting de solidaritate cu lupta poporului și tineretului portughez,, la care au participat tineri muncitori, elevi și studenți din București.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Ion Sasu, președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din centrul universitar București, care a arătat că tineretul și studenții României socialiste. asemenea întregului nostru popor, au salutat cu satisfacție evenimentele din 25 aprilie a.c., din Portugalia. care au dus Ia înlăturarea dictaturii fasciste, deschizînd drumul democratizării țării, al realizării aspirațiilor de libertate și progres ale poporului portughez.Tineretul portughez — a subliniat in cuvîntul său Joaquim Enrico, membru ai Comisiei regionale Lisabona a Mișcării Tineretului Muncitoresc — a spus întotdeauna NU fascismului. Tinerii muncitori progresiști au demascat de fiecare dată adevăratele scopuri ale dictaturii fasciste, aflindu-se în focul luptei pentru schimbări radicale in Portugalia. Mcnționînd principalele obiective care stau, in prezent, în fața Mișcării Tinerelului Muncitoresc, vorbitorul a arătat că tineretul, alături de întregul popor portughez, veghează pentru ca procesul actual de democratizare să devină ireversibil.A luat apoi cuvîntul Joao Li- zardo, membru al Comisiei Centrale a Uniunii Studenților Comuniști din Portugalia. Făcind un tablou al schimbărilor din țara sa pe drumul democrației și progresului social, vorbitorul a subliniat că forțele reacționare care au încercat să zădărnicească procesul înnoitor ce are loc în Portugalia au suferit un eșec datorită vigilenței forțelor democratice, a unității dintre acestea și Mișcarea forțelor armate, în prezent, se deschid noi perspective poporului portughez pentru a înainta rapid pe drumul democratizării și decolonizării.
*

Uniune* Studenților Comuniști din Portugalia, fidelă luptei revoluționare a Partidului Comunist Portughez, desfășoară acțiuni energice, alături de întregul popor, pentru instaurarea deplină a democrației și înfrin- gerea definitivă a reacțiunii. Sint sigur — a spus Joao Lizardo — că vom putea conta întotdeauna pe sprijinul tuturor popoarelor progresiste, al țărilor socialiste, pe sprijinul poporului și tineretulifl român.în încheiere, a luat cuvîntul tovarășul Pantelimon Găvănes- cu, secretar al C.C. al U.T.C., care a transmis tineretului și poporului portughez mesajul de solidaritate militantă al tinerei generații din Republica Socialistă România. Evenimentele din Portugalia, a spus in continuare vorbitorul, au confirmat, o dată in plus, caracterul invincibil al luptei popoarelor pentru pace, democrație și progres social, lipsa de perspectivă a regimurilor reacționare, sortite inevitabil pieirii. eșecul la care este condamnată politica imperialistă de forță și dictat.Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, militind activ pentru traducerea în viață a politicii externe a partidului și statului nostru, sprijină cu hotărire lupta tineretului și a popoarelor pentru libertate, independență națională și o viață mai bună. împotriva imperialismului și colonialismului. salută cu căldură victoriile poporului și tineretului portughez.în încheiere, vorbitorul a exprimat hotărîrea tinerei generații a României socialiste de a sprijini și în viitor cauza dreaptă a tineretului și poporului din Portugalia și a subliniat că, în noile condiții, se deschid largi perspective pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre tineretul român și tineretul portughez.

începind încă din ziua în care ziarul nostru anunța competiția, la Liceul nr. 24 din București, au început și întrecerile. După cum ne spuneau ieri tovarășii Dumitru Bărbulescu, directorul liceului, și profesorul Gh. Pre- descu, șeful catedrei de educație fizică, pe listele de concurs s-au înscris peste o sută tineri, posesori de rachete. (Evident, listele rămîn deschise). Este efectul unei bune propagande făcute in această școală de către conducerea ei, de cadrele de specialitate și de către asociația sportivă. Au fost, imediat puse afișe, la loc vi- . zibil, cu prevederi ale regulamentului și programarea întrecerilor. Simbătă și duminică terenul —.din păcate unul singur — a fost ocupat de tenis- menii anilor 2 și 3. Ieri au început confruntările pentru desemnarea titlului de campion pe clasă, concurenții din anul I. La ora cînd ne aflam acolo își disputau întîietatea, elevii Vlad Nicolescu și Andrei Fera. Elevul Sorin Serdean, din anul 3,

șe care aduc la cunoștința •- levilor regulamentul competiției, condițiile de participare, locul de desfășurare a meciurilor etc. Constantin Tranciuc, președintele asociației sportive și Mirela Bădescu, secretara comitetului U.T.C., au trecut prin fiecare clasă și au Întocmit evidența celor care participă la Întreceri. Startul s-a dat marți după-amiază. Pe terenurile de zgură și bitum au evoluat primii concurenți : Roth GUnther — Mihet Emil și Jtiopu loan — Ciuta loan, din anul II A.— Fiind în prima zi, ne-a declarat Constantin Tranciuc, folosim numai baza sportivă proprie. Dar, începind de miine vom organiza întrecerile și pe cele 5 terenuri de la stadion. Pînă duminică ne propunem să terminăm Întrecerile pe clase și ani de studiu, pentru ca in următoarele zile să organizăm faza pe liceu. Nu este deloc ușor deoarece la competiție vom antrena peste 600 de elevi.«Cupa „Scinteii tineretului" la tenis» a fosț inaugurată și la Liceul industrial de construcții. Pe terenurile de la stadion au evoluat deja elevii anului I, urmînd ca în următoarele zile să participe, conform unui grafic, cei din anii superiori.AL. BĂLGRĂDEAN

GH. SPRINȚEROIU
CRONICA U.T.C

MANIFESTĂRI

VIZITĂLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, în cursul lunii octombrie. John Samuel Male- cela, ministrul afacerilor externe al Republicii Unite Tanzania, va efectua o vizită oficială in România. '

La sediul Asociației române pentru Națiunile Unite a avut loc marți o manifestare in cadrul căreia Amirul Ismali, membru al Comitetului Executiv al Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile Unite, președintele Asociației de prietenie Bangladesh—România. a vorbit despre * „Bangladesh în relațiile internaționale".Au participat membri ai Asociației române pentru Națiunile Unite, cadre didactice, cercetători de la Academia de Științe Sociale și Politice.

In 1974 țara tineret din Portugalia formată din Joao Lizardo, membru al Comisiei Centrale a Uniunii Studențiloț Comuniști, și Joaquim Enrico, membru al Comisiei Regionale Lisabona a Mișcării Tineretului Muncitoresc.Delegația portugheză a vizitat obiective economice din industrie și agricultură, unități de învățămînt. s-a intîlnit cu tineri muncitori, țărani, studenți și elevi. Cu prilejul vizitei a avut loc un miting al tineretului și studenților din Capitală, in cadrul căruia «-a exprimat so-

perioada 2—9 octombrie a efectuat o vizită in noastră o delegație de lidaritatea activă a tineretului din țara noastră cu lupta forțelor progresiste și democratice din Portugalia. în finalul vizitei, delegația s-a intîlnit cu tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului. Intilnirea, desfășurată intr-o atmosferă caldă, prietenească, a prilejuit un util schimb de informații eu privire la preocupările actuale ale organizațiilor de tineret și studenți din cele două țări, subliniin- du-se hotărîrea reciprocă de a dezvolta colaborarea pe multiple planuri între tineretul român și cei portughez.

Afișul, scris eu mina, lipit pe ușa de la intrarea în școală — Liceul 24 — aduce o veste care a provocat un mare ecou în rin- durile amatorilor de sport : -Cupa „Scinteii tineretului" la tenis».
Mureș. „DA, TENISUL 

POATE DEVENI UN 
SPORT DE MASĂ I"

Ieri, la sediul C.C. al U.T.C., a avut loc o discuție pe tema Îmbunătățirii activității politico-educative in rindurile sportivilor de performanță care fac parte din loturile olimpice și naționale.Au participat organizatorii grupelor U.T.C. din ceste loturi, constituite martie curent, precum activiști ai U.T.C. Printre marii performeri care Îndeplinesc și munca de organizatori de grupe în colectivele lor, prezenți la această interesantă și instructivă discuție, s-au numărat: Argentina Menis (atletism), Constantin Gruescu și Ion Alexe (box), Ioana Tudoran și Dumitru Grumezescu (canotaj), Anca Grigoraș (gimnastică), Simona Arghir și Radu Voina (handbal), Simon Ladislau și Viorel Enacbe (lupte), Mihai Țiu și Ion Pop (scrimă), Cornel Dinu (fotbal), Anca Grozea și Cristina Baiaban (natație), Ileana Gyulai (scrimă) etc.Asupra temei discutate, asupra problemelor privind munca educativă și rolul grupelor U.T.C. din loturile olimpice și naționale in ceea ce privește educarea politică și moral-cetățenească a sportivilor de performanță, asupra problemelor de etica sportului în general, cuprinse în planul de măsuri prezentat de secția de specialitate a C.C. al U.T.C. — vom mai reveni.

a- în

colescu și Andrei Fera,...Și efectul s-a văzut : din prima zi s-au organizat pasionante întreceri în cadrul etapei de masă. în dispută — elevii Vlad Ni- asistați de colegii lor.președintele asociației sportive, pasionat și inimos pentru sport, ca și pentru învățătură, văzind că terenul lor este insuficient a propus conducerii școlii să solicite M.E.Î., în această perioadă, terenurile de tenis de la Stadionul tineretului care și așa stau goale. Propunerea a fost recepționată și transmisă. „De fapt spațiul pentru desfășurarea mai largă a întrecerii preocupă conducerea școlii și catedra de educație fizică — ne spune profesorul Predescu. S-a hotărit ca intr-un timp record, o zi, două, să amenajăm încă două terenuri. in curtea interioară a școlii. De asemenea, pentru etapa pe clase, am prevăzut scurtarea seturilor pînă la 3 ghemuri, ea să avem posibilitatea să cu-

prindem pe toți cel înscriși. Disputa între campionii celor 15 clase se va desfășura conform prevederilor regulamentare publicate în „Scinteia tineretului" de joia și simbătă trecută. Aici, la noi, tenisul are mulți prieteni și... campioni. Virginia Ru- zici a fost eleva noastră, a absolvit anul trecut".Aici, la Liceul 24, deși pentru epuizarea etapei de masă au mai rămas multe zile — ea se încheie la 17 octombrie — a Început și „bursa" pronosticurilor. Cine va fi campionul liceului ? Cele mai multe voturi le are... chiar președintele asociației sportive, elevul Sorin Serdean...

Au trecut puține zile de la declanșarea «Cupei „Scinteii tineretului" la tenis». Cum este ea privită de către tinerii din județul Mureș, de către activiștii U.T.C., a fost tema unei scurte discuții cu tovarășul Ștefan Kiss, secretar al Comitetului județean Mureș al U.T.C.— Ce perspective arc prima competiție de tenis, in județul dv. ?— Acțiunea ziarului „Scinteia tineretului": „Poate deveni tenisul un sport de masă", lansată în urmă cu doi ani, a dat rezultate bune și în județul Mureș. Trebuie să precizez că pină atunci se vorbea foarte puțin despre tenisul de cîmp în județul nostru. Amintind de rezultatele obținute, precizez că în acest răgtimp s-au amenajat în județ peste 80 de terenuri de tenis și unele dintre ele asigură toate condițiile pentru buna desfășurare a competiției.— Ce măsuri ați pentru popularizarea ției, pentru buna ei re ?— Dispunînd, deci,

BREVIAR
RUGBISTIC

C. VASILE Foto : V. RANGA
Deva. ÎNTR-O ȘCOALĂ, LA START

600 DE CONCURENȚI IIn municipiul Deva au fost a- menajate prin muncă patriotică numeroase terenuri de tenis ca rezultat al atracției de ' care „sportul alb" se bucură în rîn- dul tinerilor și popularizării largi pe care a cunoscut-o în ultima vreme. Frumoase baze sportive au apărut la stadionul „Cetate", Liceul „Decebal", Liceul industrial de construcții, Școala generală Petru

f.Groza", Ștrand și tn noile cartiere. Inițiativa „Scinteii tineretului" de a organiza o competiție de masă a fost primită, aici, cu deosebită satisfacție de tineri, deoarece ea oferă un cadru optim pentru extinderea practicării acestui sport și descoperirea de noi talente capabile să ducă mai depart? faima tenisului românesc. La Liceul „Decebal" există mai multe afi-

\

ÎNTREPRINDEREA DE TURISMCOOPERATIVA
HOTELURI Șl RESTAURANTECONSTR UCTOR UL "

București
PRIMEȘTE ABSOLVENȚI Al ȘCOLII GENE 

RALE DE 8 ANI, 
PENTRU 

TREAPTA I DE LICEU IN MESERIILE
• zidari — roșarr — tencuitori • mozaicari 

e faianțari • dulgheri • cioplitori piatră 
• parchetari

Se primeic candidați din București și toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse 
tn valoare de 450 iei lunar ; in burse se cuprind :
• cazarea și masa, uniforme școlare, articole de Igienă 

corporală, echipament de lucru, rechizite școlare, tiehete 
de transport pe IZT.B. >

înscrierile se fac pe baza cererii individuale fi a fișei 
medicale pe care candidați] Ie depun tn perioada 26 sept. 
— 10 octombrie la sediu] cooperativei Constructorul din 
București str. Smirdan nr. 30, sector 4.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa la Biroul 
personal Invățămtnt al cooperativei, telefon 13 47 11 in
terior 3.

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 vînzare și cu plata în rate lunare.

T

întreprins competi- desfășura-

• Astăzi, pe stadionul „23 August", are loc, de la ora 13 ultima verificare publică a lotului reprezentativ in vederea partidei de la București cu puternica națională a Franței, do duminică. Selecționabilii vor întîlni echipa campioană a țării — Steaua. Așa după cum am fost anunțați de antrenorii echipei naționale, ei vor alinia următoarea formație : Durbac, Constantin, Marica, Nica, Bur- ghelea, Nicolescu, Florescu, Pop, Dumitru, Tătucu, Dăraban, Postolache, Ciornei, Munteanu, Dinu. După acest joc, Biroul federal va stabili formația de bază, precum și rezervele XV-ului nostru.

vă invită să participați la excursiile organi
zate în fiecare duminică, cu plecări din marile 
cartiere bucureștene:

PIAȚA PALATULUI (restaurantul CINA):
POIANA BRAȘOV, CHEIA, CĂLIMĂ- 
NEȘTI-COZIA - ora 7.

- TITAN (restaurantul MINIȘ) : POIANA 
BRAȘOV, ora 6,30.

DRUMUL TABEREI (Cinema FAVORIT) 
CÎMPULUNG VOINAora 6,30.

BERCENI (bd. Metalurgiei — centrala te 
țefonică): CHEIA și POIANA BRAȘOV - 
ora 6,30.

COSTUL EXCURSIEI SE ACHITĂ DIRECT 
LA AUTOCAR.

Cei ce doresc să petreacă sfîrșitul săptămînii 
la vilele de pe Valea Prahovei sînt invitați să 
se înscrie în excursiile organizate de către fi
lialele de turism din Bd. N. Bălcescu nr. 35 și 
bd. Republicii 68.

— Dispunînd, deci, de o bază sportivă mulțumitoare am stabilit programul etapei masă pe școli și sportive, pe comune șe, urmînd ca pe i 26—27 octombrie să se șoare etapa județeană. Estimăm, după datele înscrierilor pe care le avem la indemină că ' vor participa peste 5 000 de tineri. Comitetele comunale U.T.C., organizațiile din școli, împreună cu profesorii de educație fizică au întocmit, deja, graficul competițiilor, urmînd ca ele să se desfășoare in viitoarele zile pină la 17 octombrie, cind trebuie să se cunoască participan- ții la etapa pe localitate, respectiv campionii pe asociații.— Cunoscind realitatea din județ, ce răspuns dați, acum, Întrebării : „Poate deveni tenisul un sport de masă" ?— Da. tenisul poate deveni un sport de masă. Aceasta - depinde însă foarte mult de activiștii noștri, de profesorii de educație fizică. Tineri pasionați pentru sportivă avem că atunci cînd face mult. Aș Kristoff, secretarul U.T.C. din Sîngiorgiu de Pădure, Mircea Miron de la Gurghiu, Ion Timpuș, de la Școala generală din Sovata, loan Cîmpean, de la' Deda și alții. Inițiativa „Scinteii tineretului" de a institui o „cupă" ce-i poartă numele, vine să întregească, să amplifice popularitatea tenisului in județul nostru, să mobilizeze tinerii la practicarea acestui sport.MIRCEA BORDA

de asociații și ora- data de i desfă-

această ramură și ei au dovedit se vrea, se poate cita pe Istvan comitetului

• Astăzi după-amiază, pe stadionul din Giulești, echipa de fotbal Rapid intilnește formația I.O.R, intr-un meci contind pentru „Cupa României". Jocul începe la ora 15. în deschidere de la ora 13 jocul amical : ’ Șoimii TAROM-Autobuzul.
★Echipa de fotbal (tineret) a țării noastre, care se pregătește pentru jocul de simbătă cu e- chipa similară a Danemarcei, va susține astăzi o partidă de verificare. Tinerii fotbaliști vor întîlni, de la ora 15,30, pe stadionul Dinamo, echipa de tine- ret-speranțe a clubului Dinamo.• Vineri, simbătă și duminică vor avea loc la Slobozia întrecerile competiției de oină pentru cupa „Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricol?". La a- ceastă competiție participă 10 echipe : Biruința Gherăești(Neamț), Dunărea-Ciobanu (Constanța), Jiul-Gîngiova (Dolj), Recolta-Crasna (Gorj). Pacea- Pitești. Drum Nou-Radu Negru (Ialomița), Recolta-Văcărești (Dîmbovița), Zorile-Voi- vodeni (Sălaj), Recolta-Apold (Sibiu) și Recolta-Dagita (Iași).• La 13 noiembrie va avea loc la Ljubljana intilnirea internațională masculină de handbal dintre selecționatele Iugoslaviei și o reprezentativă mondială. Selecționerul unic al echipei

• Adunarea festivă ocazionată de sărbătorirea a 60 de ani de rugbi românesc are loc joi, în sala' Dinamo din Capitală, in- cepind de la ora 17.• In cadrul „Decadei rugbiu- lui românesc", organizată cu ocazia celor 60 de ani de existență a acestui sport, amatorii de spectacole cu balonul oval pot viziona, azi, pe Stadionul Tineretului, de la ora 16, o partidă de old-boys. Se vor fn- tilni formații alcătuite din fostele glorii ale echipelor Steaua, Grivița Roșie și Dinamo. în echipa militară vom revedea pe Blăgescu, Kramer, Danciu, Nanu Radu. A. Nica, Lăzăraehe, gri- vițenii vor. alinia in formație pe Pârcălăbescu, Soculescu, MÎadln, Stănescu C, Cocor, iar la dina- moviștl nu vor lipsi Zlătoianu, Altlea, Sebe, Doruțiu, Leonte, Pilă. Hossu, Groman, Diaco- nescu, Țuțuianu și alții.
e Vineri de la ora 15 pe Stadionul Tineretului se va desfășura o competiție fulger re-' zervată copiilor și juniorilor, iar simbătă de la ora 16, De stadionul Parcul Copilului din Capitală are Ioc jocul dintre arbitrii bucureșteni și cei din Constanța.• Duminică 13 octombrie, pe stadionul Olimpia din Capitală, are loc de la ora 10 o interesantă nartidă internațională : România — ,Polonia (tineret), formată din jucători pînă lâ 23 de ani.GABRIEL FLOREA

I

pe at'urf
mondiale loan Kunst-Ghermă- nescu (România) a alcătuit lot din care fac Gațu (România), ria), Schimczak, Ionia), MaksimovBenes, Krepindl (Cehoslovacia), Fischestrem (Suedia), Schmidt (R.F.G.), Andres (Spania), Tir- dai (Norvegia) și alții.

unparte Penu„ Simo (Unga- Klempel (Po- (U.R.S.S.),
• în runda a 3-a a turneului internațional masculin de șah de la Manila, Florin Gheorghiu (România) l-a învins in 34 de mutări pe suedezul Ulf Andersson. Alte rezultate : Liubojevici (lugoslavia)-Quinteros (Argentina) 1—0 ; Pfleger (R.F.G.)-Na- ranja (Filipine) 1—0 ; Larsen (Danemarca)-Gligorici (Iugoslavia) 1—0. Partida principală a rundei : Petrosian (U.R.S.S),- Portisch (Ungaria) a fost Întreruptă.• A început turneul internațional masculin de tenis de la Madrid. în primul tur, Uie Năs- tase (România) l-a învins cu scorul de 6—1, 6—3 pe R. Dow- dewell (Rhodesia). Solomon (S.U.A.) a dispus cu 6—1, 6—1 de Ion Țiriac (România). Alte rezultate mai importante : Ko- des (Cehoslovacia)-Spear (Iugoslavia), 6—3, 6—4 ; Gerulaitis (S.U.A.)-Koch (Brazilia) 6—1, 7—5 ; Munoz (Spania)-Gottfried (S.U.A.) 7-5. 3—6, 6—3 : A. A- mritraj (India)-Farell (Anglia) 6—2, 6-1.
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FoEke Sundman
secretar general al Tineretului Social-Demo
crat din Finlanda

Necesitatea aprofundării preocupărilor
O.N.U. privind tineretul

O.N.U. și generația tînâră. în zilele în care 
marele forum de pe East River dezbate proble
mele vitale ale prezentului, o reuniune desfășu
rată la București — Conferința asociațiilor euro
pene pentru Națiunile Unite - a permis să se evi
dențieze largul interes față de ideea abordării în 
profunzime a problemelor tineretului sub auspi
ciile O.N.U.

Tntr-o pauză a lucrărilor, in
terlocutor ne-a fost FOLKE 
SUNDMAN, secretar general 
al Tineretului Social-Democrat 
din Finlanda.

• Ce credeți despre 
utilitatea examinării pro
blematicii tinerei genera
ții în cadrul O.N.U. ?— Părerea mea este categorică : se resimte nevoia unei dezbateri a problemelor ee privesc tineretul pe plan mondial iar O.N.U. poate juca un roi esențial în această privință. Este în interesul fiecărei țări și al comunității internaționale în ansamblul ei ca O.N.U. să se preocupe mai mult de tineret. De a- ceea, consider foarte pozitive

propunerile pe care România le-a avansat cu consecvență la O.N.U. Sînt propuneri utile care deschid drumul abordării problemelor tineretului într-o manieră concretă, ținind seama de rolul acestei generații în viața popoarelor.
• Care este, potrivit a- 

precierii dumneavoastră, 
acest rol ?— Din punct de vedere finlandez trebuie șă subliniez o evoluție pozitivă. Este o evoluție atît in mișcarea națională de tineret, cît și în cea internațională. Comparînd cu începutul anilor ’60 constatăm o situație complet diferită. Tineretul și organizațiile sale au conștiința responsabilităților ce le revin, înțeleg sarcinile pe care le au.

descifrează cu mai multă exactitate realitățile lumii în care trăiesc. Tendințe semnificative înregistrăm printre tinerii din țările capitaliste dezvoltate caro devin tot mai conștienți de criza sistemului capitalist. Tineretul — cu deosebire cel care muncește — se pronunță pentru prefaceri sociale profunde, pentru progres social și democrație. El joacă un rol important și în eforturile pentru statornicirea securității europene. Inițiativele tineretului pe acest plan sînt cunoscute și ele pot fi continuate.
• Încă o întrebare: ca

re este părerea dumnea
voastră despre legăturile 
Tineretului Social-Demo
crat din Finlanda eu 
U.T.C. din Ftomănia ?— Relațiile noastre sint bune și dorim să le extindem. Avem contacte la nivelul organizațiilor noastre pe care le apreciem pozitiv. Credem că putem colabora și în viitor cu succes, exiș- tînd bune perspective pentru conlucrarea între Tineretul Social-Democrat din Finlanda și U.T.C. din România. Sintem interesați ca să dezvoltăm, totodată, raporturile pe linie de stat între organismele care se ocupă de tineret.

Conferința Uniunii 
Interparlamentare

Cuvîntul delegatului român la punctul „Educarea 

tineretului în spiritul înțelegerii, cooperării 
și păcii internaționale"

EmiEîa Kukavica
secretar.al Comisiei pentru relații internaționa
le în Uniunea Tineretului din Serbia (Iugoslavia)

Pentru un dialog deschis

• FORȚELE ARMATE de eliberare ale poporului cambodgian au continuat, in ultimele zile, să înregistreze succese pe fronturile de luptă ale Cambodgiei. Astfel, in zona centrului provincial Kompong Chhnang, situat la 90 de km nord dc Pnom Penh, patrioții khmeri au dejucat toate încercările trupelor lonnoliste de a-și ameliora pozițiile defensive. Totodată, în aceeași zonă, patrioții și-au menținut ferm controlul asupra șoselei naționale nr. 5, care face legătura între capitală și provincia Battambang, principala regiune furnizoare de orez a țării.Acțiuni ofensive ale pa- trioților khmeri au avut loc în sudul orașului Pnom Penh, unde pozițiile lonnoliste au devenit și mai precare. Alte lupte s-au produs în zona orașului Kompong Seila, unde garnizoana Ion- nolistă se află asediată de peste cinci luni de zile.

Lucrările Adunării Generale
a 0. N. II.

Am ascultat-o pe EMILIA 
KUKAVICA, secretar al Comi
siei penrru relații internaționale 
in Uniunea Tineretului din Ser
bia (Iugoslavia), vorb'nd des
pre necesitatea de a amplifica 
eforturile pentru lărgirea con
tactelor dintre tineret și O.N.U. 
O zi mai tîrziu, în cursul unei 
convorbiri mai cuprinzătoare, 
am rugat-o să răspundă la 
două întrebări :

• S-a vorbit în cadrul 
reuniunii despre un An 
Internațional al Tineretu
lui. Cum apreciați aceas
tă propunere ?— în prezent o mare parte din populația globului are sub 30 de ani. Mulți dintre locuitorii planetei s-au născut după al doilea război mondial. Firește, tineretul trebuie considerat ca o parte componentă a lumii în care trăiește. Ideea instituirii unui An Internațional al Tine

retului mi se pare că ar putea fi utilă. Un astfel de An Internațional al Tineretului ar permite unui număr mai mare de tineri să se angajeze în acțiunile consacrate .marilor probleme contemporane. Bineînțeles, condițiile sînt diferite de la o țară la alta. în țările noastre socialiste avem condiții prielnice pentru angajamentul social. în țările capitaliste, situația nu este aceeași : mă refer la divizarea politică a generației tinere, la dificultățile pe care sistemul le creează tineretului, lai necesitatea luptei pentru existență... Un an internațional al celor tinr.'i va prilejui unor mase mai largi ale tineretului să se încadreze în mișcările care militează pentru idealuri progresiste.
• S-a enunțat, în ca

drul aceleiași dezbateri.
. ideea organizării periodice 

a unor conferințe mondia
le ale tineretului sub egi

da O.N.U. Care este opi
nia dumneavoastră ?— Cred că organizarea unor asemenea conferințe ar da rezultate pozitive, permițind un dialog deschis între diversele tendințe din mișcarea internațională de tineret. Aceste conferințe ar putea favoriza schimbul de opinii, găsirea în comun a posibilităților de colaborare între organizațiile de tineret din toate țările lumii, indiferent de orînduirea socială. în pregătirea conferințelor O.N.U. ar trebui să fie nemijlocit și constant angajat, puțind facilita depășirea deosebirilor de puncte de vedere, căci există, în prezent, cel puțin 25 de organizații internaționale de tineret. Cred ță ar trebui să fie invitate toate organizațiile de tineret atît din țările membre ale O.N.U., cît și din cele ce nu sînt membre ale Națiunilor Unite. E. O.

Luînd cuvîntul în continuarea dezbaterilor politice din cadrul Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al Boliviei, Alberto Guzman Soriano, a declarat că eforturile internaționale și cooperarea trebuie să meargă dincolo de simplele declarații. Trebuie stabilit — a adăugat el — un mecanism care să coot-doneze prețurile de la produsele de export ale țărilor în curs de dezvoltare cu cele ale statelor dezvoltate.Ministrul dc externe din Mali, Charles Samba Cissoko, a relevat faptul că trebuie neîntîrziat stabilită legalitatea internațională, potrivit principiilor Cartei, în teritoriul african Namibia. Referindu-se la situația din Cipru, ministrul malian a afirmat că datoria de prim ordin a

Criza de guvern din Turcia
• Eșuarea încercărilor de a se constitui o nouă 

coaliție • Spre un guvern minoritar Ecevit ?Criza ministerială din Turcia a intrat, marți, într-o nouă fază, după ce președintele Fahri Koruturk a eșuat în tentativa sa de a-i determina pe liderii principalelor formațiuni politice din țară să accepte formarea unui cabinet de unitate națională.Reuniunea, care a avut loc la Ankara și la care au participat, sub președinția lui Fahri- Koruturk, conducătorii a șapte partide politice, precum și președinții Senatului și Adunării Naționale, a fost organizată după ctf consecutiv, Bulent Ecevit, liderul Partidului Progresist al Poporului și Suleyman Demirel, liderul Partidului Justiției, nu au reușit să formeze un nou guvern de coaliție. La sfîrșitul ei, la Ankara s-a anunțat că principalele partide politice din țară nu s-au declarat dispuse să colaboreze în cadrul unui cabinet de unitate națională și că nu s-a găsit nici o altă alternativă pentru soluționarea actualei crize ministeriale.Referindu-se la perspectivele depășirii acestei situații, Ferruh Bozbeyli, liderul Partidului Democratic, a declarat că este posibil ca președintele Koruturk să-i încredințeze din nou lui Bulent Ecevit misiunea de a

forma un nou guvern și că a- cesta după eșecul primei tentative să propună crearea unui cabinet minoritar.Actuala criză ministerială a fost declanșată în urmă cu 20 de zile, prin demisia premierului Ecevit, în urma apariției unor disensiuni, apreciate ca- ireconciliabile între gruparea sa, Partidul Progresist al Poporului, și celălalt partener de coaliție, Partidul Salvării Naționale.

• DUPĂ SERIA DE CUTREMURE care au lovit, la începutul lunii, zona centrală din Peru și împrejurimile capitalei, Lima — și care s-au soldat cu pierderi de vieți omenești sau rănirea a aproximativ o mie de persoane — viața a început să reintre în normal. în școlile care nu au avut de suferit de pe urma mișcărilor seismice au fost reluate cursurile, iar instituțiile și întreprinderile care își aveau sediul în imobilele distruse au fost transferate, în mare parte, 'n alte clădiri.
Demisia cabinetului grecMarți, guvernul grec, condus de Constantin Caramanlis, a demisionat. Potrivit agenției A.N.A., demisia cabinetului este menită să faciliteze calea spre organizarea alegerilor parlamentare, programate pentru 17 noiembrie a.c. — prima consultare electorală din ultimii zece ani. în acest sens, este menționată declarația lui Panayotis Lambrias, purtător de cuvînt al primului ministru, potrivit căruia noul guvern, care urmează să fie format pînă miercuri, sub conducerea lui Caramanlis, va avea drept principală sarcină să acționeze pentru a asigura pregătirea și desfășurarea, în bune condiții, a viitoarelor alegeri.

în legătură cu noua componență a guvernului grec, Lambrias a menționat că doi dintre principalii membri ai cabinetului, vicepremierul și ministrul de externe, Gheorghios Mavros, și ministrul apărării, Evangelos Averoff, la cererea premierului Caramanlis, vor continua să dețină portofoliile lor jn scopul desfășurării normale a activității în domeniile respective. De asemenea, alți trei miniștri urmează să rămînă membri ai cabinetului de tranziție, cu aceleași funcții : Xenophon Zolotas, ministrul coordonării și planificării, Nicholas Lour&s, ministrul educației, și Solon Ghikas, ministrul ordinii publice.
PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• DELEGAȚIA CONSILIULUI NAȚIONAL al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vicepreședinte al Consiliului Național al F.U.S., care a participat la manifestările prilejuite de cea de-a 25-a aniversare a întemeierii R.D. Germane, a fost primită, marți, de Erich Correns, președintele Consiliului Național al Frontului Național al R.D.G. Au fost prezenți Werner Kirchhoff, vicepreședinte al Consiliului Național, membri ai Prezidiului Consiliului Național al Frontului Național al R.D.G.
Convorbirile Ford-Gierek• LA WASHINGTON au început, marți, convorbirile dintre președintele S.U.A., Gerald Ford, și primul secretar al C.C. al P.M.U.P., Edward Gierek,■ aflat într-o vizită oficială în Statele Unite. Părțile abordează

probleme ale relațiilor dintre cele două țări și principalele probleme internaționale actuale.• ÎN PERIOADA PRIMELOR NOUĂ LUNI ale acestui an, rata inflației a cunoscut în Chile o creșterd de 242,6 la sută, în raport cu anul precedent, au anunțat autoritățile de la Santiago de Chile. Numai în luna septembrie indicele costului vieții s-a majorat cu 12,8 la sută.
Premiul Nobel pentru 
pace 1974 : Eisaku Sato 
și Sean MacBride• PREMIUL NOBEL PENTRU PACE pe anul 1974 a fost atribuit, marți, fostului prim- ministru japonez Eisaku Sato și fostului ministru de externe al Irlandei, Sean MacBride, s-a anunțat oficial la Oslo.• LA ÎNCHEIEREA REUNIUNII sale consacrată examinării crizei politice din Italia, Direcțiunea Partidului Comunist Ita

lian a dat publicității un comunicat în care se arată că P.C.I. „se opune categoric oricărui nou guvern care nu va fi dispus să efectueze o profundă schimbare democratică." Partidul comunist, se spune în continuare în comunicat, se pronunță pentru un guvern care să aibă un program de măsuri urgente privind dezvoltarea economică și socială a țării pe baze noi, sănătoase și durabile, care să poată satisface cererile cele mai urgente ale maselor muncitorești și populare.Partidul Comunist Italian, se arată, de -asemenea, în comunicat, se opune organizării de alegeri generale anticipate.• LA BIBLIOTECA ROMANA din New York a fosț deschisă expoziția de pictură a artistei Georgeta Aramescu Anderson, care a expus și in țara noastră. >Elementul de inspirație al artistei rămine folclorul românesc, familiar pictoriței — legată de țara căreia ii aparține prin naștere.

• In CURSUL ANULUI ȘCOLAR 1974—1975, în 60 de școli 
generale și secundare din Ungaria va fi introdusă, cu titlu expe
rimental, o nouă materie : cunoștințe despre viața de familie. 
Cursurile, la predarea cărora vor participa și medici, vor trata pro
bleme etice, sociologice, sanitare, sociale și de drept relative la 
viața de familie, inclusiv raporturile dintre tinerii de sexe opuse 
și cunoștințele de bază cu privire la viața sexuală.* DIRECTO
RULUI CLINICII DE TERAPEUTICĂ din New Fork i-a venit 
ideea să folosească metronomul pentru... tratarea bîlbîiților, Pa- 
cienții, urmărind bătăile metronomului, cîntă mai întii cite 60 de 
măsuri, în tactul metronomului, pe minut. Apoi, trec la proză 
ritmică, dar în ritm ceva mai accelerat. In acest timp se petrece 
minunea — ritmul ajută la învingerea bîlbîielii. Se pare că un a- ' 
semenea tratament își probează eficiența după... șase săptămini. 
• A FOST DESCOPERITĂ o nouă metodă de învechire artifi
cială a vinului. Cîteva secunde de expunere la lumina actinică 
sînt suficiente pentru ca un vin nou să capete aspectul și gustul 
plăcut al unui vin vechi. • FIRMA NIPONĂ „Mitachi" a con
struit un cinematograf experimental. Imaginile obținute, colorate 
sînt proiectate prin metoda holografică. Fiecare secvență a filmu
lui de acest gen se compune dintr-un număr de trei holograme: 
roșie, albastră și verde. Indreptînd asupra lor raze laser de ace
leași culori, se obține pe ecran o imagine tridimensională în cu
lori. • DOUĂ TINERE AMERICANE de culoare au depus co
misiei statului New York cite o cerere pentru licența de... boxeur. 
Mai mulți organizatori de întîlniri pugilistice sînt preocupați de 
a găsi rivale corespunzătoare categoriei celor două pretendente la 
box (82 și, respectiv, 51 kg). • ECHIPELE DE FOTBAL ale 
clubului sportiv din Wellington (Noua Zeelandă) au stabilit un 
nou record mondial la .. durata unui meci. Intîlnirea dintre două 
din echipele sale a durat 31,5 ore, timp în care s-au înregistrat... 
168 goluri I Recordul precedent aparținuse unui club britanic, ale 
cărui echipe au jucat neîntrerupt... 29 ore I

ELVEȚIA .- In ciuda ploii, tradiționala sărbătoare a costumelor 
populare de la Ziirich s-a bucurat și în acest an de un deose

bit succes.

• REPREZENTANȚI ai u- nor întreprinderi iugoslave și ai unor bănci străine au semnat, luni, la Dubrovnik, un acord privind finanțarea construirii, în zona localității slovene Krsko, a primei centrale energetice nucleare din Iugoslavia.Centrala atomică ' de la Krsko, la, care primele lucrări vor începe in cursul a- cestei luni, va fi construită de firma americană Westinghouse, în conformitate cu prevederile unui acord . asupra livrărilor de echipament, semnat recent. ■Programată să producă primele cantități de energie la începutul anului 1979, a- ceastă centrală nucleară va avea o capacitate de 632 megawați și va livra anual o cantitate de energie electrică de peste patru miliarde de kilowați-ore. Un proiect a- diacent prevede exploatarea zăcămintelor de minereu de uraniu de la Zirovski Vrhu.

• NUMĂRUL MUNCITORILOR din industria de automobile a R.F.G. afectați de șomajul parțial în cursul lunii septembrie s-a ridicat la 128 000, a a- nunțat. marți, Asociația constructorilor de automobile cU sediul la Frankfurt pe Main. A- ceas.tă cifră depășește cu mult media lunară stabilizată de la începutul anului la 75 000.Pe de altă parte, producția de automobile din primele nouă luni ale anului 1974 a fost cu 25 la sută mai mică decît a- ceea a perioadei corespunzătoare a anului precedent.
Reluarea serviciilor poș
tale între India și Pa
kistan« SERVICIILE POȘTALE terestre dintre India și Pakistan vor fi reluate pentru prima dată după evenimentele din decembrie 1971, începînd de săptămîna viitoare, s-a anunțat oficial Ia Delhi. Aranjamentele întocmite

O.N.U. este să salvgardeze independența și integritatea teritorială ale acestui stat membru al Națiunilor Unite, prin retragerea din insulă a tuturor trupelor străine.Ministrul de externe al Australiei, Don Willesee, abordînd chestiunea Orientului Apropiat, a apreciat cț pozitiv faptul că, pentru prima oară, sînt implicate în tratativele privind reglementarea situației din zonă toate statele din regiune. El a subliniat că în cadrul negocierilor trebuie luate în considerare necesitatea asigurării securității și integrității tuturor statelor din zonă, precum și necesitatea acordării unui tratament adecvat poporului palestinian, pentru a i se, garanta un viitor sigur.După ce a condamnat perpetuarea regimurilor rasiste din Africa, a practicilor colonialiste la care încă nu s-a renunțat cu desăvîrșire, ministrul afacerilor externe și cooperării internaționale al Zairului, Umba-Di-Lu- tete, a relevat schimbările calitative de ordin politic pe continentul negru, faptul, că, astăzi, din cele 138 state membre ale O.N.U., 42 sînt africane — situație de care trebuie să se țină seama în cazul realizării unei noi Carte a Națiunilor Unite. El a arătat, în continuare, că țara sa consideră că problema sărăciei nu poate fi rezolvată prin aplicarea teoriilor malthusiene. Această problemă delicată a controlării ratei nașterilor trebuie soluționată de fiecare țară, în raport cu interesele sale.

Principalele partide politice din Marea Britanie au aruncat, în lupta electorală din ultimele zile, întregul arsenal- de acțiuni menite să atragă de partea lor cît mai mulți alegători pentru scrutinul de joi. Marți dimineață, liderii celor trei mari partide — laburist, conservator șl liberal —, după ce au ținut conferințe de presă separate la sediile centrale ale partidelor lor, s-au deplasat în diverse localități din țară pentru a sprijini pe candidații a căror poziție este nesigură sau pentru a-și sprijini propria candidatură. Bătălia electorală se arată a fi deosebit de acerbă în această ultimă fază a campaniei, iar rezultatul, în ciuda faptului că sondajele de opinie indică drept ciștigători pe laburiști, pare a fi, cel puțin deocamdată, indecis. Agenții electorali laburiști fac de aceea apel la alegători să se prezinte in număr cît mai mare la urne, mai ales că, după cum se subliniază, de astă-da- tă este vorba de „alegeri hotă- rîtoare" pentru viitorul Angliei. Conservatorii, din motive practice, au pus pe prim plan al campaniei ideea guvernului de „unitate națională", sperînd să atragă voturi mai multe pentru această soluție dacă nu vor izbuti să le atragă pentru propriul lor program. In ceea ce ii privește pe liberali, aceștia se a- dresează cetățenilor preconizînd „o schimbare".
în acest sens în termenii acordului bilateral semnat la 14 septembrie a.c., la Islamabad, au fost încheiate, astfel incit schimbul de scrisori între cetățenii celor, două țări să poată fi efectuat prin punctul de frontieră. Wagah-Hattari în fiecare zi ■lucrătoare a săptămînii.
Cinci gemeni in S.U.A.• LA UN SPITAL din orașul Baltimore, S.U.A., s-au născut, marți dimineață, cinci gemeni — patru fete și un băiat. Starea lor este excelentă, au anunțat medicii spitalului.• UN NUMĂR DE 30 DE PERSOANE și-au pierdut, viața și alte 40 au fost rănite în micul oraș columbian Betulia. aflat la 130 km de Bogota, în urma unei masive alunecări de teren, însoțită de o avalanșă de nori și pietre care s-au abătut asupra locuitorilor surprinși în cea mai mare parte dormind, a anunțat un purtător de cuvînt oficial.
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La Tokio au continuat, marți, dezbaterile în ședință plenară ale Conferinței Uniunii Interparlamentare. La punctul de pe ordinea de zi — Educarea tineretului în spiritul înțelegerii, cooperării și păcii internaționale — a luat cuvîntul delegatul român, Mircea Ângelescu, care a arătat că formarea și educarea multilaterală a tineretului constituie o preocupare de prim ordin a statului nostru, a organului său legislativ. Vorbitorul a relevat că, beneficiind de accesul larg, democratic, la învățătură, de condiții de viață și muncă tot mai prielnice, tinăra generație din România se dezvoltă intr-un climat politic și moral sănătos, pătruns de principiile dreptății și echității socialiste, ale prieteniei și respectului față de realizările materiale și spirituale ale altor popoare. El și-a exprimat speranța că uniunea interparlamentară, toate grupurile naționale, acționind pentru transpunerea în viață a rezoluției care va fi adoptate, vor acorda și în viitor toată atenția acestui domeniu, educării și formării tineretului in spiritul înțelegerii, cooperării și păcii internaționale.Luînd cuvîntul in cadrul dezbaterilor la punctul de pe ordinea de zi — studiul principiilor și măsurilor care trebuie să servească Ia prevenirea și eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, in special a apartheidului, delegatul român. Titus Popovici, a relevat faptul că, România socialistă a acordat și acordă sprijinul său luptei împotriva colonialismului, neocolo- nialismului și rasismului, manifestindu-și solidaritatea militantă cu tinerele state care și-au cucerit de curînd independența, cu mișcările de eliberare națională care luptă împotriva rușinosului sistem a] apartheidului, cu toate forțele democratice și progresiste ce luptă Împotriva colonialismului, neocolonialismului și rasismului. ,
Memorandumul guvernului 

R. P. D. CoreeneGuvernul Republicii Populare Democrate Coreene a dat publicității un memorandum în legătură cu înscrierea pe ordinea de zi a celei de-a XXIX-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a problemei retragerii trupelor străine, aflate sub drapelul O.N.U., din Coreea de sud — transmite agenția A.C.T.C.Unificarea Coreei, se spune în document, trebuie să se realizeze pe cale pașnică, fără imixtiuni din afară și fără folosirea forțelor armate. Memorandumul subliniază că propunerea făcută de președintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, la 4 martie anul acesta, de a se convoca o Mare. Adunare Națională sau o Consfătuire politică consultativă a Nordului și Sudului Coreei — cu participarea reprezentanților partidelor politice, a organizațiilor obștești și a diferitelor pături ale populației din nord și sud — a constituit o nouă expresie a eforturilor sincere ale guvernului R.P.D. Coreene, care dorește să continue dialogul cu autoritățile din sud, în numele unificării.Organizația Națiunilor Unite, continuă memorandumul, trebuie să adopte măsuri pentru retragerea tuturor trupelor străine din Coreea de Sud, aflate sub steagul O.N.U. Proiectul de rezoluție propus la

actuala sesiune a Adunării Generale de către țările socialiste și o serie de state din Asia și Africa prevede măsuri practice și rezonabile pe calea înlăturării principalelor obstacole în vederea rezolvării problemei u- nificării Coreei. Guvernul R.P.D. Coreene iși exprimă speranța că la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U. va fi adoptat, acest proiect de rezoluție, care corespunde năzuințelor și aspirațiilor poporului coreean și ale tuturor popoarelor iubitoare de pace.
Tntîlnire a delegațiilor 
P.C.U.S. și P.S.U.G.• DELEGAȚIA DE PARTID și guvernamentală sovietică, condusă de L. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a avut o întîlnire cu conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în frunte cu Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., .informează agenția T.A.S.S. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două state și partide, precum și probleme internaționale de interes reciproc.

Uganda• După aproape șapte decenii de dominație colonială, sub presiunea mișcării de eliberare națională Anglia este con- strinsă în 1961 să recunoască Ugandei autonomia internă.In urma cu 12 ani, la 9 octombrie 1952, statelor suverane de pe continentul african li se mai adaugă unul : Uganda. Exact peste un an, în 1963, Uganda se proclamă Republică.• Țara este situată în Africa orientală, de o parte și de alta a Ecuatorului. Suprafața sa măsoară 236 036 km.p., dintre care 35 000 km.p. sînt ocupați de lacuri. Punctul cel mai înalt il reprezintă Ruwenzori, 5 125 m. Clima este mai puțin uscata decît a regiunilor din nord-vestul zonei ecuatoriale, Uganda beneficiind, datorită prezenței umidificatoare a lacu- IuJ y*AC„tOr,a’ *?e,un re8im de precipitații care depășește uneori 1 000 mm/m2. Temperatura medie anuală este de 20° C.• Populația țării, după cum estimează datele cele mai recente, este de aproximativ 11 milioane de locuitori. Cei mai numeroși sînt bugandezii, celelalte entități fiind reprezentate de bantu, niloți și mauriți. Cea mai răspindită limbă este luyanga.• Ca și alte țări din această zonă, Uganda așează la baza dezvoltării sale economice agricultura. Mai ales in sud, fertilitatea solului permite o serie de culturi, dintre care am sublinia în primul rind plantațiile de bumbac indigen care dau fire de foarte bună calitate, mult apreciate la export. Se

cultivă, de asemenea, tutun, cafea, ceai, arahide. Ramura pescuitului în ape dulci, datorită prezenței numeroaselor lacuri, este tradițională. Foști păstori, ugandezii continuă să crească și astăzi numeroase animale mari și mici, îndeosebi capre, aie căror piei sînt remarcate pe piața externă prin finețea lor.Subsolul țării se recomandă mai întii prin rezervele de cupru. El conține, de asemenea, zăcăminte de wolfram, fosfați, beriliu, aur, galenă, etan.O mare atenție se acordă producerii de energie electrică. Printre realizările obținute în acest domeniu notăm barajul hidroenergetic de la Owen Falls. Amintim, de asemenea, proiectul de la Murchison Falls, în nord.• Uganda desfășoară o politică de valorificare a resurselor interne în folosul național. S-au creat astfel condițiile de instituire a unui control riguros din partea statului în toate sectoarele economiei.• între România și Uganda au fost stabilite în urmă cu cinci ani relații diplomatice. Legăturile româno-ugandeze cunosc o evoluție pozitivă. Relațiile statornicite intre cele două țări se întemeiază pe sentimente de prietenie reciprocă, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale. DOINA IOVĂNEL
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