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In întimpinaica Congresului al XI-lea al P.C. R.
• Silvicultorii din jude

țul Bacău raportează înde
plinirea prevederilor de plan 
ale întregului cincinal la 
împăduriri. Astfel, au fost 
plantate 8 178 ha cu specii 
de valoare economică ridi
cată, dintre care aproape 
7 000 ha cu rășinoase.

• întreprinderea de fier 
din Vlăhița — cea mai ve
che vatră de foc a siderur
giei românești — este a 15 
mare întreprindere indus
trială din județul Harghita 
care a atins cotele finale 
ale planului pe ultimii 4 
ani.

• Un număr de 35 de uni
tăți economice și șantiere 
de construcții de pe raza ju
dețelor Argeș, Olt și Vîlcea 
au raportat îndeplinirea sar
cinilor de plan aferente pe
rioadei 1971—1974.

• Incepînd de vineri, con
structorii Șantierului nr. 1 
din Piatra Neamț lucrează 
în contul lunii mai a anului 
viitor. Succesul se funda
mentează pe industrializarea, 
în proporție de 90 la sută, a 
lucrărilor de fundații, zidă
rie și finisaje și pe o mai 
bună organizare a muncii și 
aprovizionării cu materialele 
necesare.

Actualitatea 

școlara

SECRETARUL 
U.T.C. IN 
CONSILIUL 
PEDAGOGIC

cind se
al parii- ■ 

Nicolae 
a vorbit despre 

invățămintului

De fiecare dată 
cretarul general 
dului, tovarășul 
Ceaușescu, 
problemele 
ori cele ale organizației de 
tineret, a accentuat puternic 
asupra unui fapt de mare 
semnificație : necesitatea ca 
tineretul să fie implicat în 
perfecționarea procesului 
instructiv-educativ, organi
zația U.T.C. să fie prezentă 
prinir-o opinie argumentată, 
matură, îndrăzneață. întot
deauna cînd se dezbat pro
blemele școlii și se stabilesc 
măsuri de natură să asigure 
mersul înainte al înx’ățămîn- 
tului și educației. Se află în
corporat, aici, la scara școlii 
— de fapt, acolo unde se 
formează viitorii cetățeni ai 
țării — înaltul democratism 
care caracterizează viața în
tregii noastre societăți.

In școală, secretarul U.T.C. 
este acela care deține man
datul organizației U.T.C. să 
participe la consiliile peda
gogice, precum și la ședin
țele consiliului de conducere 
al școlii. Un mandat care 
trebuie onorat cu răspun
dere și maturitate. Se vor
bește cu tot mai multă in
sistență despre necesitatea 
ca secretarii U.T.C. să fie 
instruiți pentru a ști ce tre
buie să facă ei în consiliul 
pedagogic. Este desigur ne
voie și de asemenea in
struiri. Dar, înainte de toa
te, important este ca profe
sorii să vadă în secretarul 
U.T.C. un tînăr cu persona
litate, cu spirit de discernă
mânt, un utccist de opinie, 
combativ, bun cunoscător al 
tuturor problemelor din 
școală și din organizație. 
Pentru că secretarul are ac
ces în forurile școlare nu ca 
asistent, ca om care înregis
trează ce se spune, ci ca 
participant activ la dezba
teri, pregătit să exprime el 
punctul de vedere al uteciș- 
tilor din școală și nu îndru
mătorul U.T.C. Consiliul pe
dagogic nu așteaptă numai 
opinia personală a secreta
rului U.T.C., ci și pe cea a 
organizației pe care acesta o 
reprezintă, a colegilor. Pro
fesorii trebuie să afle prin 
secretarul U.T.C. care sînt 
problemele cu care se con
fruntă în anumite momente 
organizația școlii, organiza
țiile de clasă.

Potrivit normelor în vi
goare, secretarul U.T.C. tre
buie să participe la toate con
siliile pedagogice. Firesc 
este, deci, ca secretarul 
U.T.C. să nu aștepte invita
ții speciale, să știe că, atunci 
cînd se desfășoară consiliul 
pedagogic ori ședința consi
liului de conducere, el tre
buie să fie prezent, și nu ne 
îndoim că dascălii îl vor 
primi întotdeauna cu solici
tudinea cuvenită. Din mo
ment ce el este ales să con
ducă o organizație de tine
ret întrunind sute de 
levi, se presupune că are 
maturitatea politică, spiritul 
de diseernămînt, pregătirea 
să poată asculta ce discută 
profesorii despre mersul șco
lii. despre activitatea ele
vilor, să contribuie la aces
te dezbateri, argumentat, să 
ia parte la elaborarea deci
ziilor.

e-

LUCREȚIA LUSTIG

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
__________________________________________________________ _____________________________________________________ 1 ____________

NICOLAE CEAUSESCU ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
De-a lungul întregului traseu și în întreprinderile vizitate, populația și-a exprimat 
într-un singur glas adeziunea deplină la propunerea ca secretarul general al partidului

să fie reales
Ața cum anunțam în numărul nostru de ieri, ultima etapă 

a vizitei de lucru, pe care secretarul general al partidului a 
întreprins-o timp de două zile, în zona de nord a Transilva
niei, a constituit-o județul Bistrița-Năsăud.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Ion loniță, losif Uglar, au sosit la Bistrița, joi după- 

pufemic entuziasm.amiază, într-o atmosferă de

în această parte a vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Vasile 
Patilineț, 
forestiere 
construcții. loan Ursu, președin
tele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele.

Că în toate celelalte centre 
străbătute în zilele anterioare,

ministrul economiei 
și materialelor de

și aici, secretarul general al 
partidului a consacrat întîlnirea 
pe care a avut-o cu oamenii 
muncii analizării, la fața locu
lui, a rezultatelor obținute in 
dezvoltarea economică a județu
lui Bistrița-Năsăud. în ridicarea 
nivelului de viață și civilizație, 
ca urmare a înfăptuirii hotăriri- 
lor Congresului al X-lea al 
partidului, precum și examinării 
temeinice, a perspectivelor lumi-

în această înaltă funcție, susținînd-o din adîncul inimilor
noase. ale înaintării spre comu
nism pe care documentele apro
piatului congres le deschide în
tregii țări și implicit în fața 
acestor meleaguri.

Pe stadionul „Progresul", 
unde a aterizat elicopterul pre
zidențial, în întimpinarea secre
tarului general al partidului 
erau prezenți mii de oameni ai 
muncii — români, maghiari și 
germani — din orașul Bistrița 
și din localitățile învecinate, 
Care iși manifestau bucuria 
nețărmurită pentru acest nou și 
fericit prilej al reîntilnirii cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dînd glas acestor sentimente, 
tovarășul Adalbert Crișan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consi
liului popular județean, a urat

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, ce
lorlalți oaspeți, un călduros bun 
venit.

De-a lungul întregului traseu, 
spre noua platformă industrială 
a orașului, ca și în întreprinde
rile vizitate, mulțimea scandea
ză cu entuziasm : „Ceaușescu— 
P.C.R.", „La al XI-lea Congres, 
Ceaușescu e ales“, exprimîn- 
du-și astfel, într-un singur glas, 
adeziunea deplină la propunerea 
ca secretarul general al partidu
lui să fie reales în această înal
tă funcție și susținînd-o din 
adincul inimilor.

Vizita de lucru a început la 
Complexul de industrializare a 
lemnului din Bistrița, unde se-

(Continuare în pag. o I11-a)

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

la adunarea populară din orașul Bistrița
Dragi tovarăși și prieteni,
Este o deosebită, plăcere pen

tru mine să mă întilnesc din 
nou cu oamenii muncii, și cu co
muniștii din Bistrița și din ju
dețul Bistrița-Năsăud și să vă 
adresez cu acest prilej dum
neavoastră. tuturor locuitorilor 
din oraș și din județ un salut 
călduros din partea Comitetului 
Central, a guvernului, precum 
și din partea mea personal. 
(Aplauze puternice, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Actuala vizită de lucru se în
scrie în practica conducerii 
noastre de partid și de stat da 
a se consfătui în permanență cu 
activul de partid și de stat, cu 
oamenii muncii, cu toți locuito
rii, cu întregul popor, în legă
tură cu activitatea desfășurată, 
cu ceea ce avem de făcut pen
tru a asigura mersul tot mai 
hotărît înainte al patriei noastre 

/ pe calea făuririi societății so-

cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării ferme spre comu
nism. (Urale puternice ; se 
scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Fiind în 'preajma Congresului 
al XI-lea, care este chemat să 

. adopte documente de importan
ță istorică pentru viitorul pa
triei noastre socialiste — Pro
gramul partidului și Directivele 
de dezvoltare economico-socia- 
lă pînă în 1980 și în perspecti
vă pină în 1990 — am conside
rat că este bine și necesar să 
ne consfătuim și cu activul de' 
partid și oamenii muncii din 
Bistrița pentru a vedea împreu
nă cum s-au înfăptuit pînă a- 
cum hotărîrile Congresului al
X- lea al partidului și ce tre
buie să facem în continuare 
pentru realizarea sarcinilor
vor fi trasate de Congresul al
XI- lea. (Urale puternice).

Am vizitat trei dintre -între
prinderile create aici în acest 
cincinal. Este adevărat, unele

ce

dintre ele sînt doar la începutul 
activității ; dar de pe acum am 
constatat, cu multă satisfacție că 
aceste întreprinderi obțin rezul
tate bune, că oamenii muncii — 
muncitorii, tehnicienii, inginerii 
—, conducerile colectivelor, or
ganizațiile de partid, se preo
cupă temeinic de buna funcțio
nare a întreprinderilor, de reali
zarea planurilor de producție in 
conformitate cu studiile tehnico- 
economice aprobate. (Aplauze ; 
urale puternice).

De fapt se poate spune că 
Bistrița, și in general județul 
Bistrița-Năsăud, de abia in cin
cinalul 1971—1975 s-a înscris pe 
orbita industrializării socialiste. 
Dar și aici se văd de acum roa
dele politicii partidului nostru 
de amplasare rațională a for
țelor de producție pe întreg te
ritoriul țării. Se demonstrează 
justețea hotărîrilor privind re
organizarea teritorial-adminis- 
trativă a țării, care au permis

o mai bună amplasare a forțelor 
de producție și o conducere 
mai rațională a dezvoltării tu
turor județelor și zonelor țării. 
(Urale, aplauze ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul").

în 1970, județul Bistrița-Nă
săud realiza în industrie o pro
ducție de circa 800 de milioane 
lei ; la sfirșitul acestui cincinal 
va avea o producție de aproape 
2 miliarde lei. Dacă primul se
cretar, comuniștii, oamenii mun
cii iși vor ține angajamentul de 
a contribui la realizarea cinci
nalului înainte de termen, s-ar 
putea ca această producție să fie 
ceva mai mare de 2 miliarde la 
sfirșitul anului viitor. Deci este 
o creștere de 2 ori și jumătate. 
Desigur, cifra de 2 miliarde nu 
este prea mare în comparație cu 
producția industrială a Româ
niei ; dar față de nivelul de la 
care s-a pornit ea reprezintă un

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN ACESTPAMINTUL
UN BUN NAȚIONAL

Ieri a fost publicat proiectul 
legii cu privire la fondul 
funciar, care, ca urmare a hotă- 
rîrii ședinței Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., se supune 
dezbaterii publice. Acest docu
ment apare într-un moment în 
care partidul intensifică măsu
rile pentru gospodărirea cit mai 
bună și extinderea suprafeței 
agricole, îndeosebi a celei 
arabile, pentru a se menține și 
spori fertilitatea solului. însăși 
Carta fundamentală ideologică, 
teoretică și politică a partidului 
— Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, care trasea-

Proiectul Legii
cu privire 

la fondul funciar

ză direcțiile fundamentale ale 
activității partidului pe o pe
rioadă de 20—25 de ani — acor
dă acestei importante 
atenția maximă. „în
dezvoltării intensive a agricul-

turii — se precizează în proiec
tul de Program — se va acțio
na pentru conservarea și ame
liorarea fondului funciar. Indi
ferent de caracterul proprietății 
— de stat, cooperatistă sau 
particulară — pămintul repre
zintă un bun național, avuția 
întregului popor, de aceea tre
buie folosit în conformitate cu 
prevederile legale, corespunzătoi- 
intereselor dezvoltării economiei 
naționale, întregii societăți".

Importanța legii derivă tocmai 
din aceea că ea oferă un cadru

avuții 
vederea

ION andreițA
(Continuare in pag. a V-a)

JUDEȚELE PATRIEI 
LA COTA MARILOR ÎNOIRI

sau Albastru
Panglica de șosea despică 

noaptea umedă. Aerul este mai 
rece și mai pur. De la aeroport, 
spre inima Cetății, drumul trece 
pe lîngă platforma industrială a 
Sucevei — combinatele de celulo
ză și hîrtie și de prelucrare a 
lemnului, Întreprinderea de uti
laje și piese de schimb, Uzina de 
reparații auto, Întreprinderea de 
mecanică. Un vast cîmp al indus
triei care trimite semnalul lumi
nos spre mașina care gonește.

Zăresc in fugă, printr-o fereastră 
larg deschisă, o planșă de pro
iectare și aplecat spre ea — un 
tînăr care gîndește, concentrat. 
Este probabil cea mai frumoasă 
ipostază umană și o recunoști 
imediat ca pe o limbă maternă. 
„Așa începe Suceava — îmi spu
ne alături un călător — cu plat
forma industrială. E ca o emble
mă !“ Apoi adaugă. „De aici, din 
vale, se vede bine cetatea cea
laltă, de sus. Cetatea lui Ștefan,

NUMĂR
• Ziua energeticianu- 

lui

• Pro și contra la ru 
brica cultură

• De la om la om

• Precursori ai auto
mobilului modern

• Tîrgul Internațional 
București 1974

SUCEAVA
de Bucovina

* Cînd urci acasă la Ștefan cel 
Mare — priveliștea orașului și a 
platformei industriale este impre
sionantă. Noi, sucevenii, stăm 
într-un fel mărturie umbrei voe- 
vodale, că facem, mai departe, 
Istoria..." Omul de lingă mine 
tace și emoția se insinuează în
cet în suflete — pentru că ace
le cuvinte simple „acasă la Ște
fan cel Mare" au pentru noi, ro
mânii, o adîncă semnificație, fac 
parte din stema noastră morală.

Sus, la Cetate, este liniște, 
vizitatorii tac, coborînd în 
moria părinților, ureînd în 
moria străbunilor. Iarba sună as
pru, aproape de iarnă, norii co
boară spre pietrele albite de 
timp. Se rostogolesc peste sufle
te fraze mari, cioplite în bronz, 
umbra lui Sadoveanu trece peste

Aici 
me- 
me-

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

ESTE FAMILIA
PRIMA ȘCOALĂ A MUNCII ?

Antonio Gramsci adaugă întrebării considerată 
fundamentală pentru acțiunea și cercetarea so
cială — „ce este omul" ? — încă una care vizează 
direct adaptarea la o perspectivă socială și isto
rică dată, și anume : „ce poate deveni omul ?" 
Privit prin această perspectivă, rolul familiei în 
formarea personalității, in educarea morală a 
tineretului, capătă valențe suplimentare. Iată 
cum argumentează cercetătoarea cehă Iva Sla- 
binova această concluzie : familia este primul 
mediu de contact al copilului cu ceilalți oameni; 
tot ea este mediul care exercită influența cea 
mai lungă ca durată ; la crearea experienței so
ciale intervine direct și latura sentimentală pro
fundă care ii leagă pe membrii familiei ; in

sfirșit, familia este locul unde sînt, sau trebuie 
să fie, satisfăcute principalele trebuințe emoțio
nale ale omului (atenție, interes, grijă și dra
goste), în care se dezvoltă capacitățile și însu
șirile psihice și sociale.

Cum răspunde acestor funcții esențiale fami- 
lia, cit din misiunea sa socială este înțeleasă și 
aplicată cum se cuvine ? în baza condiției — 
subliniate expres de documentele actuale și de 
perspectivă ale partidului nostru — că munca 
este principalul factor formativ și argumentu! 
indispensabil pentru o integrare complexă, se 
instituie familia ca o adevărată școală a muncii ?

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNSEMNĂRI
de ACULIN CAZACU

Anticipație
inversa

Forța de muncă a anilor 
1985—1990 a început să se 
construiască. Ea va fi for
mată, în cele mai noi eșaloa
ne ale sale, din cei care au 
pășit pragul școlii, pentru 
prima dată, anul acesta, 
vem acum, în clasa I, un 
uriaș contingent uman și, 
imi place s-o cred, o rată de 
școlarizare care să se apro
pie, pînă la limită, de cele 
100 de procente. Cunoaștem 
oare „scenariul" evoluției 
viitoare a acestui contingent? 
Care va fi ruta sa școlară și 
— apoi — profesională ?

Sînt întrebări justificate, 
dacă ne gîndim bine că per
spectivele sale nu sînt deloc 
lineare, ci că va trăi anii u- 
nor puternice erupții de cu
noaștere și tehnică, modelin- 
du-se așa incit să ie facă față 
și să le deslușească — în de
plină cunoștință de cauză — 
consecințele. Sînt întrebări 
justificate pentru că ne-am 
deprins să gîndim prospectiv, 
evaluînd prezentul de pe po
zițiile anticipate ale viito
rului.

Facem, așadar, acum, edu
cația de bază a omului care, 
spre finele celui de-al doilea 
mileniu, va fi în deplinăta
tea puterilor sale fizice, inte
lectuale și morale. Trebuie 
să ne gîndim bine cum va a- 
răta acest om, cumpănindu-i 
structurile de personalitate

A-

(Continuare în pag. a V-a>
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ADEZIUNE DEPLINĂ
In aceste zile, premergătoare lucrărilor forumului comuniști

lor se desfășoară în întreagja tară conferințe ale organizațiilor 
municipale și orășenești, Alfi unor mari întreprinderi, instituții 
centrale de invățămînt și de cercetare, unități militare. Cu legi
timă mindrie participanții Ia ;aceste conferințe, in numele tuturor 
comuniștilor pe care îi repreț intă, iși exprimă, jn telegramele a- 
dresate cu acest prilej Coăaitetului Central al partidului, to
varășului NICOLAE CEAUȘEțSCU, adeziunea lor deplină, atașa
mentul fierbinte fată de politica internă și internațională a parti
dului și statului nostru, aprobă întrufotul documentele pro
gramatice de excepțională însemnătate teoretică și practică ale 
Congresului al XI-lea al PțC.R., documente care prefigurează 
viitorul luminos al poporului și patriei noastre socialiste.

Raportind succesele obținute, participanții se angajează toto
dată, în cinstea marelui eveniment, că vor depune întreaga lor 
capacitate de muncă pentru■ realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1974 și îndeplinirea înainte de termen a cinci
nalului, pentru punerea în pcactică a tuturor sarcinilor politice 
și social-economiee ce vor fi Jhotărîte de Congresul al XI-lea al 
partidului, pentru făurirea societății socialiste multilateral .dez
voltate și înaintarea României tspre comunism.

Asemenea telegrame au fosta trimise de conferințele brganiza- 
țiilor de partid municipale și orășenești Brăila, Tecuci, Drăgă- 
șani. Sighișoara, Reșița, a Corobinatului siderurgic Hunedoara, a 
institutelor și centrelor de cercetări din Capitală ale Academiei 
de științe sociale și politice, a, aparatului și instituțiilor Consi
liului Politic Superior al Armatei, Comandamentului Apărării 
antiaeriene a teritoriului, Institutului politehnic București, aero
portului Otopeni.

ZIUA ENERGETICIANULUI
ADRIAN GEORGESCU,

adjunct al ministrului 
energiei electrice

Prilej de trecere în revistă a 
realizărilor obținute și în același 
timp un stimulent pentru activi
tatea de viitor, Ziua energeticia- 
nului se sărbătorește în acest an 
de energeticienii de toate vîrstele 
din întreaga țară, în atmosfera 
de entuziasm și angajare a efor
turilor întregului popor pentru 
realizarea perspectivelor lumi
noase, indicate în proiectul de 
Program al Partidului Comunist 
Român de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism.

Saltul realizat în dezvoltarea 
acestui important sector al eco
nomiei, salt exprimat prin datele 
înregistrate in statistici interne și 
internaționale, este mărturie a 
atașamentului cu care energeti
cienii, conștienți de răspunderea 
pe care o au față de partid și de 
stat, muncesc pentru a aduce 
contribuția lor integrală la reali
zarea obiectivelor prevăzute în 
proiectul de Directive ale Con
gresului al XI-lea. Prevederile ca 
în 1980 să realizăm o producție 
de energie electrică de aproape 
40 ori mai mare decît producția 
de energie electrică a anului 
1950, iar în anul 1990 
de 66 ori. deschid perspec
tiva succeselor noastre viitoare și 
în același timp ne obligă la o 
concentrare a tuturor capacități
lor și eforturilor creatoare pentru 
realizarea lor.

Dezvoltarea producției de ener
gie electrică la nivelul de 130— 
ldO miliarde kWh în 1990 se va 
baza pe extinderea utilizării 
combustibililor inferiori, folosirea 
integrală a potențialului hidro
energetic și introducerea cu pon
dere crescătoare a energiei nu
cleare. Din totalul puterii, insta
late în sistemul electroenergetic 
în 1990, peste 60 la sută o var 
reprezenta centralele hidroelec
trice și termocentralele pe căr
buni și peste 20 la sută centrale
le nucleare.

Unii dintre energeticienii de 
astăzi au fost tineri energeticieni 
pe primele șantiere de construe 
ții de centrale electrice de la 
Moroeni, Doicești, Comănești, au 
ridicat linii electrice la tensiuni 
din ee în ce mai înalte, au ex
ploatat și întreținut instalațiile 
electrice pentru a asigura în cele 
mai bune condiții alimentarea cu 
energie electrică a consumatori
lor. In prezent, împreună cu ti
nerii de astăzi, construiesc și ex
ploatează obiective energetice ca 
Turceai, Rovinari, Porțile de 
Fier, in fața cărora primele reali
zări ale anilor ’50—'60 apar la 
dimensiuni de machete.

Cu mîndria meseriei și realiză
rilor în acest domeniu, energeti

Răspunderea 
față 

de amintire
Nimeni nu s-ar putea în

doi — serios vorbind — de 
utilitatea și oportunitatea e- 
vocărilor, a memorialisticii, 
a documentelor inedite, me
nite, cu toate, a fixa în con
știința civică dimensiunea 
umană superioară a celui e- 
vocat ; cum, in principiu, ni
meni nu poate suspecta pe 
memorialist de scopuri 
obscure — de pildă, supra
evaluarea modestei sale per
soane I — atîta vrenie cit 
din capul locului, fiecare iși 
mărturisește deplina loiali
tate față de cel evocat. Iată, 
însă, că printr-o întimpiare 
ciudată, ne mai întîlnim 
cu o literatură căreia nu 
sfiala (și uneori decența) îi 
pot da adevărata măsură ; 
ci cuvintele amare ale poe
tului : „Nu slăvindu-te pe 
fine, lustruindu-se pe el / 
Sub a numelui tău umbră"...

Fiindcă despre ce este 
vorba ? Un cineva tinăr de 
tot fiind duce să zicem poe
zii la un magistru al timpu
lui și acesta, după o lectură 
adincă. întreruptă doar de 
scrutarea (dacă se poate pe 
sub ochelari sau sprîncene

cienii se supun conștient discipli
nei riguroase de exploatare ji se 
preocupă continuu de perfecțio
narea lor profesională pe măsura 
cerințelor impuse de dezvoltarea 
și creșterea complexității instala
țiilor.

în preocupările prezente un loc 
important este reținut de sarci
nile care asigură o dezvoltare 
continuă a energeticii românești, 
prin cîntărirea gospodărească a 
consumului mereu crescând de 
energie electrică și de căldură, 
cerut de economia națională șt 
folosirea rațională, economicoasă, 
a resurselor energetice de care 
dispunem. In acest sens se solici
tă eforturi din partea tuturor — 
energeticieni și consumatori, în 
ambele categorii tinerii definind 
o pondere importantă.

Căile prin care' trebuie rezol
vată această problemă de impor
tanță națională au fost stabilite 
clar de conducerea de partid 
prin hotărîrile Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.R., stabilindu-se un amplu 
program de' măsuri pentru îm
bunătățirea activității din indus
tria energiei electrice, pentru 
dezvoltarea bazei energetice și 
de economisire a combustibililor 
și a energiei.

Cu responsabilitatea izvorîtă 
din înțelegerea profundă a aces
tor imperative, noi, energeticie
nii, ne mobilizăm toate resursele

stufoase) a neofitului excla
mă duios : „Mă dragă, da tu 
știi că ai talent ?“ Debutan
tul se înroșește, bilbîie cu
vinte fără șir, iar maestrul, 
ei bine, maestrul avansează 
premisele sufletești ale unei 
prietenii care va dăinui peste 
api pînă cind se va converti 
în paginile evocatoare (cu cit 
mai multe cu atît mai bine) 
ce apar de regulă in chena
rul unei reviste sub generi
cul : „Cum l-am cunoscut 
pe..." sau, dacă se poate, 
chiar intr-o carie. Cutare bi
lețel (cu formă fixă : „De ce 
nu mai treci pe la mine ? 
Sună-mă să ieșim în oraș 
astăzi pe la 6 1/2 p.m.“) de
vine obiectul unei rafinate 
speculații la modul : „Și iată 
cum EI pe care eu nu în
drăzneam să-l deranjez avea 
grijă să uit distanța dintre 
noi doi". In fine un : „Să 
trăiți maestre!" gîfiit smirnă 
in poziție reglementară 
lingă ușile Capșei căruia cel 
vizat îi răspunde (ce altceva 
putea să facă ?) cu vorba 
afabilă : „Bonjour drăguță !“, 
devine subit : „Atent ca în
totdeauna nu pierdea nici 
un prilej să-mi arate afec
țiunea pe care mi-o purta".

Vrem să fim bine ințeleși. 
Evocările, atunci cind sur
prind cifrul moral, inefabil 
al unei marț personalități, 
sînt cum nu se poate mai 
binevenite. Cine poale uita 
„Cartea albă" a distinsului 
profesor Al. Rosetti, adevă
rată bijuterie a genului în 
care, cu o exemplară discre

Județele Ilfov 
și Ialomița au încheiat 

insămințările 
de toamnă

în telegrame adresate Co
mitetului Central al Parti
dului Comunist ' Român, 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, unitățile agri
cole de stat și cooperatiste 
din județele Ilfov și Ialomița 
raportează încheierea însă- 
mințărilor de toamnă.

în prezent, in aceste ju
dețe toate forțele sînt con
centrate pentru terminarea 
cit mai grabnică a recoltării 
culturilor de toamnă și exe
cutării arăturilor pe întreaga 
suprafață planificată, punin- 
dU-se în felul acesta bazele 
unei recolte sporite în 1975.

proprii profesionale pentru a pu
tea aduce o contribuție cit mai 
mare la realizarea în special a 
acelor măsuri care să ducă la 
valorificarea maximă a resurselor 
interne, la o reducere a consu
murilor de combustibili și ener
gie, la micșorarea pierderilor din 
procesul de producere, ' transport 
și distribuție a energiei: electrice. 
In anul viitor a reduceți în me
die cu numai 1 la sută a consu
mului de energie electrică în
seamnă o economie anuală de 
peste 500 milioane kWh, ceea ce 
reprezintă circa a șaptea parte 
din consumul de energie electri
că pentru iluminat și utilizări 
casnice la nivelul anului 1973. 
Fiecare cetățean al țării noastre, 
la locul său de muncă sau acasă, 
înlăturînd risipa de energie elec
trică, contribuie direct la reali
zarea venitului național cu un 
consum minim de energie elec
trică.

Desfășurînd o intensă activi
tate pentru stabilirea celor mai 
eficiente căi de urmat în politica 
energetică de viitor, pent-u a 
valorifica cît mai bine zestrea 
energetică a tării. în pragul zilei 
energeticianului noi, lucrătorii din 
industria energiei electrice, ne 
exprimăm convingerea că în a- 
cest fel vom putea contribui tot 
mai mult la înflorirea României 
socialiste în drumul ei neabătut 
spre comunism.

ție. eruditul se retrage, lă- 
sind să trăiască prin ele în
sele marile sale prietenii. Și 
sigur că acesta nu este sin
gurul exemplu. Dar ce să 
mai spunem cind aflăm de 
la un poet serios cum se 
chinuia el cu cite un Eugen 
Lovinescu să-l convingă 
despre subtilitatea poeziei 
moderne pentru că, greu de 
cap (acesta din urmă, desi
gur !), nu se lăsa ușor con
vins. E aiei o chestiune de 
corectitudine, să-i zicem is- 
lorico-literară, dar nu nu
mai atit.

Și pe urmă mai este ceva. 
Apar de Ia o vreme opuri 
(așa-zis) de exegeză semna
te de cite un personaj din 
anturajul unui maestru, per
sonaj care simte nevoia să 
dea formă editorială devo
țiunii sale postume. Pină 
aici nimic rău. Ce ne facem 
— însă — eu acele compu
neri despre un mare poet ca 
Lucian Blaga sau un mare 
critic precum George Căli- 
nescu scrise intr-un limbaj 
pedestru, fără cea mai mică 
vibrație a ideii și care pă
trund in biblioteci școlare și 
sînt apoi conspectate, con
sultate, citate, comentate, 
rișcînd să pună în umbră 
alte contribuții de autentică 
valoare surclasate doar de 
un dezavantaj strict edito
rial ?

Pină Ia urmă este și o 
chestiune de responsabilitate 
socială : Cui îi încredințăm 
dreptul de a ni-i evoca pe 
înaintași ? Simpla simulta
neitate in timp și spațiu nu 
comandă automat și înțele
gerea, cu atît mai puțin vo
cația critică.

ȘERBAN CIONOFF

SUCEAVA
sau Albastru 
de Bucovina
(Urmare din pag. I)

limba românească, ascultînd aici 
și acum, ca un poem fundamen
tal. Țara de dincolo de negură 
se desprinde și strălucește în me
morie, în lumea legendei, căci 
aici Istoria intră în legendă sim
plu, firesc. Aici, acasă la Ștefan, 
acolo la Putna, la mormîntul lui 
Ștefan, la Baia cea legendară 
din memorie și la Șiret, pe pă- 
mînturile județului Suceava, Mol
dova este princiară. Trei capitale 
românești au durat aceste pă- 
mînturi. capitale nobile și aspre, 
capul de bour s-a înălțat liber 
și de nimeni stăpînit, nici un 
dușman, prin forța armelor, nu a 
luat cetatea Sucevei. Astfel, orice 
cîntec se transformă într-un imn 
în preajma Cetății, iar noi, ro
mânii, ne ridicăm solemn în pi
cioare, cum se cuvine a se ascul
ta un imn după o mare izbîndă. 
Marea izbîndă este drumul Mol
dovei prin veacuri, împlinirea ei 
de azi, renașterea în fii și nepoți. 
C'ind își îmbărbăta oștile, se spu
ne că Ștefan nu ținea paloșul 
drept înainte, ci drept înainte și 
în sus, țintind direcția șl zenitul. 
Pentru noi, românii, Suceava este 
drumul drept și în sus, cu capul 
ridicat spre fruntea soarelui.

30 de ani dintr-o istorie
— o altă istorie

După epoca de aur, într-un 
lung con de umbră au intrat ma
rea cetate șl pămînturile ei. Duș
mani hrăpăreți și puternici au 
lovit-o și au furat-o. Războaie și 
foame. Pauperizare și exploatare 
nemiloasă. Cinica burghezie n-a- 
vea sentimentul glorioasei istorii 
a Țării de Sus. Bucovina și-a 
ascuns sufletul adevărat în cîn- 
tece de jale. Ultimul război a dis
trus și ce mai era de distrus. Su
ceava, Rădăuți, Vatra Dornei, 
Șiret, Gura Humorului, Cîmpu- 
lung Moldovenesc — biete tîr- 
guri atinse de flagelul uitării, 
locuri unde nu se întîmpla ni
mic, decît aspra trecere a negu
rilor prin anotimpuri. Pe cei 
8 500 km p. care sînt astăzi pă
mînturile județului Suceava, si- 
tuînd-o pe locul doi ca suprafa
ță între județele țării, se așter
nuse uitarea sărăciei.

Dar au venit comuniștii și cei 
30 de ani de istorie comunistă 
cu oamenii ridicați la o rtouă is
torie. Sucevenii pot fi — reînno- 
dînd find istoriei — considerați 
la fel de legendari ca marii lor 
înaintași. Suceava care fusese 17 
decenii cetate de scaun a renăs
cut din propria-i cenușă cu o for
ță și o vigoare moștenite de la 
forța și vigoarea cu care străbu
nii se apărau de dușmani. Alte 
semnificații și alte împliniri au 
azi forța și vigoarea acestor 
locuri. O uriașă construcție —■ 
salt în timp — un ritm trepidant 
al dezvoltării, cei 30 de ani de 
socialism care au scris o nouă is
torie. Dulcea și romantica Țară 
de Sus a Moldovei a intrat pe 
orbita industrializării, ca toate 
județele patriei, visul de liberta
te și neatîrnare al strămoșilor ca
pătă noi valențe în contempora
neitate — și această contempora
neitate Suceava o scrie cu ma
șini de înaltă tehnicitate, cu ma
tematică și beton, cu o sete de

Platitudini
A țreia carte con» erată 

lui G. Călinescu (după cele 
ale Iui Ion Bălu și S. Da
mian) poartă semnătura lui 
Viorel Alecu’, autorul volu
mului „Opera literară a lui 
George Călinescu" (Editura 
Albatros 1974). Este analiza
tă in volum creația lui Căli
nescu in ipostaza de poet, 
nuvelist, romancier, drama
turg, autor de note de călă
torie, autor «1 „Cronieii mi

IPfllO $1CONTUA
zantropului" și apoi al „Cro
nicii optimistului". Cartea 
se incheie cu trecerea în 
revistă a activității de ziarist 
și comentator al literaturii 
universale ale criticului.

De la prima la ultima pa
gină Viorel Alecu rămine 
credincios unei platitudini 
absolute. Textul e o înși
ruire de banalități iar ana
liza este făcută la un ni
vel elementar al observa
ției. Aflăm astfel că „Spiri
tul creator călinescian s-a 
ridicat deasupra textelor, 
concretizîndu-se în descrieri 
pitorești și portrete sugesti
ve frecvente în «Viața lui 
Mihai Eminescu», «Ion 
Creangă» etc". „Noutățile" 
oferite de interpretare mi
șună Ia tot pasul („talentul 

știință și cultură care a asimilat 
în 30 de ani, comprimîndu-1, 
timpul cîtorva secole de inerție. 
52 de unități industriale, dintre 
care 34 republicane, 72 la sută 
din producția globală a județu
lui, 87,6 la sută din venitul net 
— acesta este ritmul de dezvol
tare al industriei sucevene. Bo
gățiile solului și subsolului suce
vean au intrat în fluxul modern 
al exploatării raționale la înalți 
parametri, oamenii Țării de Sus 
realizează azi în 11 zile întreaga 
producție globală a anului 1948. 
Numai în industria minieră pro
ducția globală a anului 1950 se 
realizează azi în 8 zile. Dansul 
cifrelor poate continua : în 44 do
tări Suceava exportă un număr 
de 75 de produse, cărora li se 
dă o înaltă apreciere. Agricultu
ra, făcută pînă la eliberare cu 
mijloace rudimentare, are azi în 
cele peste 90 de cooperative a- 
grîcole de producție 2 070 de 
tractoare, peste 47 000 tone de 
îngrășăminte, o producție de grîu 
la hectar cu peste 600 kg mai 
mare decît în 1938, cu peste 
4 000 kg. la sfeclă,,cu peste 7 000 
kg, la cartofi ș.a.m.d Poate cea 
mai importantă cifră este aceas
ta : în agricultura Sucevei lu
crează acum peste 2 300 de spe
cialiști acolo unde altădată, agri
cultura era, dacă nu o fantezie, 
oricum o anexă. Suceava, pămînt 
de legendă, cu cei 644 000 de lo
cuitori ai săi, deține azi locul 8 
ca populație între județele țării, 
dar multe din cifrele producției 
sale sînt printre primele : locul 1 
pe țară, la producția de hârtie, 
celuloză, cherestea, lapte, carne 
și cartofi; locul doi la producția 
de plăci fibro-lemnoase ; locul 
trei la producția de brînzeturi 
etc.

Totul pentru om

Cum poate fi tinăr un pămînt 
străvechi este o analiză specta
culoasă, care în rigoare și logică 
implică poemul. Vin oameni noi 
pe pămîntul Bucovinei, se întorc 
acasă fiii Sucevei, plecați la 
școli înalte. Suceava însăși și-a 
construit și dezvoltat școli înal
te. O dinamică a cadrelor care 
implică marile mutații sociale ce 
s-au produs pe aceast pămînt o- 
bligă pe toată lumea să învețe. 
Moldovenii învață cu entuziasm. 
In 1948 erau în județ 502 uni
tăți școlare, 2 303 cadre didacti
ce și 61 625 de elevi. Azi, sînt 
965 unități școlare, 6 239 cadre 
didactice, 135 428 de elevi. Vn 
sucevean din patru învață în in
stitutul pedagogic, în cele 12 li
cee de specialitate, în cele 21 
realist-umaniste, toate acestea nu
mai pe pămîntul județului, din
colo de institutele superioare un
de merg tinerii Sucevei. Pentru 
oamenii locului, cei care își des
fășoară azi activitatea. în propor
ție de 28 la suta în industrie, se 
construiește. Se construiește în 
spirit și se construiește un trai 
civilizat, omenesc. Numai la Su
ceava peste 70 la sută din popu
lația orașului locuiește în case 
noi. Intre anii 1951 și 1973 s-au 
construit în județ 16 571 de apar
tamente și peste 52 100 case noi. 
Oamenii trăiesc și muncesc în 
chip socialist, venitul net pe cap 
de locuitor a crescut, ca o fi
rească urmare, de peste 5 ori în 

descriptiv al lui G. Călines
cu e remarcabil" ; „Origina
litatea lui G, Călinescu (in 
romane n. n.) se manifestă 
in a nu face o adaptare după 
romanele Iui Balzac, ci de a 
prezenta burghezia româ
nească de Ia începutul aces
tui secol în ce are ea mai 
leprezentativ, mai caracte
ristic" ; „Ioanide este o pro
iecție a năzuințelor autoru
lui"). Adesea, cartea este 
datorită lipsei de spirit 
critic o parodie a pro
cedeelor călinesciene. Forța 
aspeiațiilor surprinzătoare la 

maestru devine aici o ma
nie, o posibilitate de a face 
apropieri aflate Ia indemina 
oricui': „Sub acest aspect al 
formării personalității unui 
tinăr in contact cu viața 
«Scrinul negru» este un Bil- 
dungssoman comparabil cu 
«Wilhem Meister» al Iui 
Gbethe". Dar modelul clasic 
al acestui gen este „VVilhejn 
Meister", așa că apropierea 
era atît de previzibilă, incit 
o face superfluă și ridicolă. 
Altă apropiere de același 
calibru „ioanide (...) pier- 
zînd pe Tudorel și pe Pica 
iși învinge durerea conver
tind-o, asemeni lui Solncss 
din drama lui Ibsen, in 
grandioase construcții puse 
Ia dispoziția omului". Care 
era exemplul cel mai la în-

Ceea ce face, fără îndoială, 
in clipa de față farmecul 
Sucevei este noua sa piață.

Cel care n-au văzut cum 
arăta, numai cu trei ani in 
urmă, locul in care este am
plasată, cu greu iși pot da 
seama de ce s-a petrecut a- 
colo. închipuiți-vă o uliță, o 
simplă uliță cu prăvălii de 
provincie, adăpostite in case 
vechi, cu un singur etaj, u- 
nele mai ieșite in strada 
destul de îngustă eu colțul 
vreunui zid bătrîn și umed. 
O cofetărie, o bodegă, o pră
vălie de zarzavat, un birou 
de voiaj într-o odaie, o casă 
cu ferestre înguste, cu înfă
țișare de vechi vagon de cla
sa treia, pe care firma „Ho
tel" nu părea mai la locul ei 
decît ar fi părut inscripția 
„Boier" pe pieptul unuia din 
bătrinii. rebegiții birjari ai 
orașului.

Cam acesta era „centrul", 
tot ce putea fi socotit mai 
centru al orașului. încă vreo 
două ulițe și mai strimte de
cît cea principală și un loc 
viran pe care se afla o bază 
de autocamioane. Atîta tot.

Pe una din ulițele lătural
nice dădeai de o cramă adă
postită într-o pivniță veche, 
o hrubă de demult, în care 
își vor fi băut solda ofițerii 
imperiului austro-ungar. în 
preajma ei domnea un secu
lar miros de urină de cal.

Și mie îmi pare rău, ca șl 
lui Șolohov, că dișpar caii...

Și eu ascult, cind se mai 
aude, acel tropa-tropa — un 
întreg capitol din istoria ci
vilizației omenești și a lite
raturii universale — cu care 
vreo ultimă trăsură trece in 
amurg pe străzile orașului. 
Iar aștă-vară, între Sibiu și 
Făgăraș, am scos o exclama
ție de bucurie cind am zărit 
pe cimp, la marginea unei 
păduri, zvelta, aeriana, ju
căușa herghelie de Ia Sîm- 
băta.

O, caii !... Au ajuns să fie 
concentrați cite o sută două
zeci de milioane, cîți n-or fi 
luat parte la toate războaiele 
napoleoniene, in motoarele 
rachetelor cosmice.

Dar Ia Suceava, trebuie să 
recunosc, caii erau mai mult 
o prezență olfactivă. Uiițele 
pavate cu bolovani și gropile 
dintre ele, în care lichidul 
gălbui se aduna și stăruia 
toată ziua, ajutau mult la a- 
ceasta.

Știam că acel centru, de 
tîrg sordid, urma să se dări- 
me și că se vor construi a- 
colo clădiri noi, printre care 
și un bloc turn mai înalt de
cît clopotnița lui Alexandru 
Lăpușneanu.

Știam că au să se dărîme 
și am fost martor la dispari
ția multora dintre acele case

ultimul sfert de veac. Astfel se 
scrie in litere și cifre „la zi“ ti
nerețea unui bătrîn pămînt ro
mânesc. Tinerețea sa spirituală, 
tinerețea propriu-zisă a fiilor Su- 
cevei, cei care vor construi viito
rul, cei care vor realiza Progra
mul Partidului Comunist Român. 
Cei care prin forța brațelor și 
minții lor vor înflori acest pă
mînt. Impetuos, acest viitor se a- 
propie. Potențialul industrial al 
județului va depăși la sfîrșitul 
viitorului cincinal de peste 4 ori 
pe cel din 1965. Valoarea pro
ducției globale industriale va fi 
de peste 14 miliarde lei. Peste 30 
de noi capacități industriale vor 
intra în funcțiune, numărul locu
rilor de muncă va crește cu pes
te 20 000. Firesc, se vor construi 
peste 12 000 de noi apartamen
te, adică mai mult decît dublul 
din actualul cincinal, astfel incit 
oamenii Sucevei anului 1980 vor 
fi, practic, oamenii unor orașe și 
sate noi, unor reconstrucții din 
temelii. Satul însuși, vatră stră
bună, locul de păstrare a unor 
inestimabile bogății, tradiții și 
folclor, va intra într-un ritm ac
celerat în procesul de atingere 
a unor înalte cote de productivi
tate. Agricultura va înregistra o 
creștere de peste 30 la sută la 
producția globală față de actua
lul cincinal din care aproape ju
mătate va fi dat de zootehnie, 
așezate pe înalte criterii științi
fice. Raportând partidului, Con
gresului al XI-lea, pașii de uriaș 
făcuți într-o scurtă, dar cît de 

demînă oferit de literatura 
universală, pentru a ilustra 
pe Constructor ? Solness ! 
Pe Solness ni-I oferă grab
nic și Viorel Alecu. Parodie
rea involuntară a maestrului 
e realizată și la nivel stilistic. 
Astfel luăm cunoștință de 
faptul că portretul lui N. 
Iorga din „Istoria literaturii" 
e „indimenticabil" (s. n.).

Adesea lucrări de felul ce
lei scrise de Viorel Alecu 
sînt scuzate prin iubirea au
torului pentru subiectul cer
cetat. A da la iveală o astfel 
de carte este însă mai de
grabă o lipsă de iubire față 
de Călinescu și de respect 
față de cititor. Aprecierile, 
prip lipsa de înzestrare a 
exegetului, sînt atît de ba
nale incit sună a laudă con
vențională. Pentru un elev, 
de pildă, nepătruns încă 
prin forța lucrurilor, într-o 
măsură suficientă, de ideea 
valorii operei călinesciene, 
cartea Iui Viorel Alecu are 
darul de a trezi suspiciunea 
in fața acestei valori.

VICTOR ATANASIU

Inflație 

in prefață...
O culegere de texte de 

diverse facturi (note, con
fesiuni. tablete, epistole, in
tervenții polemice), publica
tă la Editura Dacia (în seria 
Restituiri) încearcă să ofere 
o imagine sintetică a poeti
cii lui Arghezi. Să recu

răpănoase, inclusiv jalnicul 
hotel, și la apariția multor 
clădiri noi, inclusiv blocul 
turn.

Din toată această operă de 
dărimare și de construcție. 
Suceava s-a ales cu o piață 
centrală, realitate urbanisti
că de cel mai înalt nivel. 
Singura ei piață de pină a- 
cum era aceea în care țăra-, 
nii își aduc produsele și care 
și azi poate incintă pe călă
torul străin prin portul, chi
pul și graiul celor ce forfo
tesc pe acolo. Acei bărbați 
inalți și acele femei cu o- 
brajii rumeni ca merele, cu 
graiul și cu cojoacele lor 
tivite cu blană de vulpe, dau 
locului o notă specifică și fac 
farmecul Sucevei in punctele 
unde, datorită noilor clădiri,

Farmecul 
orașului

de GEO BOGZA

ea ar putea să semene cu 
multe alte orașe.

Dar marele farmec, fără 
îndoială, îl constituie noua 
sa piață. Și ea ar putea să 
semene cu piețele altor ora
șe, construite in ultimul 
timp, dacă n-ar avea norocul 
să-i lipsească o lăture. Iar 
latura aceasta o lasă deschi
să, în mod direct, spre un 
deal împădurit pe care se 
află cetatea lui Ștefan cel 
Mare. Privitorul este balan
sat, cu mari voluptăți inte
lectuale, între îneîntarea pre
zentului și sentimentul co
pleșitor al istoriei.

Piața despre care vă vor
besc este, așadar, piața cen
trală a orașului, situată in 
inima lui, dar inima vechii 
Suceve a fost tare mică... In
cit, în loc ca piața centrală 
să fie, ca în toate orașele, 
înconjurată de clădiri dincolo 
de care pornesc străzi și se 
înalță alte clădiri, în partea 
dinspre răsărit ea se termină 
cu blocul turn, cu liniile Iui 
înalte și drepte și cu marile 
lui vitrine de la parter, din
colo de care, pe cea de a pa
tra lăture — care devine un 
fel de a patra dimensiune — 
începe natura și cartea cea 
mare a istoriei.

bogată istorie, județul Suceava 
raportează angajamentul ferm de 
a îndeplini prevederile Directive
lor și Programului de dezvoltare 
pe următorii 15 ani preconizate 
de partid.

Vatră de cultură, 
cîntec al frumuseții

In mijlocul orașului Suceava, 
alături de străvechiul monument 
arhitectural în proporții armo
nioase și monumentale, noua 
casă de cultură a orașului, li răs
punde, armonic, într-un alt capăt 
de județ, cea din Câmpulung 
Moldovenesc. Înconjurată de ce
lelalte case de cultură orășenești, 
de cele 178 cămine culturale, 90 
de biblioteci, 218 cinematografe 
și 14 muzee, ele sînt ca o efigie. 
Efigia și mărturia unei presti
gioase culturi recunoscute, știute 
si prețuite azi printr-o neobosită 
continuitate, la înaltul rang care 
i se cuvine. Prin oameni și pen
tru oameni se construiește socia
lismul. Pentru oameni cu o înal
tă cultură, creatori de frumos și 
receptivi la frumos, ca o moște
nire sfîntă, lăsată din părinți în 
părinți urmașilor. In Bucovina, 
sus, în nord, răspîndită cu o se
cretă știință a ritmurilor de ver
de și albastru ale pădurilor scli
pesc stins ca aurul vechi neste
matele Voronețului, Humorului, 
Moldoviței, Suceviței, Arborelui 
și Putnei. Pelerinaj la isto
rie și artă, oamenii vin neîntre

noaștem din capul locului că 
autorul, Ilie Guțan, proce
dează in genere cu simț cri
tic în alegerea textelor defi
nitorii, operație dintre cele 
mai dificile, dacă ne gîndim 
că procesul editării lui Ar
ghezi nu e nici măcar în 
etapa mediană, destule arti
cole trebuind căutate în 
paginile unor publicații de
functe. Lucrurile se compli
că insă la lectura prefeței. 
In cîteva zeci de pagini Ilie 
Guțan caută infructuos „sîm- 
burele de foc al poeticii ar
gheziene", „noutatea crezului 
artistic profesat de Arghezi", 
găsind că ..într-un limbaj 
personal, scriitorul își repre
zintă locuri comune ale este
ticii". Dacă așa stau intr-ade
văr faptele, atunci Ia ce bun 
s-a urmărit evoluția teoreti
cianului Arghezi ? Deranjea
ză mai la fiece pas stilul em
fatic, congestia verbală, 
morga doctorală, contradic
țiile și, ultimul, dar nu cel 
din urmă, modul ireveren
țios de referire la Arghezi.

In 1920, în pamfletul ne
drept contra lui Rebreanu, 
poetul pleda pentru „capaci
tatea de a vedea strîns și de-a 
reproduce viu", observînd că 
„Demnitatea literară îți im
pune un rol activ în specta
col. cu atitudine în cuvinte, 
o frîntură în imagini, o iu- 
țire și o abreviere lapidară 
[„.]. Ceva să umble prin 
fundul cuvintelor, să le re
însuflețească, să Ie croiască 
un destin, să le stăpinească, 
să le comande". Fraza pare 
bătută în aramă, incit afir
mația prefațatorului că în

A călca pe lespezile de 
piatră ale unei piețe moder
ne, pe marmura unor mo
zaicuri care înfățișează bo
gățiile regiunii, toate ivite 
în locul unor mizerabile ulițe 
de mizerabil tirg, în locul 
hrubei și al bălților de uri
nă, ar fi fost destul, ar fi 
fost de necrezut pentru mar
torul unor transformări pe
trecute în jumătate de de
ceniu.

Dar Suceava oferă, celui 
ce ajunge azi acolo, mult 
mai mult. In piața ei centra
lă un birou de voiaj, o far
macie și o librărie de cea 
mai modernă linie și de cel 
mai înalt grad al civilizației, 
și un oficiu de turism pe 
care l-am putea muta, cu 
mindrie, în orice capitală a 
lumii.

Mai sînt desigur și baruri, 
și restaurante, și hotelul cel 
nou, și, undeva, chiar o nouă 
cramă. Mai e, într-un colț, 
un debit de ziare a cărui vi
trină și al cărui spațiu inte
rior ar putea fi, de aseme
nea, invidiate de orice oraș, 
oricare i-ar fi gradul de ci
vilizație.

Iar dintre toate acestea, a- 
tît de noi. atît de incredibile 
in comparație cu Suceava de 
ieri, foarte plăcute la privit 
și Ia plimbat prin fața lor, 
și pe soare și pe ploaie, ochii 
îți cad în fiecare clipă pe 
blinda colină din față, verde 
sub plantația ei de pini, și 
pe ruinele celei mai emoțio
nante și prestigioase cetăți 
din istoria noastră.

Cred că nu numai noi, ro
mânii, ci și orice ștrăin nu 
poate să nu fie cuprins de 
farmecul acestei piețe cu u- 
na din laturi deschisă spre 
vastitatea lumii și a istoriei.

Din cite piețe mi-a fost dat 
să văd în felurite orașe din 
Europa și din Asia, parcă 
numai vestita San Marco din 
Veneția are o parte dintr-o 
latură deschisă spre infinita
tea mării.

Veneția și Suceava. Aceas
tă apropiere era obișnuită in 
vremea lui Ștefan cel Mare, 
care trimitea și primea emi
sari. la fel de străluciți în și 
din cetatea dogilor. Apoi Su
ceava a decăzut, dar după 
cinci sute de ani din nou ne 
este dat să ne gîndim, dintre 
zidurile eF. la Veneția cea 
plină de farmec.

Duceți-vă la Suceava pen
tru a putea sta față în față, 
de pe un mozaic de marmu
ră, cu cetatea marelui voie
vod al Moldovei, cu dimen
siunile durabile și glorioase 
ale istoriei noastre.

Reportaj apărut in „Scinteia 
tineretului" din 26 noiembrie 
1964.

rupt să primească în suflet res
pirația geniului. Geniul de con
structor și artist al unui popor 
care a înălțat cîntecul și a aș
ternut culoarea ascultînd. foșne
tul brazilor și ecoul munților, as
cultînd sufletul neamului său, 
doritor de pace și armonie. Este 
superioritatea morală a unui po
por care și-a sărbătorit minunea 
de a trăi pe un pămînt binecu- 
vîntat, prin artă. Cine n-a vă
zut niciodată o sărbătoare țără
nească în Bucovina, cu procesiu
nea de vis a costumelor popu
lare, încrustate cu roșu, negru, 
lumină și blană de jder, cine n-a 
privit chipurile cu ochi limpezi 
ale acestor țărani pentru care 
instinctul istoriei, al tradiției și 
al frumuseții sînt tot una cu in
stinctul de a fi — și a crește fii 
— nu poate înțelege deplin 
sensul și deplinătatea numelui de 
Moldova. Aici, aerul cîntă o doi
nă și pacea coboară din albas
trul de Bucovina — mutată de 

run meșter divin pe pereții Voro
nețului. In Suceava cîntă o fe
meie, Sofia Vicoveanca, care mu
tă în alt loc al pămîntului româ
nesc marele talent al Mă
riei Tunase. Vocea ei caldă 
și profundă, care atinge zone
le pure ale unei filozofii a 
cîntecului, răspîndeșțe în auz și 
sensibilitate ceva din parfumul 
indescifrabil și adine, care vine 
dinspre Rarău, spre apele Suce
vei, povestind cum cade timpul 
peste fruntea nobilă și înțeleap
tă a Moldovei.

articolul cu pricina „Patima 
s-a strecurat în cuvinte, iar 
acestea au devenit zănatice 
ca un viespar ațițat, refu- 
zind să se mai ordoneze cu 
răbdare iu frază" este falsă, 
în aceeași ordine de idei, 
poate admite cineva că, 
chiar tinăr fiind, Arghezi 
se deda la „îngăimări lite
rare", cum straniu își dă cu 
părerea Ilie Guțan ? Para
doxul acestei prefețe constă 
și în faptul de a-1 elogia pe 
maestrul „Cuvintelor po
trivite" pentru refuzul lă
bărțării și prolixității, re- 
curgînd Ia pachidermi lexi
cali de tipul : „Dincolo de 
mătăsurile sclipitoare ale in
venției literare se deslușesc 
adîncimile de gheață ale 
unei inteligențe intuitive 
prin excelență, cu rădăcini 
in vechi spiritualități altoi
te cu ecouri ale gîndirii mo
derne". O mostră de stil 
prețios este constatarea că 
„într-un comentariu din 1931 
asupra picturii lui Theo
dor Pallady se subliniază fa
cultatea abstractizantă a ar
tistului, opera realizînd o 
sublimare extraordinară și 
profundă a concretului sim
plificat și abstras în simbol, 
în omnipotenta ideii pri
mordiale". Cînd atîți cri
tici au visat arta de a spu
ne simplu lucruri com
plicate, Ilie Guțan rîvnește 
gloria inversă. Păcat ! O an
tologie in sine remarcabilă 
își așteaptă în continuare 
prefațatorul. ‘

DAN BOGDAN
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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

'(Urmare din pag. I)
progres simțitor. De altfel, așa 
cum am menționat, aceste în
treprinderi de abia au intrat în 
funcțiune, de abia încep să pro
ducă ; ele au încă multe de fă
cut pentru a ajunge la capaci
tatea maximă, pentru a da tot 
ceea ce este posibil să dea cu 
mașinile și utilajele cu care au 
fost dotate. De aceea, apreciez 
pe deplin posibil ca producția 
industrială din acest cincinal să 
depășească 2 miliarde lei. Aș 
dori să vă adresez felicitări 
pentru realizările de pînă acum, 
precum și urarea de a obține 
succese tot mai mari în viitor. 
(Urale puternice, aplauze).

în Programul partidului și în 
Directivele de dezvoltare econo- 
mico-socială în cincinalul urmă
tor și pînă în 1990 sint cuprinse 
sarcini deosebit de mari pentru 
dezvoltarea în ritm înalt a eco
nomiei naționale. Comitetul Cen
tral a hotărît să se facă efor
turi mai susținute pentru creș
terea economică generală și, pe 
această bază, și a nivelului de 
dezvoltare a tuturor județelor, 
stabilind sarcina ca în 1980 nici 
un județ să nu aibă o producție 
industrială mai mică de 10 mi
liarde lei. Printre județele care 
vor beneficia din plin de această 
hotărîre se află și județul Bis
trița-Năsăud. care în 1980 ur
mează să aibă o producție de 5 
ori mai mare față de 1975. De
sigur, pentru aceasta, Bistrița, 
ca și alte județe, trebuie să facă 
eforturi susținute. (Urale, aplau
ze puternice).

în situația aceasta se găsesc 
și alte județe ale patriei noas
tre. Poate însă numai Bistrița 
își va spori producția de 5 ori. 
în unele județe, producția va 
crește de 4, de 3 ori, de 2 ori 
și jumătate. De aceea, primul 
secretar are dreptate vorbind de 
„cincinalul Bistriței". Trebuie să 
ținem însă seama că acest cinci
nal este cincinalul industrializă
rii pe scară superioară a între
gii țări, a tuturor zonelor țării 
— în care se înscrie, cu un ritm 
înalt, și județul Bistrița-Năsăud. 
(Aplauze puternice, prelungite).

într-adevăr, a realiza în cinci 
ani o asemenea creștere cere 
eforturi serioase. Se poate spu
ne că Bistrița va crește din 
pundt de vedere industrial ase
meni lui Făt-Frumos care 
crește într-o lună cit alții în- 
tr-un an. (Vii aplauze). Numai 
că, așa cum Se spune în poves
te, incă de mic Făt-Frumos se 
lua la trîntă cu urșii — și ieșea 
victorios. Și cei din Bistrița, 
dacă vor să crească in asemenea 
ritm, trebuie să se ia serios la 
trintă cu greutățile, să fie 
hotăriți să le învingă și să ob
țină victoria ! (Aplauze puterni
ce). Cunosc bine organizația de 
partid, pe oamenii muncii din 
acest județ și sint convins că ei 
yor lua toate rțiăsurile, vor ști 
să unească toate forțele creatoa
re pentru a înfăptui in cele mai 
bune condițiuni ticeste sarcini 
de cinste, de mare răspundere. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

încă în acest cincinal, odată 
cu industrializarea, orașul Bis
trița,; ca și alte localități, a în
ceput să se transforme în mod 
radical, să capete o înfățișare 
tot mai modernă, .să asigure 
condițiuni de viață tot mai bune 
pentru oamenii muncii. Dacă 
asemenea lucruri s-au realizat 
în acest cincinal — cind creș
terea a fost de două ori și’ ju
mătate — să ne închipuim cum 
va arăta orașul Bistrița în cin
cinalul următor, cînd va trebui 
să se realizeze o creștere de 5 
ori a producției industriale, in
clusiv sporirea numărului de 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Și celelalte localități vor trebui, 
de, asemenea, să se dezvolte 
asigurînd condițiuni corespunză
toare de locuit și de viață pen
tru toți oamenii muncii. (Aplau
ze puternice, urale).

în această privință, organele 
de partid, consiliile populare 
vor trebui să chibzuiască bine, 
în conformitate cu legile țării, 
cu Legea sistematizării care va 
fi adoptată în curînd de Marea 
Adunare Națională. Printr-o 
bună sistematizare și organizare 
a orașelor să facem ca ele să 
devină localități demne de epo
ca socialismului, de perspectiva 
comunismului pe care îl înfăp
tuim în țara noastră. (Aplauze, 
urale).

Ca rezultat al dezvoltării eco- 
®omico-sociale a întregii țări, 

partidul a luat măsuri tot mai 
hotărite pentru înfăptuirea, în 
același timp, a prevederilor 
Congresului ăl X-lea cu privire 
la creșterea nivelului de trai, 
material și spiritual, al întregu
lui nostru popor. Pe baza mă
surilor adoptate în toți acești 
ani, retribuția oamenilor muncii 
va crește, depășind cu cîteva 
procente prevederile actualului 
plan cincinal. Aceasta demon
strează încă o dată că stă în 
puterea noastră ca, înfăptuind 
neabătut programul de dezvol
tare economico-socială a patriei, 
muncind mai bine și gospodă
rind mai bine, cu mai multă 
eficiență mijloacele de care dis
punem, să obținem creșterea 
mai rapidă a avuției socialiste, 
a venitului național, și, pe a- 
ceastă bază, să asigurăm ridi
carea nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor. 
(Urale, aplauze prelungite). 
Proiectele de Program și de 
Directive prevăd noi măsuri în 
această direcție. De altfel,. în
treaga politică a partidului, 
esența însăși a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și a înaintării spre comunism 
este bunăstarea și fericirea 
omului, a întregii noastre na
țiuni socialiste. (Aplauze puter
nice).

Odată cu preocuparea de dez
voltare generală a țării, în aten
ția partidului a stat și stă per
manent preocuparea de a per
fecționa organizarea și condu
cerea întregii noastre societăți, 
de a crea cadrul organizatoric 
corespunzător participării mase
lor populare, a întregului popor 
la conducerea vieții economico- 
sociale. Pornim și în această pri
vință, în mod ferm, de la concep
ția revoluționară marxistă după 
care socialismul și comunismul 
nu se pot realiza și nu se reali
zează decît împreună cu poporul 
și pentru popor, pentru fericirea 
lui. (Urale, aplauze prelungite).

Este necesar să ne Dreocupăm 
mai mult de îmbunătățirea. ac
tivității în toate domeniile. Or
ganizațiile de partid, comitetele 
orășenești și județene, consiliile 
populare, toate colectivele de 
oameni ai muncii trebuie să ac
ționeze într-un spirit de mai ma
re exigență și răspundere, să 
întărească disciulina în muncă 
în toate domeniile. Fiecare la 
locul încredințat de partid, de 
popor, la locul său de muncă, 
să-și facă permanent datoria, 
să-și aducă contribuția la în

făptuirea politicii generale de 
dezvoltare a țării pe calea so
cialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, urale).

Trebuie să ne preocupăm și 
mai intens de ridicarea nivelu
lui de cunoștințe profesionale și 
tehnice, ținînd seama că condu
cerea uzinelor noi, dezvoltarea 
agriculturii cer oameni cu o înal
tă calificare. Este adevărat, avem 
rezultate bune în învățămînt, in 
știință și cultură — dar trebuie 
să facem mai mult. Mai cu sea
mă dumneavoastră, cei din Bis
trița, avind în vedere dezvol
tarea în ritm înalt care se pre
vede pentru județ în cincinalul 
următor, trebuie să vă dezvol
tați în ritm înalt și din.punct de 
vedere al pregătirii profesionale, 
al acumulării de cunoștințe, să 
creșteți tot de cinci ori pentru 
a putea îndeplini marile sarcini 
pe care le aveți ! (Aplauze pu
ternice, urale).

Trebuie să se acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru apli
carea principiilor socialiste, a 
eticii și echității socialiste, în 
toate domeniile de activitate, fă- 
cînd ca, într-adevăr, principiile 
ce călăuzesc activitatea partidu
lui, orînduirea noastră socialistă 
să se reflecte în viața de zi cu 
zi a fiecărui colectiv, a fiecărui 
om al muncii. Să ne preocupăm 
de ridicarea nivelului politic și 
ideologic, de dezvoltarea conști
inței socialiste, deoarece numai 
astfel se poate făuri omul nou, 
constructor al celei mai avansa
te societăți — om demn, mîndru, 
stăpîn pe destinele sale. 
(Urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R. !“).

După cum vedeți, dragi tova
răși și prieteni, Congresul al 
XI-lea pune în fața celor din 
Bistrița-Năsăud sarcini mari. De 
altfel, întregul popor are de 
parcurs încă un drum lung pen
tru a se ridica la. un înalt nivel 
de civilizație materială și spiri
tuală, pentru a asigura aplica
rea în viață a principiilor ce că
lăuzesc partidul, orînduirea pe 
care o edificăm. Trebuie să por
nim deci cu hotărîre la muncă, 
să înfăptuim neabătut acest mi
nunat Program, care deschide 
poporului nostru perspectiva de 
a păși înainte spre tot mai înal
te culmi de civilizație și progres. 
(Aplauze, urale puternice).

Nu trebuie să uităm nici un 
moment cîte greutăți au avut de 
întîmpinat și au înfrînt strămo
șii noștri pentru a asigura dez
voltarea națiunii noastre, a-și 

afirma ființa națională și apăra 
independența și suveranitatea 
patriei. (Urale puternice, aplau
ze). Dintotdeauna ei au știut 
că nu trebuie niciodată să te 
pleci în fața greutăților. De alt
fel, marele poet George Coșbuc, 
născut pe aceste meleaguri, a 
scris multe versuri minunate 
despre dîrzenia și hotărîrea po
porului nostru de a-și păstra 
demnitatea, de a păși cu frun
tea sus. Printre altele, el spu
nea, în poezia „Decebal către 
popor", următoarele :

„Din zei de-am 'fi scoborîtori, 
Cu-o moarte toți sîntem datori,

Dar nu-i tot una leu să mori 
Ori cîine-nlănțuit".

Și trebuie să trăim ca 
leii — demni, mîndri ! (Urale, 
aplauze puternice, se scandează: 
„Ceaușescu și poporul"). Versu
rile acestea oglindesc voința po
porului nostru de a trăi ’ liber, 
demn, de a fi întotdeauna stă
pîn pe destinele sale. (Urale, 
aplauze prelungite).

Dragi tovarăși,
Preocupindu-ne permanent de 

dezvoltarea socialistă a patriei 
noastre nu uităm nici un mo
ment îndatoririle noastre inter
naționale, pornind de la faptul 
că între sarcinile naționale și 
cele internaționale există o strîn- 
să unitate dialectică. Numai in 
condițiile dezvoltării colaborării 
active cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială, numai 
pe baza deplinei egalități in 
drepturi, a respectului inde
pendenței, suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne, a avantajului reciproc, 
a renunțării la forță și la ame
nințarea cu forța, se poate con
strui o lume mai bună și mai 
dreaptă, în care fiecare națiune 
să se poată afirma în mod liber, 
corespunzător năzuințelor și do
rințelor sale. (Urale, aplau
ze puternice ; se scandează î 
„Ceaușescu și poporul").

Iată de ce în Programul parti
dului, în Tezele pentru cel de-al 
XI-lea Congres, problemele po
liticii internaționale ocupă un 
loc important. De altfel, viața, 
evenimentele internaționale au 
confirmat pe deplin justețea ho- 
tărîrilor și aprecierilor Congre
sului al X-lea, au demonstrat că 
dacă forțele progresiste, dacă 

toate popoarele își unesc efor
turile și acționează cu fermitate 
este, intr-adevăr, posibil să se 
înregistreze pași pe calea spre 
destindere, să se asigure cola
borarea și pacea in lume. (Urale, 
aplauze prelungite). Iată de ce și 
in viitor partidul și guvernul, 
întregul nostru popor, vor acțio
na cu toată fermitatea pentru o 
politică internațională de pace 
și colaborare, pentru o nouă or
dine internațională, pentru drep
tul fiecărui popor de a fi stă- 
pin pe destinele sale. (Urale, a- 
plauze prelungite).

Dragi tovarăși și prieteni,
Așa cum am menționat de la 

început; am dorit să cunoaștem 
cum lucrează oamenii muncii 
din Bistrița și cum se pregătesc 
pentru Congresul al XI-lea al 
partidului. Avem impresii bune. 
Am constatat cu: multă satis
facție entuziasmul și fermitatea 
cu care toți oamenii muncii din 
Bistriță, ca și din întreaga țară, 
de altfel, acționează pentru a se 
prezenta la Copgres cu rezultate 
cit mai bune. Am ■ constatat cu 
multă satisfacție felul în care 
membrii de partid acționează 
pentru unirea eforturilor tuturor 
colectivelor de oameni ai mun
cii pentru îndeplinirea marilor 
sarcini pe care le au. Iată de ce 
avem convingerea că, la fel ca 
întregul popbr, oamenii muncii 
din Bistrița se. vor prezenta la 
Congresul al XI-lea cu succese 
mari, cu hotărir.ea fermă de a 
aproba în unanimitate Progra
mul și Directivele. Sîntem con
vinși că delegații care vor fi tri
miși la Congres de către organi
zația de partid din Bistrița — 
dar de fapt de către oamenii 
muncii din județul Bistrița-Nă
săud — vor veni cu hotărîrea 
fermă de a-și uni eforturile cu 
comuniștii din întreaga țară în 
aprobarea unanimă a Progra
mului de înaintare tot mai ho- 
tărîtă ă patriei pe calea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, spre comunism. (Aplau
ze puternice, urale).

Doresc, în încheiere, să vă urez 
încă o dată succese cît mai mul
te în activitatea dumneavoastră, 
multă sănătate și multa fericire! 
(Aplauze puternice, prelungite; 
se scandează : „Ceaușescu-
P.C.R. !“ ; „Ceaușescu și po
porul !“. Cei prezenți la adu
nare ovaționează îndelung pen
tru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)
cretarul general al partidului a 
examinat modul in care se 
asigură valorificarea superioară 
a lemnului, importantă bogăție 
specifică județelor vizitate in a- 
ceste zile, cît și a măsurilor 
care urmează să se întreprindă 
în viitorul cincinal pentru asi
gurarea unei eficiente ridicate 
în acest sector. Potrivit proiec
tului de dezvoltare, aici a intrat 
în circuitul productiv una din 
cele mai mari instalații din țară 
pentru plăci aglomerate, la a 
căror fabricație se utilizează ca 
materie primă rumegușul și alte 
deșeuri rezultate din procesul 
tehnologic al fabricilor combina
tului.

Ministrul de resort, prezent la 
acest dialog, arată că, potrivit 
prevederilor proiectului de Di
rective ale celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, pentru 
valorificarea complexă a masei 
lemnoase, in viitorul cincinal, 
profilul acestui complex indus
trial se va îmbogăți cu noi uni
tăți, îndeosebi pentru producția 
de mobilă.

Apreciind rezultatele bune ob
ținute de acest colectiv, secreta
rul general al partidului cere 
consiliului de conducere al în
treprinderii, comuniștilor să gă
sească cele mai eficiente măsuri 
în vederea atingerii, în cel mai 
scurt timp, de către instalația 
de plăci aglomerate a capacită
ții la care a fost proiectată, să 
fie urgentate investițiile și să se 
promoveze cu mai mult curaj 
producția de mobilă de artă, 
carp permite obținerea unei efi
ciente ridicate.

Următorul popas are loc în 
întreprinderea de textile ne
țesute „Nettex", unitate care a 
luat ființă în urma recomandă
rilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Aci, secretarul gene
ral al partidului este informat 
despre realizările obținute de 
colectivul tinerei unități, a cărei 
punere in funcțiune a marcat 
momentul integrării platfor
mei industriale a orașului în 
circuitul economic și, totodată, 
al ■ inaugurării unei activități 
economice moderne pe stră
vechile meleaguri bistrițene.

în timpul relativ scurt care a 
trecut de la punerea ei in func
țiune, harnicul colectiv al uni
tății a introdus în fabricație 
aproape 50 de sortimente , noi, 
prodhse solicitate de industriile 
confecțiilor, a mobilei, automobi
lelor ș.a. în perioada următoa
re, gama produselor de calitate 
superioară, care au la bază o 
materie primă altădată descon
siderată, se va lărgi , și mai mițlt, 
iar în cursul cincinalului viitor, 
producția întreprinderii va creș
te de aproape trei ori.

Dind o apreciere pozitivă ac
tivității colectivului de la 
„Nettex", care a reușit să-și, în
sușească în scurtă vreme tehno
logii pretențioase, îndeplinin- 
du-și sarcinile în foarte bune 
condiții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează felicitări 
oamenilor muncii de aici și le 
urează noi succese în munca lor 
creatoare.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a continuat 
la întreprinderea de .utilaje 
pentru industriile materialelor 
de construcții și retractare — 
prima unitate din ramura con
strucțiilor de mașini din județ. 
Deși întreprinderea a intrat 
doar parțial in funcțiune, specia
liștii săi au reușit să asimileze 
de pe acum o gamă variată de 
electrofiltre, destinate unor fa
brici din domeniile chimiei, me
talurgiei, cimentului și din alte1 
Sectoare. Realizarea acestor 
produse de o deosebită impor
tanță socială și economică se 
înscrie în contextul măsurilor 
întreprinse în țara noastră pen
tru menținerea purității mediu
lui ambiant. ,. Pină in prezent, 
întreprindere^ a și livrat altor 
unități peste 30 de electrofiltre, 
instalate cu sprijinul specialiști
lor bisțrițeni, și care funcțio
nează cu bune rezultate.

în viitorii ani, intreprinderea 
va cunoaște o dezvoltare și 
mai importantă, preconizîndu-se 
ca pînă în anul 1980, capacitatea 
sa de producție să crească de 
cinci ori, concomitent cu diver
sificarea sortimentului de elec
trofiltre și de alte utilaje com
plexe.

Remarcînd succesele și efor
turile acestui tinăr colectiv, 
secretarul general al partidului 
observă că trebuie întreprinse 
măsuri operative pentru com
pletarea dotării întreprinderii 
cu mașinile și instalațiile pre
văzute, în scopul sporirii pro
ducției de electrofiltre și a ce
lorlalte utilaje înscrise în profi
lul unității ; comuniștii, oame
nii muncii de aici să realizeze 
produse competitive, de înaltă 
calitate, potrivit gradului de 
înzestrare tehnică a întreprinde
rii lor.

Despărțindu-se de construc
torii de mașini bisțrițeni, tova
rășul Nicolae Ceaușescu le-a 

promis că va reveni în mijlocul 
lor.

— Eu vă felicit și vă doresc 
noi succese ! Ați început bine și 
vă urez ca intreprinderea dum
neavoastră să devină o unitate 
de prim rang, modernă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au poposit, de 
asemenea, la expoziția ilustrînd 
modalitățile în care se vor ma
terializa importante investiții ce 
vor fi acordate în cincinalul 
următor acestui județ.

Au fost prezentate amplasa
mentele teritoriale ale noilor 
unități, printre care o zonă in
dustrială cuprinzînd întreprin
derea chimică și de acumulatori, 
centrele comunale ce vor deveni 
așezări urbane, dezvoltarea edi
litară a orașului Bistrița.

Remarcind preocupările orga
nelor locale pentru folosirea ra
țională a terenului din perime
trul localităților, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a anunțat că 
problemele sistematizării urba
ne și rurale, in perspectiva 
obiectivelor următorului cinci
nal, vor face obiectul unei ana
lize de ansamblu,, care urmează 
să traseze liniile directoare în 
acest sens.

Momentul culminant al vizitei 
de lucru în acest județ l-a con
stituit adunarea populară des
fășurată în piața noului și fru
mosului centru civic al Bistri
ței, unde au venit aproape toți 
locuitorii orașului pentru a salu
ta, cu ovații și urale entuziaste, 
pe secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cea mai mare parte dintre ei 
sînt muncitori, tehnicieni și in
gineri, care formează, în acest 
nou centru industrial, un tinăr 
și puternic detașament munci
toresc, caracterizat prin abne
gație și perseverență în înfăp
tuirea politicii partidului, in 
realizarea mărețelor proiecte de 
dezvoltare a județului in anii 
viitori.

Despre dăruirea și capacitatea 
acestor oameni entuziaști a vor
bit și primul-secretar al Comi
tetului județean de partid, 
Adalbert Crișan, în cuvîntul de 
deschidere a adunării.

Traducînd cu entuziasm în 
viață prevederile celui de-al 
X-lea Congres și ale Conferin
ței Naționale ale partidului —■* 
a spus vorbitorul — animați de 
conținutul proiectelor documen
telor Congresului al XI-lea al 
P.C.R., de Tezele C.C. al P.C.R. 
pentru apropiatul forum al co
muniștilor, oamenii muncii din 
județul Bistrița-Năsăud iși con
sacră întreaga lor energie și 
inițiativă, puterea și capacitatea 
de muncă, valorificării eficiente 
a potențialului de care dispu
nem, aducindu-și astfel contri
buția, alături de întregul popor, 
la edificarea socialismului și 
comunismului în scumpa noastră 
patrie.

Dornici de a întimpina așa 
cum se cuvine Congresul al XI- 
lea al P.C.R., colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile in
dustriale și agricole sînt hotărî- 
te să-și îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile și angaja
mentele asumate în bătălia pen
tru realizarea cihcinalului înain
te de termen.

Avem deosebita satisfacție de 
a vă putea raporta că, prin- 
tr-un efort susținut, prin entu
ziasm și abnegație, o serie de 
întreprinderi industriale și uni
tăți economice au îndeplinit, 
pînă la această dată, planul pe 
patru ani ai cincinalului, iar al
tele și-au realizat integral, încă 
la finele trimestrului III, sarci-' 
nile de export pe întregul cin
cinal. Aceasta dovedește faptul 
că există ' certe premise pentru 

.ca angajamentul întregii națiuni, 
de a îndeplini cincinalul actual 
înainte de termen, să fie mate
rializat și în județul nostru.

Pe baza proiectului de Direc
tive ale Congresului al XI-lea 
al partidului, unul din marii 
beneficiari ai investițiilor din 
cincinalul 1976—1980 va fi și ju
dețul Bistrița-Năsăud. Vom 
atinge un ritm de dezvoltare in
dustrială anuală, în cincinalul 
viitor, de aproape 40 la sută, 
vom construi peste 30 de noi 
întreprinderi industriale, pre
cum și importante obiective so- 
cial-culturale.

Afirmăm cu cea mai deplină 
și sinceră convingere că atenția 
deosebită acordată județului 
nostru, sprijinul primit, îndem
nurile și chemările înflăcărate 
pe care ni le-ați adresat, con
stituie pentru noi programul 
zilnic de activitate, pe care îl 
vom înfăptui cu toată răspun
derea. Vom munci cu abnegație 
și devotament; pentru înfăp
tuirea politicii marxist-leniniste 
a partidului nostru, spre binele 
și fericirea neamului românesc, 
pentru propășirea României so
cialiste. pentru făurirea viitoru
lui ei comunist.

A luat apoi cuvîntul Petre 
Lupu, directorul Complexului de 
prelucrare a lemnului din Bis

trița, care, după ce a exprimat 
vii mulțumiri tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru pre
țioasele indicații date, a subli
niat hotărîrea organizației de 
partid, a întregului colectiv al 
unității de a nu precupeți nici 
un efort, ca alături de oamenii 
muncii din județ, de întregul 
popor, să îndeplinească exem
plar hotărîrile adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

în ovațiile nesfirșite ale oa
menilor muncii, a luat apoi cu- 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintele secretarului general 
al partidului, îndemnul adresat 
bistrițenilor de a-și aduce o și 
mai mare contribuție la înflo
rirea patriei noastre socialiste, 
vor rămine puternic încrustate 
în conștiința locuitorilor județu
lui, constituind o călăuză sigură 
în întreaga lor viață și muncă.

Am deosebita onoare și mîn- 
drie să vă raportez, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. a 
spus, în încheiere, Adalbert Cri
șan. că toți comuniștii, toată 
suflarea de pe plaiurile Bistri
ței și Năsăudului și-au ex
primat, într-un spirit de mare 
entuziasm, hotărîrea și dorin
ța fierbinte ca la cel de-al 
XI-lea Congres să fiți reales în 
înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, convinși fiind că aceas
ta este prima garanție a înain
tării cu succes pe calea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și a comunismului în 
România, spre binele și ferici
rea întregului nostru popor.

Manifestînd asemenea simță
minte înălțătoare, izvorîte din 
adîncul conștiinței noastre de 
comuniști, de constructori activi 
ai orînduirii noastre noi, sîn
tem pe deplin convinși că în
trunim adeziunea și aprobarea 
unanimă a întregului partid și 
popor de a vă ști mereu, ne
obosit în fruntea partidului și a 
statului, spre binele și fericirea 
națiunii noastre socialiste.

Participanții la marea adu
nare populară de la Bistrița au 
aprobat cu vii șj îndelungi urale 
și ovații propunerea realegerii 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ca secretar general al partidu
lui, reafirmîndu-și și pe aceas
tă cale, dragostea lor nețărmu
rită față de Partidul Comunist 
Român, precum și hotărîrea de 
a înfăptui neabătut politica 
partidului de dezvoltare multi
laterală a României socialiste.

In această atmosferă înflăcă
rată, de puternic entuziasm, în 
care a luat sfîrșit marea aduna
re populară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au parcurs pe jos 
drumul pînă la reședință, prin 
mijlocul mulțimii, însoțiți de 
ovațiile nesfirșite ale cetățeni
lor. care intonau în cor, căl
duroasa urare „La mulți ani !“.

★
Vizita de lucru întreprinsă 

timp de două zile de secretarul 
general al partidului în județele 
Cluj, Maramureș, Satu Mare și 
Bistrița-Năsăud se înscrie in 
cronica vieții politice a țării, în 
preajma marelui forum al co
muniștilor, ca un moment mar
cant în amplul proces de 
consultare a tuturor oamenilor 
muncii asupra prevederilor de 
o hotărîtoare importanță pentru 
dezvoltarea viitoare a patriei 
noastre, prevederi cuprinse in 
documentele programatice pe 
care le va dezbate și adopta cel 
de-al XI-lea Congres al partidu
lui.

In același spirit profund de
mocratic. caracteristic politicii 
partidului nostru, stilului de 
muncă al secretarului său ge
neral, dialogul cu oamenii mun
cii din localitățile și întreprin
derile vizitate s-a axat pe pro
blemele concrete ale dezvoltării 
economico-sociale a județelor 
în lumina proiectelor de docu
mente ale partidului. Fructuoa
sele dezbateri purtate în cadrul 
acestei importante vizite de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au reliefat, cu preg
nanță. adeziunea deplină a co
muniștilor, a întregului nostru 
popor la politica internă și ex
ternă a partidului, convingerea 
fermă că prevederile cuprinse 
în proiectele documentelor ela
borate de partid corespund 
întrutotul intereselor fundamen
tale ale întregii noastre națiuni.

In căldura și entuziasmul care 
au caracterizat întreaga atmos
feră a vizitei și-a găsit o grăi
toare expresie dorința fierbinte 
a comuniștilor și a tuturor oa
menilor muncii. români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să fie reales, de 
apropiatul Congres, în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, alegere în care po
porul nostru vede garanția fău
ririi cu succes a societății .so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
înaintării României spre co
munism.
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Mărturisindu-mi în repetate rînduri simpatia și dra
gostea fără rezerve față de tot ce-mi dă sentimentul 
că merită a fi integrat în noțiunea de tinerețe, consider 
totuși firesc să accept că romantica vîrstă a idealurilor, 
privită în intimitatea complexelor procese biologice și 
etice, n-are cum să se înfățișeze, doar în ipostaza de 
neostenită căutătoare a sublimului. Neîndoielnic însă, 
oricît pesimism m-ar invada la un moment dat, tot aș 
mai găsi resurse pentru a refuza categoric asimilarea 
tinereții cu o infirmitate. Simpla intenție a cuiva de a 
așeza, indiferent din ce motiv și în ce context, un semn 
egalizator între tinerețe și infirmitate, îmi apare nu nu
mai aberant, dar jignitor, calomnios. Ei bine, uimit eu 
însumi, îi vor uimi la rindu-mi, fără îndoială, pe citi
torii rubricii de față, afirmând că mi-a fost dat să cu
nosc o părere contrarie. Și nu e părerea unui acrit par
tizan al principiului că totul e deșărtăciune. Și nici pă
rerea unui stîlp de cafenea teribilist, gata să nege orice 
evidență cu același aplomb cu care transformă în axio
me cele mai penibile elucubrații. Prea întristători, ca să 
nu-i numesc altfel, pe părerile acestora n-aș fi dat doi 
bani. Surprinzătoarea descoperire am făcut-o citind scri
soarea unui tînăr. Un- tînăr care, în preambulul cores
pondenței, se caracterizează el însuși „sănătos, optimist', 
„un om în formare", un om căruia, „dacă nu chiar to
tul, ceva din ce este' omenesc nu-i este străin". Trecînd 
peste paradoxul că straniul echivalent între tinerețe și 
infirmitate este fixat tocmai de un tînăr, adică de un om 
pe care, logic, generozitatea vîrstei îl pune în imposibili
tatea de a se lăsa condus spre o asemenea concluzie — 
iată — amputat din lipsă de spațiu, dar în nici un fel 
deformat din lipsă de obraz — textul misivei sale :

tinerețe poate sugera atitudini de demnitate, de sensi
bilitate, de bărbăție, de dăruire, de cutezanță. El nu 
poate fi confundat cu o stare de pierdere pînă la infir
mitate a calităților.

Recitesc ce ți-am răspuns. S-ar putea ca la necazul 
tău să mai fi adăugat și eu unul. Nu mi-a fost în in
tenție. Sînt un om blînd.N-am vrut să te pedepsesc de 
două ori. Vorbindu-ți ție, m-am adresat și altora. Ani 
discutat, cred eu, o problemă de principiu. Și în mate
rie de probleme de principiu, aperi întîi principiul și 
pe urmă te mai gîndești cum stai cu tonul, dacă nu 
cumva e prea dur, dacă nu cumva e prea neeufemistic. 
N-am nici un motiv să mă îndoiesc că inginerul pome
nit este un om de mare prestigiu profesional și moral 
și că referințele date despre tine cuprind strictul ade
văr. Așa stînd lucrurile, îți doresc să te întorci cît mai

Interesîndu-mă, aflu că acest ajutor ar fi trebuit să-l 
primești. Adept al proverbului „mai bine mai tîrziu de- 
cît... prea tîrziu", te rog să ne trimiți numele întreg și 
adresa exactă ca să putem interveni pentru dreptul tău.

„Un grup de tineri din 
comuna Plopii Slăvitești, 
Teleorman, vă invită la

Căminul Cultural să-l ve
deți cum n-are nici o ac
tivitate (...)".

CUR!ER0L NOSTRU DE SÎMBÂTfl

E OCTfiV PANCU-IASI

I. F., jud. Bacău :
„(...) ca să nu mai vor

besc tot eu despre mine, 
las pe alții să vorbească. 
La dosar (cititorul se va 
lămuri ce fel de dosar, 
o.p.-t.) există și această 
prezentare a mea făcută 
de tovarășul inginer (...), 
om de mare prestigiu pro
fesional și moral, cum a- 
veți oricînd posibilitatea 
să vă informați „1. F. 
este vrednic și capabil în 
profesia de- operator chi
mist, este înconjurat de, 
prietenia noastră pentru fi
rea sa. pentru cinstea si 
capacitatea sa de muncă" 
(...) Și acum, cit pot mai 
ne scurt, povestea mea : 
Intr-o seară din august 
ac., antrenat de niște așa- 
ziși prieteni, depășesc mă
sura admisă de decență 
pentru consumarea băutu
rilor alcoolice (rețin can

doarea eufemismului pen
tru „m-am îmbătat", o-p-i) 
și încep să sparg vesela 
la un bufet. Responsabilul 
localului alcătuiește lista 
daunelor, își asigură măr
turiile necesare și se adre
sează miliției. Sînt chemat 
și declar cinstit tot ce~am 
făcut, adăugind că sînt 
conștient că am făcut un 
lucru neadmis, pierzîn- 
du-mi hățurile (...). Mi-am 
luat angajamentul Că voi fi 
mai atent la cei care mă 
însoțesc și de a evita pe 
viitor relații cu indivizi ce 
nu merită Instanța de ur
gență mi-a dat o pedeap
să grea, nu doar amendă, 
ci și privare de libertate, 
deși, după cuvîntul avoca
tului din oficiu, am făcut 
eu însumi apel la clemen
ță, cerînd să fiu iertat în 
primul rind fiindcă sînt tî
năr (...)“.

curînd Ia munca unde ești apreciat pentru firea, cinstea 
și capacitatea ta. Repet, în legătură cu tine, am avut 
în vedere problema pe care o ridici. Atît. N-am dorit 
să-ți fiu al doilea acuzator. Nu-s vinovat eu că n-am pu
tut să-ți slujesc ca al doilea avocat. Te asigur însă că nu 
mă voi da în lături să continui dialogul cu tine, stîndu-ți

Citesc și rărnîn cu tâmplele în palme. Tinerețea, deci, 
poate fi o scuză pentru un act lipsit de demnitate și 
decență. Tinerețea, deci, poate fi invocată ca să smul
gă circumstanțe atenuante aprecierii unei atitudini lip
site de responsabilitate. Tinerețea, deci, este o infirmi
tate. Este destul ca cineva să ateste că este tînăr pentriv 
ca pretențiile societății noastre față de el să scadă, pen
tru ca legile care guvernează aceeași societate să-i acor
de în mod aprioric circumstanțe diminuante sau să-l ab
solve direct de răspundere. Poți, deCî, spune că ești tî
năr, așa cum ai spune că ești miop și, în consecință, 
trebuie să fii scuzat că, pe stradă, n-ai salutat un cu
noscut Poți, deci, spune că ești tînăr, așa cum ai spu
ne că, rănit la mîna dreaptă și nevoit să ții tocul cu 
stînga, trebuie să ți se scuze caligrafia !

Nu, I. F., vîrsta care o ai nu-i o infirmitate. Cuvîntul

la dispoziție cînd vrei.

„Mult stimată redacție, 
mă numesc Vasile Ignă- 

tescu și sînt din satul 
Părhăiești. jud. Suceava. 
Doresc ca prin interme
diul rubricii dv. „De la 
om la om" să transmit în
vățătorilor și profesorilor 
d:n satul meu toată dra
gostea și recunoștința pe 
care o are un elev față 
de dascălii săi. Ei m-au 
învățat să deosebesc bine-

Fără să vrei, ai fost cît 
eu, frumos de intim.

„Tovarășe redactor,
mă numesc Ionel N. șH 

locuiesc într-o comună din 
județul Neamț. Motivul 
pentru care vă scriu este 
următorul •• După absolvi
rea școlii generale de 8 
ani, am dat examen la 
Școala profesională de me
canici utilaje grele din 
Piatra-Neamț. Durata șco
lii fiind de trei ani, eu 
n-am izbutit să-mi sfîrșesc 
învățătura, deoarece în ul
timul trimestru al anului 
III plecînd la practică pe 
Șantier, m-am accidentat și 
vreme de 10 luni. în peri-

le de rău, ei mi-au aprins 
iubirea de muncă, ei mi-au 
fost părinți. Acum cînd 
mi-am luat zborul, n-am 
voie să-mi uit cuibul. Sînt 
la Focșani, învăț mai de
parte, muncesc mai depar
te. dar sînt mai aproape 
ca oricînd de cei ce m-au 
format pînă acum. Nu pot 
fi prea intim cu oameni 
maturi cum sînt dumnea
lor, pentru că altfel le-aș 
spune că mi-e dor (...)“.

se poate de intim și, adaug

Cada mai 1973 — martie 
1974, am fost internat în 
sanatoriul din Agigea. su
ferind o fractură la coloa
na vertebrală. Intrînd în 
școala profesională, am 
semnat și un contract cu 
l.C.F că voi lucra du
pă absolvire alți trei ani 
în această întreprindere. 
Cum, nu din vina mea, nu 
mi-am putut respectă con
tractul neabsolvind școala, 
și cum în toată perioada 
spitalizării n-am primit 
nici un ajutor de nicăieri, 
că întreb dacă totuși n-ar 
trebui șă-l primesc".

Vă mulțumesc pentru invitație, dar nu cred c-o să-mi 
facă bucurie. Scrisoarea voastră îmi amintește însă de o 
discuție pe care am avut-o, cu un timp în urmă, mai 
exact înainte de a pleca la armată și cînta toată ziua 
„Plec, mamă, Ia cătănie, spune-i fetei ca să-mi scrie", 
cu Vasile Baciu din Căciulați, comuna de la nici 30 de 
kilometri de București. Mi-a spus Vasile atunci că băieții 
și fetele din Căciulați au un necaz. Se zbat pentru o sală 
unde, măcar din cînd în- cînd, să mai dea cîte un bal, 
sa mai vadă un film, să mai asculte vorba înțeleaptă 
a unui bătrîn, mă rog, se zbat pentru ceea ce ar pu
tea primi numele de cămin cultural. L-am întrebat, fi
rește, cine se preface că nu bagă de seamă zbaterea lor. 
Local aveți ? Avem, mi s-a răspuns prompt, ne-a dat 
unul primăria, o casă foarte bună, arată ca o vilă. Mai 
trebuie doar nițel cîrpită, nițel zugrăvită. Păi, de ce n-o 
cîrpiți și n-o zugrăviți ?, l-ani întrebat din nou, aștep- 
tîndu-mă ca răspunsul să fie legat de niște mijloace 
materiale pe care nu le au și nici nu văd cum le vor 
avea prea curînd. Nu. Nu lipsa banilor îi necăjea. Nu-i 
cineva, dom'le, mi-a explicat Vasile, care să se ocupe 
serios de treaba asta, trebuie să vină cineva care să 
pună inimă pînă la capăt, să aibă ambiție și să nu se 
lase bătut... Ceva mai plin de chibzuință nici că se poa
te, vor spune cititorii. Așa e. Cineva trebuia să se ocu
pe serios. Cineva trebuia să aibă ambiție, să nu se lase 
bătut. Dar ce n-am înțeles a fost că acel cineva trebuia 
să vină. De unde să vină ? Cine și de unde să-l trimi
tă ? Printre atîția băieți și atîtea fete din comună ni
meni nu se găsea să-și asume o asemenea sarcină ? Mă 
mai întîlnisem cu o atare mentalitate și prin alte părți : 
Avem condiții materiale să facem ceva (un cămin, un 
parc, un debarcader, un teren de sport) dar n-avem oa
meni ! Așa mi se spunea. Mi se spunea, însă nu price
peam. Fiindcă nu-i nimic de priceput. Ești tînăr, ai ră
gușit cîntînd la școală un cîntec despre pofta de a 
„sparge munți în pumni" și nu ești în stare să iei cuvîn
tul în prima adunare de U.T.C. și să spui : „Fraților, eu 
sînt omul care vă trebuie I Am ambiție, nu mă las bă
tut, cînd mă apuc de o treabă o duc pînă la capăt 1 ?" 
Din cîte am auzit vreodată spunîndu-se în adunările 
uteciștilor — și, odinioară tînăr, am luat parte la des
tule — cuvintele cele mai fruihoase și mai bărbătești 
rostite de un tînăr n-au fost altele decît: „Fraților, eu 
sînt omul care vă trebuie !" Că doar nu te propui sin
gur la evidențiere și nici la decorație. Te propui șă mun
cești 1

„Dragă o.p.-i.,
vă rog din inimă și din 

suflet să scrieți la rubrica 
„De la om la om" ce o să 
vă mărturisesc mai jos.

Am călătorit cu persona
lul București — Timișoa
ra, Mă chinuiam să nu 
dorm că aveam mult ba
gaj și voiam să fiu cu o- 
chii pe el. Tot chinuindu- 
mă eu, am scos caietul cu 
amintiri și am început să

scriu în el. Nu știu insă 
ce-am făcut, m-a prins to
tuși somnul, că am scăpat 
caietul din mîini și ce cre
deți ? Cineva mi l-a luat. 
Vă rog din toată inima și 
din tot sufletul să-i spu
neți acelui om să mi-l tri
mită. Adresa e scrisă pe 
caiet. Cu stimă, I. Victo
ria, Timiș.

P.S. Ce să facă cineva 
cu amintirile mele

Just. Mă întreb și eu : ce poți face cu amintirile al
tora ? în ce mă privește, sînt prea plin de ale mele, 
nu m-aș înfrupta din ale altora nici bătut. Uite, mă 
grăbesc să-i spun acelui om să-ți dea amintirile înapoi.

Pe sîmbăta viitoare ! ’

Muncitorii Întreprinderii de reparații navale Sulina, din cadrul A.F.D.I., s-au angajat să reducă terme
nul lucrărilor necesare redării vaselor în funcționare perfectă.
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PRECURSORI AI
AUTOMOBILULUI MODERN

Puțini știu că și in tehnica au
tomobilă românii au avut o se
rie de precursori valoroși, ca și 
în atîtea alte domenii ale tehni
cii. Astfel, prin 1880. parizienii 
aveau prilejul să admire un au
tomobil cu aburi, inventat, de un 
tînăr român, care circula pe 
Champs Elyseos. stîrnind un 
mare interes. După cum se știe, 
chiar și foarte recent s-a mai 
căutat formula unui automobil 
cu aburi, cu prilejul crizei de 
petrol, înregistrindu-se diferite 
brevete de invenții. Ingenios 
construit. automobilul lui Vă- 
'sescu avea comenzile foarte sim
ple. putea schimba ușor sensul 
mersului, roțile dinapoi prezen
tau o elasticitate deosebită, ob
ținută printr-o serie de benzi 
de cauciuc tnvîrtite de mai 
multe ori și lucrind prin întin
dere (roata pneumatică nu fu
sese încă inventată de Dunlop).

Au trecut anii și o serie de ro
mâni s-au remarcat apoi prin 
raidurile automobilistice reali
zate, cum a fost cel întreprins 
de George Valentin Sibescu și 
L. Leonida, cu soțiile lor, prin 
Rusia și Persia (1905). Iar în 
1911, „Automobil Clubul Român" 
menționa existența a 416 auto

vehicule la București și a altor 
367 în restul țării — cifre care 
ne fac, e drept, să zîmbim față 
de numărul actual de automo- 
biliști profesioniști și amatori 
din țară.

O realizare excepțională în 
tehnica automobilă o datorăm 
inginerului A. Persu, inventator 
cu numeroase brevete și studii 
tehnice la activ, atît dinainte, cît 
și după eliberare, specialist ro
mân bine cunoscut în țară și 
peste hotare.

Forma aerodinamică a mașinii 
are, cum se cunoaște, o mare în
semnătate Jn sporirea vitezei 
autovehiculului. Azi toată lumea 
știe acest lucru și automobilele 
moderne sînt în așa fel constru
ite, Incit caroseria să reducă la 
maximum rezistența aerului la 
înaintare. Dar n-a fost întotdea
una așa și oricine privește fo
tografiile unor automobile din 
primele două decenii ale secolu
lui nostru, se poate convinge cu 
ușurință de acest lucru. Ingine
rul Persu a fost printre primii 
din lume care a studiat formele 
aerodinamice la automobile. în
că din 1920, el ajunge, pe bază 
de calcule și experiențe, la con
cluzia, cu totul remarcabilă, că

automobilul ar trebui să aibă 
forma alungită a unei picături 
dc apă in cădere, secționată lon
gitudinal în două. Mergînd pe li
nia dictată de aerodinamică 
încă mai înainte în aviație. Ia 
construcția profilului aripilor, 
Persu ajunge să aplice și în 
construcția automobilă cuceri
rile aerodinamicii aviatice. Dacă 
o anumită formă „mai suplă" a 
automobilului o preconizează și 
alții, ideea închiderii roților in 
interiorul liniei aerodinamice a 
caroseriei îi aparține în exclu
sivitate inginerului român.

Automobilul construit de Per
su în 1924 Și brevetat tot în 
1924, pe baza principiilor sale, a 
fost experimentat cu un succes 
deosebit. El a parcurs peste 
100 000 km. Dacă îi privim for

ma, o analogie care ține de is
toria tehnicii ne izbește în mod 
deosebit : acest vehicul seamănă 
tot atît de puțin cu automobilele 
epocii lui, că și avionul cu reac
ție „Coandă 1910“ cu aparatele 
de zbor ale vremii sale. Și u- 
nul și celălalt aparțineau viito
rului, îl prefigurau, ca toate 
mările invenții.

în 1936, inventatorul a făcut o 
comunicare Academiei Române 
în care și-a expus concepția no
vatoare. El însuși și-a numit a- 
tunci vehiculul „automobilul 
aerodinamic corect". Iar astăzi, 
cînd se știe- că rezistența aeru
lui consumă pe autostrăzi trei 
sferturi din puterea motorului, 
se poate și mai bine aprecia va
loarea aportului de ingeniozitate 
pe care inventatorul român l-a 
adus în evoluția caroseriei mo
derne.

(Urmare din pag. I)
PĂRINȚII... „ABSENȚI"

întilnindu-se cu pionierii la 
un sfert de veac de la aniversa
rea organizației lor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU li se a- 
dresa astfel : „Am lăsat la sfîr- 
șit chemarea pe care o consider 
cea mai importantă și de care 
depind inseși creșterea voastră, 
locul vostru în societate : iu- 
biți-vă părinții, urmați sfaturile 
lor !“.

Din păcate, mai există copii 
care nu pot da curs îndemnu
lui, deși ar dori, poate, din tot 
sufletul. Nu-și pot iubi părinții, 
pentru că n,u-i au ! Pentru că, 
tatăl sau mama, sau amindoi, 
au uitat de existența celor că
rora le-au dat viață, apucind 
fiecare pe altă cărare, ocolind 
cu abilitate, sau numai cu in
conștiență, datoriile de părinte. 
Am în față un teanc de scrisori, 
eu ștampile de expediere dife
rite care se intîlnesc insă in a- 
pelul pe care copiii, sau cineva 
in numele lor, îl adresează sta
tului : acela de a prelua func
țiunile și obligațiile de părin
te, de a suplini căldura mater
nă sau paternă pentru acei care 
s-au trezit vitregiți de ea. Mag
da Iliescu, mama unei fetițe de 
aproape un an, născută dintr-o 
căsătorie nelegitimă, cere ziaru
lui ajutor „pentru ca fetița să 
știe de tată", de un tată dis
părut fără urme Înainte de naș
terea copilului ; Nicolae Rodica, 
măritată la 15 ani „cu un băiat 
care i-a promis totul in viață", 
are astăzi un băiat in vîrstă de 
9 ani, rămas fără tată încă de 
la trei ani ; Valeria Cloșcă, e- 
levă, a fost „uitată" de părin
tele său încă de cind împlinise 
un an, iar acum, cind a învățat 
să-și alinieze gindurile pe hîr- 
tie, mărturisește că „am și eu 
pe lume un tată, căruia nu am 
avut însă fericirea de a-i spu
ne acest cuvînt în față, să-l 
simt aproape, să mă privească 
așa cum un tată soarbe din pri
viri pe copilul lui". Sint numai 
eîteva exemple extrase dintr-o 
galerie de cazuri triste, irespon
sabil clasate prin fuga de răs
pundere și de omenie, sint, în 
cele din urmă, evoluții așezate 
sub semnul întîmplării și mar
cate grav de aceasta, mergînd 
■uneori cu consecințele pînă la 
eșecul social al celui născut 
fără părinți. Statisticile argu
mentează această afirmație, in- 
dicînd, procentul de infracțio- 
nalitate cel mai ridicat, refuzul 
de efort cel mai încăpățînat, la 
acei tineri proveniți din familii 
dezorganizate. La aceștia, mai 
ales, furtul și tîlhăria, vagabon
dajul și actul huliganic s-au in
filtrat fără greutate în locul u- 
nor principii morale demne, 
pentru simplul motiv că pe a- 
cestea din urmă n-au avut de 
unde le deprinde, la timpul po
trivit — adică încă din primii 
ani de viață — și la locul potri
vit — adică în casa părinteas
că.

„EU IL CRESC, IL ÎMBRAC, 
SA-L EDUCE ȘCOALA 1"

Chiar așa ? Numai la îmbră
căminte și hrană să se reducă 
oare atribuțiile unui părinte ? 
„Se întîmplă ca în munca noas
tră de pedagogi să ne izbim de 
asemenea optică — îmi spunea 
învățătorul Gheorghe Teodores- 
cu, de la Școala generală 147, 
București. Am găsit un copil 
care încă din clasa I fuma cu 
dezinvoltură în toaleta școlii. Si
gur că m-am alarmat șl am 
luat legătura cu părintele, mai

ales că nici la învățătură băia
tul nu stătea bine deloc. Tatăl, 
cooperator într-o comună din 
preajma Capitalei, s-a burzuluit 
grozav la apelul meu. Mi-a și 
spus : „Doar pentru asta l-am 
dat la școală, ca să-i faceți e- 
ducație !“.

Șase ani de zile, băiatul se 
aflase în acel spațiu de for
mare pe care pedagogii îl ca
racterizează prin aceea că „mo
ralitatea e concepută în terme
nii autorității adulților". Cu al
te cuvinte, chiar fără să fi exis
tat această intenție, feciorul a 
primit din familie primele re
pere de, conduită. Iată însă o 
situație în care dascălul, in loc 
să continue un proces forma
tiv, e în situația să-l înceapă 
abia : in loc să colaboreze și să 
adauge la personalitatea copilu
lui valențe suplimentare, e obli
gat să le corijeze pe cele de
prinse din cotloane nesuprave- 
gheate de familie. Chiar dacă 
această acțiune reușește, așa 
cum se întîmplă de cele mai 
multe ori, actul pedagogic e 
handicapat de la bun început, 
grație absențelor nedorite ale 
părinților în catalogul muncii 
de formare a copilului.

„RĂDĂCINILE" MUNCII

Pentru cel mai mulți dintre 
tinerii care se află deja în spa
țiul efortului și răspund cum 
se cuvine exigențelor acestuia, 
familia a avut un rol foarte 
bine determinat. Iată în ce ter
meni îl precizează cîțiva din
tre ei :

Gheorghe Ionică, muncitor Ia 
uzinele „23 Atigust" : Ai mei îmi 
repartizaseră încă de mic copil 
niște obligații gospodărești pe 
puterile vîrstei : să cumpăr pîi— 
ne, să păstrez curățenie în ca
mera mea și la locul meu de 
joacă etc. și mă controlau foar
te serios dacă le-am îndeplinit 
cum trebuie. Controlul acesta a 
făcut ca micile sarcini încredin
țate pe la patru-cinci ani să

devină obișnuință. Sau, dacă 
tata se îndeletnicea cu o treabă 
pe lingă casă, mă lua ajutor 
și îmi fixa un fel de, hai să-i 
zic în limbajul de acum, „normă 
de lucru". Pînă nu mă achitam 
de ea nu-mi dădea voie să plec 
la joacă. întii treaba, pe urmă 
joaca ! E un principiu pe care 
l-am aplicat și în școală și ps 
care m-am străduit să nu-1 uit 
nici după ce am devenit mun
citor.

Gheorghe Zamfir, inginer pro
iectant la I.P.M.B. : „Nu-mi a- 
duc aminte din copilărie de 
prea multe îndemnuri... verba
le. Am fost orfan de tată și 
mama muncea din greu să ne 
crească, pe mine și pe ceilalți 
trei frați. Fiind cel mai mare, 
am început să-i ajut : cind ple
ca ea, mă sculam și eu, le dă
deam să mănince fraților mei, 
îi îmbrăcam, făceam paturile. O 
imitam pe mama și nu mi-a 
prins deloc rău „mimetismul" 
acesta.

Angela Dumitriu, educatoare, 
căminul de copii nr. 5, Bucu
rești : „Poate, dat fiind me
seria mea, vă așteptați să atribui 
cele mai multe merite cunoștin
țelor de pedagogie pe care 
le-am deprins în școală. Ei 
bine, să știți că tot familiei ii 
datorez, dacă nu cele mai mul
te, în orice caz primele îndem
nuri pentru munca pe care o 
fac astăzi. Eu am fost singură 
la părinți, dar locuiam vecini cu 
o familie care avea șapte copii. 
Mama mea, fiind casnică, ve
cina o ruga să arunce din cind 
în cînd o privire la jocul copii
lor ei, ea fiind muncitoare la 
un depou de tramvaie. Treptat 
și fără să-mi dau prea bine 
seama, am ajuns că mă ocu
pam eu de acești, șapte copii, 
deși nu eram mai mare decît 
ei decît cu un an sau doi. Așa 
am îndrăgit încă de mică pro
fesia pe care o practic acum, 
m-am „exersat" cum s-ar spu
ne încă din copilărie pentru ea“.

Cum poate deci familia să justifice obligația de a fi prima 
școală a muncii ? Instituindu-se mai intii ca un veritabil 
mediu familial, capabil să ocrotească, prin atenție și căldură, 
devenirea copilului. Nici o clipă nu se poate vorbi de o creș
tere — sub raport formativ — normală în medii familiale anor
male, vitregite de prezența unuia din părinți, bătute de vintul 
conflictului și al dușmăniei. După cum, nici un cadru familial 
organizat, unde însă părinții iși limitează contribuția educativă 
la stricte răspunderi materiale, așteptind ca școala să le rezolve 
pe cele morale, nu poate fi un mediu prielnic pentru educație.

Adevăratul cămin — apt să răspundă cerinței formulate de 
secretarul general al partidului în următorii termeni : „de cind 
merge în picioare copilul trebuie să învețe să muncească" — 
este acela in care părinții se comportă ca veritabile modele de 
conduită pentru micii urmași, în care tot ei îi deprind pe a- 
ceștia cu noțiunile elementare despre efort și răspundere, incre- 
dințîndu-le sarcini pe măsura lor, controlindu-i și obligîndu-i 
să îmbine armonios jocul cu munca, acordînd o precoce priori
tate celei din urmă.

Deschiderea stagiunii Orchestrei 
simfonice a Radi otel evi zi unii

Deschiderea stagiunii Orches
trei simfonice a Radiotelevizi- 
unii, eveniment marcant al vie
ții noastre muzicale a atras în 
Studioul de concerte din strada 
Nuferilor un numeros public. 
Colectivul instrumental condus 
de dirijorul Emanuel Elenescu 
ne-a oferit într-o lăudabilă e- 
xecuție un program alcătuit din 
trei creații de referință. Bine
înțeles, concertul a fost deschis 
de o lucrare românească și anu
me, de Uvertura pe teme cu 
caracter popular de George E- 
nescu, o pagină de remarcabilă

valoare din literatura simfoni
că de inspirație folclorică.

Surpriza serii a constituit-o 
prezența pianistei Cristine 
Bruno din Spania, în a cărei in
terpretare, o demonstrație de 
virtuți tehnice, de sensibilitate 
și muzicalitate, am ascultat 
Concertul pentru pian și orches
tră în lâ minor de Robert Schur 
mann. O altă capodoperă a ro
mantismului german — Simfo
nia a treia de Johannes Brahms 
— a încheiat programul.

ALINA POPOVICI

SIMBĂTĂ, 1» OCTOMBRIE 1974
10,00 De la Alfa la Omega _ 

enciclopedie pentru elevi. 10.20 
Film serial pentru tineret : „Cl- 
reșaril". 11.05 Teleeinemateca. 15,00 
Fotbal : U.T.A. — Universitatea 
Craiova (divizia A). Transmisiune 
directă de la Arad. Comentează 
Cristian Țopescu. 19.45 Telex. 
19.50 Tenis : Finala turneului in
ternational de tenis de la Madrid : 
Iile Năstase — Bj6m Borg (Sue
dia). Rezumat înregistrat primit 
de la televiziunea spaniolă. 18,10 
Caleidoscop cultural-artistic — 
emisiune de informație și actuali
tate literară, teatrală, cinemato
grafică st plastică. 18,50 Anotimpul 
împlinirilor — emisiune de versuri 
și cîntece patriotice. 19.00 Lumea 
copiilor. 19,30 Telejurnal. Docu
mentele pentru Congresul al XI- 
lea — temelii trainice viitorului 
comunist al patriei. 20.00 Teleen- 
ciclopedla. 20,40 Film serial : „Un 
serif la New York" — ..Elita so
cietății. mamă 1". 21,50 Telejurnal. 
22.00 ..tntîlnlrea de la ora 10...".
DUMTNTCA 20 OCTOMBRIE 1974 

PROGRAMUL I
8.30 — Emisiunile zilei 7 8,40 — 

Cravatele roșii ; 9.35 — Film serial 
pentru copii. Daktari ț 10.00 — 
Viata satului : 11.15 — Contempo
ranele noastre : 11.45 — Bucuriile 
muzicii. .Tohann Sebastian Bach ; 
1» on _ «trată patriei : 13,00 — 
Album duminical : 15.30 _ Ba
ladă pentru acest pămînt. Plane

tele soarelui. Monumente ale na
turii de pe pămîntul dobrogean ;
15.45 — Magazin sportiv : 18,45 —
Avanpremieră ; 18,50 — Film se
rial : Nemuritorul ; 18,00 — Steaua 
fără nume. Emisiune-concurs pen
tru tinerii interpret! de muzică 
ușoară ; 18,55 — Publicitate ; 19,00 
— Documentar TV. Valea Tru- 
moasel moare. Valea Frumoasei 
renaște : 19,20 — 1001 de seri ;
19.30 — TClelurnal. Săptftmtnâ po
litică internă și internațională in 
imagini : 20.00 _ Film artistic. Po
dul de pe rîul Kwal. Premieră pe 
țară ; 22.30 — Telejurnal.

PROGRAMUL II
10,00—11,45 — Matineu simfonie. 

Concertul Filarmonicii de Stat 
„George Eneseu"; 20.00 — Luna 
creației originale românești : Te
zaur de eîrttec românesc : 20.30 — 
Constructori de un sfert de veac:
20.45 — seară de teatru, eu, 
MOȘTENITORUL, de Eduardo de 
Filippo; 22.05 — Florile sînt în
drăgostite ți toamna.

LUNI 21 OCTOMBRIE 1974 
PROGRAMUL I
18.00 — Telex : 18.05 — Avanpre

miera săptămînlt : 18,15 — Ani de 
măreție. Program de cîntece ;
16.30 — Emisiune în limba mâ- 
RhiAră ; 19.00 — Tribuna TV ; 
19.20 — 1001 de seri : 19.30 — Te
lejurnal. Tara întreagă țntîmolnă 
Congresul al XT-lea cu noi victo
rii în marea întrebare : 26.00 — 
Reflector; 20,15 — Roman foileton:

Surorile matterassi (Episo
dul I) ; 20,50 — Voci noi, melodii 
noi. Muzică ușoară ; 21,00 — Uni
vers științific ; 21,30 — Revista 11- 
terar-ărtistică TV ; 22,10 — 24 de 
bre.

PROGRAMUL II
17.30 — Telex ; 17,35 — Reportaj

TV. Inscripție la Porți. Arta 
sculpturii in lemn ți în lut a ță
ranilor maramureșeni ; 17,45 —
Frunze de toamnă. Muzică popu
lară ; 18,00 — Film serial : ADAM 
SANGALA (Episodul IV) ; 18,30 — 
Bucureștlul, azi ; 18,45 _ Anlma- 
illm vă oferă... Tirgul de fete ;
18.55 — Publicitate ; 19,00 — Ar
geșul cîntă cu țara — program 
susținut de Ansamblul „Doina Ar
geșului" din Pitești ; 19,30 — Tele
jurnal ; 20,00 — Film documentar: 
GEOMETRIE DURA : 20,10 — A- 
vanpremlera săptămînll ; 20.15 — 
Preferințele dv. muzicale., sint șl 
ale noastre ; 20,55 — Telex ; 21,00 
— Film artistic : SERATA.

MARȚI 22 OCTOMBRIE 1974 
PROGRAMUL I
8.30 — Curs de limbă germană; 

9.00 — Teleșcoală ; 10,00 — Curs 
de limbă franceză ; 10,30 — Ba
ladă pentru acest pămînt. Plane
tele soarelui ; 10,50 — Publicitate :
10.55 — Film serial (reluare) UN 
ȘERIF LA NEW YORK ; 12.05 — 
Muzică populară șl distractivă cu 
formația „George Carabulea'1 ; 
12,25 — Telex ; 16,00 _ Curs de 
limbă rusă ; 16,30—17,00 — Curs

de limbă engleză ; 17,30 — Telex ; 
17,36 — Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură ; 18.15 — Atenție 
la... neatenție 1 18,35 — Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală ; 
18,50 — Legile țării, legile noas
tre ! ; 19,00 _ Eroi îndrăgiți de 
copil : NĂZDRĂVANUL DENNIS;
19,25 — 1001 de seri ; 19,30 — Te
lejurnal. In întimpinarea istoricu
lui eveniment — Congresul al 
XI-lea al partidului ; 20,00 — Re
vista economică TV. ; 20.30 — Lu
na creației originale românești.

MIERCURI 23 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I
1.30 — Curs de limba engleză ; 

9.00 — Teleșcoală ; 10,00 — Curs 
de limba rusă ; 10,30 _ „Argeșul 
cintă cu țâra" — program susți
nut de „Ansamblul Doina Ar
geșului" din Pitești ; 11,00 — Ca- 
ragiale pe ecran : Două lozuri ; 
Politică eu delicatese; 12,10 — Do
cumentar TV ; Valea Frumoasei 
moare. Valea Frumoasei renaște ; 
12,30 — Campionatele mondiale de

SĂPTĂMÎNA T.V.
19—26 octombrie

Teatrul ltrle TV prezintă... Baletul 
„Văpaia" : 21,40 — Canzonisslmâ ; 
22.10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 — Film artistic pentru co

pii : DAKTARI : 20.25 _ Muzee și 
expoziții ; 20.45 — Roman foileton 
(reluare): SURORILE MATTERA
SSI: 21,20 — Telex : 21.25 - Cărți 
și idei : 21.45 — Pagini de umor : 
Ce vrăji a mai făcut nevasta mea: 
22.10 — Prelucrări de folclor in 
ritmuri moderne.

gimnastică. Exerciții libere — fe
mei. Transmisiune directă de la 
Varna ; 13.45 — Telex ; 14.55—
16.45 — Fotbal : Dinamo Bucu
rești _ F. C. Koln — In cadrul 
Cupei UEFA — transmisiune di
rectă de la Stadionul Dinamo ; 
17,30 — Telex : 17,35 — Steaua po
lară — emisiune de orientare Șco
lară și profesională. Constructori 
de tractoare : 17.55 — Publicitate ; 
18,00 — Istoria operetei în perso
naje ; 18,15 — Scena. Emisiune de

actualitate țl critică teatrală ț 
18.30 — Tragerea Pronoexpres ; 
18,40 — Din țările socialiste ; 18,50
— Familia la Craiova ; 19.20 —
1001 de seri ; 19,30 — Telejurnal, 
Marea întrecere socialistă în în
timpinarea Congresului. Cuvîntul 
muncitoresc devine faptă ; 20,00 
T.I.B. — ’74. România în comerțul 
mondial : 20,15 — Teleeinemateca : 
MARI ECRANIZĂRI — PESCĂ
RUȘUL — premieră TV. ; 21.50 — 
Mic atlas muzical ; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Avanpremieră : 20.05 — 

O viață pentru o idee : luliu Ha- 
țieganu ; 20,35 — Publicitate ; 20,40
— Muzică ușoară cu formația Ni- 
cușor Predescu ; 20,55 — Telex ; 
21,00 — Reluări la cererea tele
spectatorilor. întilnire cu Dan lor- 
dâchescu ; 21,45 _ Bucureștlul ne
cunoscut. Acei minunați meșteri 
ai construcțiilor... ; 22,00 — Con
temporanele noastre.

JOI 24 OCTOMBRIE 
PROGRAMUL I
16.00—17.00 — Teleșcoală : 17.3b

Telex : 17.35 — Agroenciclopedia. 
Emisiune de știință și practică a- 
grlcolă : 18.05 — Campionatele
mondiale de gimnastică. Exerciții 
libere — bărbați. Transmisiune 
directă de la Varna : 18.50 — U- 
niversitatea TV : 19,20 — 1001 de 
seri : 19.30 _ Telejurnal. In spi
ritul Istoricelor documente pentru 
Congresul al XI-lea al partidului ;

20,00 — Seară pentru tineret ; 21,00
— Luna creației originale româ
nești. Aparțin comunismului cu 
tot ce am mai bun — spectacol 11- 
terar-muzical ; 21.30 — Șapte no
te... a șaptea artă ; 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II
20,00 — Decada muzicii româ

nești. La postul de Radio „France 
Musique" ; 22,15 — Poemele ore
lor — emisiune de versuri.

VINERI 23 OCTOMBRIE 1974
PROGRAMUL I
16,00 _ Fotbal. Ujpest Budapesta

— Leeds United (Cupa Campio
nilor Europeni) Înregistrare de la 
Budapesta ; 17,30 — Emisiune în 
limba germană : 19,10 — Tragerea 
Loto ; 19.20 — 1001 de seri ; 19,30
— Telejurnal. O lună înaintea 
istoricului Congres ; 20,00 — Emi
siune festivă consacrată celei de 
a 30-a aniversări a Zilei Armatei 
R.S.'R. ; 20,45 — film artistic : Un 
titlu pe pagina întîi. Premieră pe 
țară. 21.40 — ...Kallspera, Nana 
Mouscouri, emisiune muzicală ; 
22.10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,30 — Telex ; 17,35 — Avan

premieră : 17,40 — Mari ansam
bluri ; 18,00 — Orizont științific ; 
18,30 — Muzică din opere ; 19,00 — 
Drumuri în Istorie. Istorie în ar
cul carpatin ; 19.15 — Publicitate ; 
19,20 — 1001 de seri : 19,30 — Te
lejurnal : 20.00 — Seara televiziu
nii din Llubllana (R.S.F. Iugo
slavia).

SIMBĂTĂ 26 OCTOMBRIE 1974 
PROGRAMUL I
10,00 Micii meșteri mari (relua

re) ; 10,20 _ Eroi Îndrăgiți de co
pii : Năzdrăvanul Dennis ; 10,45 — 
Cărți și idei — reluare ; 11,05 — 
Bucureștiul necunoscut. Acei mi
nunați meșteri ai construcțiilor; 
11,20 — Teleeinemateca (reluare) ; 
12,55 — Telex ; 13,00 — Campiona
tele mondiale de gimnastică. Fi
nala (transmisiune directă de la 
Vama) ; 15,00 — Fotbal : Politeh
nica Timișoara — F.C. Argeș (Di
vizia A) _ Transmisiune directă 
dp la Timișoara (repriza I) ; 15,45
— Handbal masculin. Dlnamo —
Steaua ; (repriza I) 16,15 — Re
priza a n-a a meciului de fotbal Po
litehnica Timișoara — F.C. Argeș: 
17,00 — Repriza a n-a a meciului 
de handbal Dlnamo — Steaua 7 
17.30 — Teleglob : TEHERAN — 
TABRIZ ; 17,50 —• Caleidoscop 
cultural-artistic. Emisiune de in
formație șl actualitate literară, 
teatrală, cinematografică șl plasti
că ; 18,10 _ Avanpremieră ; 18,15
— Dincolo de val — film docu
mentar ; 18.25 — Luna creației 
originale românești „Din grădina 
cu flori multe" ; 19,00 — Lumea 
copiilor. RIsul la rampă 7 19.30 — 
Telejurnal. Politica partidului — 
voința întregului ponor ; 20.00 — 
Teleenciclopedia : 20,45 — Publi
citate: 20,50 _ Film serial: OMUL 
SI ORAȘUL. Accident de soseaua 
Turner : 21.40 — Telelurnal : 21,50
— Săptămîna sportivă ; 22,00 —
Intilnirea de la ora 10...
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Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis șefului Guvernului militar federal, Co
mandant suprem al Forțelor Armate ale Republicii Federale Ni
geria, general YAKUBU GOWON, următoarea telegramă :

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă 
transmit sincere felicitări și urări cordiale de viață îndelun
gată, sănătate și fericire personală, succese tot mai mari in 
opera de făurire a unei Nigerii independente și prospere, spre 
binele și bunăstarea întregii națiuni nigeriene.

Sînt ferm încredințat că relațiile de ' cooperare și prietenie 
dintre cele două țări și popoare ale noastre vor continua să se 
dezvolte și să se intărească.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU. a trimis președintelui Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, LUBOMIR STROUGAL, următoarea 
telegramă :

Stimate tovarășe președinte,
A 50-a aniversare a zilei dv. de naștere îmi oferă plăcuta 

ocazie ca, in numele Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, să vă adresez un călduros salut tovărășesc 
și cele mai cordiale felicitări.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că re
lațiile tradiționale de prietenie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă se vor 
dezvolta neîncetat în toate domeniile de activitate, in intere
sul unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă doresc, stimate tovarășe Strougal. multă sănătate, fericire 
și noi succese in activitatea dv. dedicată înfloririi Cehoslovaciei 
socialiste.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru al Regatului 
Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, HAROLD WIL
SON, următoarea telegramă :

Cu prilejul reasumării înaltei funcții de prim-ministru, îmi 
este plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală. îmi exprim convingerea 
că bunele relații existente între România și Marea Britanie se 
vor dezvolta în continuare, în interesul progresului și prosperi
tății ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și cooperării in
ternaționale.

Tovarășa acad. dr. ing. 

Elena Ceaușescu 

a primit pe acad. prof. 

Georges Champetier
Tovarășa Elena Ceaușescu, 

director general al Institutului 
Central de Cercetări Chimice, a 
primit vineri la amiază, pe 
Georges Champetier. profesor de 
chimie macromoleculară, direc
torul Școlii superioare de fizico- 
chimie industrială din Paris, ca
re întreprinde o vizită în țara 
noastră în cadrul Programului 
de colaborare culturală, științi
fică și tehnică dintre România 
și Franța.

Au fost prezenți prof. Ioan 
Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Teh
nologie, și ing. Gheorghe Mano- 
lescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice.

în cursul Întrevederii au fost 
abordate aspecte ale colaborării 
științifice și tehnice, în dome
niul chimiei, dintre România și

Franța, dintre institutele de spe
cialitate din cele două țări. Re- 
levindu-se bunele relații tradi
ționale stabilite intre oamenii de 
știință români și francezi, de 
ambele părți a fost exprimată 
dorința de a adinei și extinde 
colaborarea științifică româno- 
franceză.

întrevederea s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

★
In aceeași zi, oaspetele fran

cez a prezentat în aula ICECHIM 
o conferință cu titlul „Progre
se în domeniul fibrelor chimice", 
la care au participat specialiști 
din cercetare, proiectare și în- 
vățămînt.

(Agerpres)
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„Sîntem foarte satisfăcut!
'' J

de legaturile economice 
cu România"

PLECARE
Ion Pățan, viceprim-ministru 

al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a plecat, 
vineri dimineața, în Irak, unde 
va face o vizită la invitația mi
nistrului irakian al economiei, 
Hikmat Azzawi.

PRIMIRE

Vineri dimineață, tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, a primit 
delegația de juriști din R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Ivan 
Franko, secretar federal pentru 
justiție și administrație, care a 
făcut o vizită în țara noastră.

SOSIRE

Vineri după-amiază, a sosit 
In Capitală Dr. Vasos Lyssari-

dis, președintele Partidului So
cialist din Cipru (Edek) care 
face o vizită de prietenie in 
țara noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

AJUTOR
Societatea de Cruce Roșie din 

Republica Socialistă România a 
acordat un ajutor Crucii Roșii 
din Honduras, compus din ali
mente și medicamente, destinat 
populației sinistrate in urma ci
clonului „Fifi".

SPECTACOL
Sub auspiciile Consiliului Cul

turii și Educației Socialiste, vi
ne i seara, a avut ioc in Capi
tală un spectacol de gală pre
zentat de Ansamblul de Stat de 
cintecc și dansuri din R. P, 
Mongolă, care ne vizitează țara 
in cadrul planului de colabora
re culturală dintre România . și 
R. P. Mongolă.

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ZILEI ARMATEI

în cinstea celei de-a 30-a a- 
niversări a Zilei armatei, vineri 
la amiază s-a deschis in sala 
Dalles Expoziția „Armata ro
mână în arta plastică".

Organizată de Ministerul A- 
părării Naționale, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, U- 
niunea Artiștilor Plastici, ex
poziția cuprinde peste 250 de 
lucrări de pictură, sculptură și 
grafică, oglindind momente din 
timpul insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimpe- 
rialiste, și din războiul anti
hitlerist. Multe dintre lucrări 
înfățișează sugestiv chipul os
tașului român de astăzi, gata 
oricind la datorie, in slujba pa
triei, a poporului și partidului.

Generalul-locotenent Constan
tin Opriță, adjunct al ministru
lui apărării naționale, secretar 
al Consiliului politic superior, și 
Ion Sălișteanu, vicepreședinte 
al Uniunii Artiștilor Plastici, au 
rostit alocuțiuni.

La vernisaj au luat parte ge
neral-colonel Sterian Țîrcă și

general-colonel Nicolescu Ma
rin, adjuncți ai ministrului a- 
părării naționale, Dumitru Ghi- 
șe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, 
Constantin Potîngă. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oa
meni de artă și cultură, ziariști.

★
La Galeria de artă fotografi

că, din Strada Brezoianu, s-a 
deschis o expoziție de fotografii 
inspirată din viața și activitatea 
armatei noastre populare.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de generalul-maior Con
stantin Antip, secretar adjunct 
al Consiliului politic superior. 
In imagini artistice grăitoare, 
expoziția înfățișează aspecte 
semnificative din munca mili
tarilor pusă in slujba întăririi 
capacității de apărare a patriei 
socialiste.

Tîrgul International 
București cunoaște ani
mația tradițională : o 
mulțime de vizitatori - 
specialiști care exami
nează cu competentă ex
ponatele sau oameni ca
re fără a fi profesional 
interesați doresc să cu
noască ultimele realizări 
tehnice, iar pe lingă ei 
oameni de afaceri pen
tru care o asemenea ma
nifestare înseamnă posi
bilitatea de a realiza im
portante tranzacții.

La pavilionul cehoslovac 
stăm de vorbă cu directorul 
VACLAV JILEK.

— 13 întreprinderi de comerț 
exterior cehoslovace prezintă o 
gamă largă de produse...

— Care sînt cele mai noi rea
lizări tehnice înfățișate la Bucu
rești ?

— In primul rînd mașinile u- 
nelte și mașinile de găurit cu 
comandă numerică. Apoi mași
nile de frezat care au obținut 
medalii de aur Ia Brno și Plov
div. Aș putea aminti mașinile 
de frezat și multe altele...

— Cum apreciați rezultatele 
de pînă acum ale participării la 
tirg. ?

— Le considerăm foarte bune. 
Contracteie de import și de ex
port însumează, după aprecierea 
noastră, 4 500 000 ruble. Subli
niez : cele realizate pină in a- 
cest moment...

— Ce părere aveți despre tîrg ?
— Este o prestigioasă mani

festare care ne permite contac
te largi și utile cu ministerele 
și întreprinderile de comerț ex
terior românești. Schimburile 
comerciale româno-cehoslovace 
au cunoscut o creștere continuă, 
între 1960 și 1974, aceste schim
buri au crescut de 2,3 ori. Pers
pectivele legăturilor economice 
dintre țările noastre sint foar
te bune. Dezvoltarea economiei 
celor două țări frățești creează 
premize favorabile pentru o am
plificare pe mai departe a ra
porturilor noastre de cooperare 
tovărășească.

Un sector față de care bucu- 
reștenii manifestă un deosebit 
interes este cel al firmei „Mo- 
tokov". Reprezentanta firmei, 
Zdena Curinova, ne oferă amabi
lă explicații. Automobilele Skoda, 
ca și motocicletele Jaioa, sint e- 
xaminate cu atenție atît de spe
cialiști cit și de publicul care se o-

O prezență prestigioasă la tirg: firma MOTOKOV cu cunoscutele 
autovehicule „Skoda".

prește la standuri atras de renu- 
mele întreprinderilor cehoslovace.

Poposim la un alt pavilion : 
cel irlandez. Republica insulară 
a mai fost prezentă Ia un sin
gur tîrg bucureșlean.

— Ce a determinat interesul 
firmelor irlandeze față de tîrgul 
de la București P — îl întrebăm 
pe dl. PATRICK DELANEY.

— 7 companii participă la tîr
gul din capitala României. In 
relațiile economice cu România 
s-au realizat progrese pe care le 
apreciem. Dezvoltarea legături
lor noastre este bună și cred că 
vom fi prezenți și la viitoarea 
ediție a tirgului.

— Cum apreciați T.I.B. '74 ?
— Organizarea este foarte 

bună...
La firma japoneză Koyo Sei

ko, un panou cu tăieturi din 
presa româneasca și o prezen
tare a întreprinderii ne reține 
atenția. Stăm, apoi, de vorbă 
cu inginerul FUMIHIRO INAGE. 
O plăcută surpriză : interlocu
torul nostru cunoaște limba 
română.

— Firma dumneavoastră are 
relații mai vechi cu țara, noas
tră. Ce credeți despre colaborarea 
cu România P

— Avem cele mai bune păreri. 
Colaborarea noastră decurge 
în bune condițiuni. Livrăm o ga
mă largă de produse. Conduce
rea firmei noastre este foarte 
satisfăcută de modul în care de
curg legăturile cu România.

— Ați vizitat T.I.B. '74 P
— Desigur. Cea mai puterni

că impresie mi-au produs-o ma
șinile realizate de industria ro
mânească care dovedesc o înal
tă tehnicitate. Progresele indus
triei României sint permanente. 
Cu fiecare an, atingeți un nivel 
mai inalt...

E. O.

meridiats
• Astăzi, pe apcie Canalului 

Cuemanco, pista olimpică care 
găzduiește campionatele mon
diale de caiac-canoe, se desfă
șoară semifinalele și primele fi
nale ale celei de-a Xl-a ediții 
a acestei competiții. în cursul 
dimineții sint programate semi
finalele, iar după-amiază vor 
avea loc finalele la cele 7 probe 
olimpice clasice (eaiac-1 000 m, 
1, 2 și 4, canoe (1 000 m) 1 și 
dublu și caiac (500 m) — fete 
simplu și dublu). Ca urmare a 
unor performanțe excelente s-au 
calificat direct in finală sporti
vii români Ivan Patzaiehin (ca- 
noe-1) și Victoria Dumitru-Ma- 
ria Nichiforov la caiac-2. Cum 
toate celelalte echipaje ale Ro
mâniei participă și la semifina
le, se așteaptă ca și alți sportivi 
români să obțină calificarea în 
finalele altor probe, programate 
astăzi și duminică (probele ne
olimpice).

• Turneul internațional de 
tenis de la Barcelona, pentru 
trofeul „Conde de Godo" a con
tinuat ieri cu partidele sfertu
rilor de finală ale probei de 
simplu bărbați. Jucătorul ro
mân Iile Năstase l-a învins cu 
6—1, 0—6, 6—1 pe Harold Solo-* 
mon (S.U.A), calificindu-se 
astfel pentru semifinale.

• In turneul internațional de
șah de la Manila, după 11 run
de și disputarea partidelor în
trerupte in clasament! conduce 
marele maestru sovietic Evgheni 
Vasiukov cu 7,5 puncte, urmat 
de fostul campion mondial Ti
gran Petrosian (U.R.S.S.) —
7 puncte. Florin Gheorghiu 
(România) și Bent Larsen (Da
nemarca) — 6,5 puncte. Zveto- 
zar Gligorici, Liubomir Liuboje- 
vici (ambii din Iugoslavia) și 
Miguel Quinteros (Argentina) — 
cite 6 puncte etc. Florin Gheor
ghiu a pierdut la Vasiukov și 
a ciștigat partida întreruptă cu 
filipinezul Torre,

» Aseară, in sala sporturilor 
Floreasca din Capitală s-a dis
putat meciul internațional a- 
mical de baschet dintre selec
ționatele masculine ale cluburi
lor Dinamo Moscova și Dinamo 
București. învinși in prima 
partidă disputată zilele trecute, 
baschetbaliștii bucureșteni au 
obținut de data aceasta victoria 
cu scorul de 95—34 (48—41).

Recomandări pentru
« CAMPIONATUL DE FOT

BAL se reia cu etapa a IX-a. 
Astăzi, in Capitală : Dinamo — 
F.C. Galați, stadionul Dinamo, 
de la ora 15. în țară : U.T.A. — 
Universitatea Craiova (partidă 
televizată in direct) și Steagul 
roșu — Olimpia Satu Mare. 
Miine, de la ora 11, Steaua în- 
tilnește pe teren propriu pe 
Chimia Rm. Vileea. Alte partide: 
C.F.R. Cluj — Jiul, F.C. Argeș 
— Sportul studențesc, A.S.A. 
Tg. Mureș — Politehnica Timi
șoara, F.C. Reșița — Politehnica 
Iași, F.C. Constanța — „U“ Cluj- 
Napoca. In divizia B derbiul se
riei a Iî-a, Rapid — Dinamo Sla
tina are loc miine pe stadionul 
Giulești, de la ora 11.

• PENTRU AMATORII DE 
HANDBAL, miine pe terenul 
Dinamo două partide de mare 
atracție Steaua — Minaur Baia 
Mare, ora 15,30 și Dinamo —

Turneu al Selecționa
tei studențești de 
rugbi a Franței în țara 

noastră
După frumosul succes al 

reprezentativei de rugbi a 
țării noastre in intîlnirea cu 
valoroșii reprezentanți- ai 
rugbiului francez, simpati- 
zanții sportului cu balonul 
oval vor avea prilejul să ur
mărească evoluția Selecționa
tei studențești de rugbi a 
Franței (A.S.S.U.) care a în
ceput deja pregătirile pentru 
un turneu ce-1 va întreprinde 
in tara noastră.

La 10 noiembrie rugbiștii 
francezi vor primi, la Timi
șoara, replica Selecționatei 
studenților din România, 
după trei zile uimind să în- 
tilnească, la Cluj-Napoca, 
formația locală Agronomia.

Printre cei 21 de jucători 
care vor face deplasarea fi
gurează nume de rezonanță 
din rugbiul francez : Jonqui- 
res (Agen), Dehaye (Voulte), 
Peliccia (Toulon), Bach (Pa
nders), Malterre (Begles), 
Rise (Toulouse), Richaud 
(Voulte) etc.

D. DAN

La sfirșit
de sâptămină

amatorii de sport
Independența Sibiu, ora 11,15. 
Din campionatul feminin : Pro
gresul — Universitatea Iași, te
ren Progresul (ora 10) și Rapid
— Mureșul Tg. Mureș, teren 
Giulești, la ora 10.

• A. TREIA EDIȚIE A BAL
CANIADEI DE MARS are loc 
pe traseul Palatul Telefoanelor
— Bd. Magheru — Piața Victo
riei 7— Arcul de Triumf și re
tur (10 km) miine. de la ora 
9.30. Iau parte mărșăluitori din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
România.

• CAMPIONATUL DE BAS
CHET FEMININ programează 
miine următoarele jocuri : sala 
Constructorul. I.E.F.S. — Voin
ța. ora 9,15 și Constructorul — 
Pedagogia Tg. Mureș, ora 10,30 ; 
sala Giulești, Rapid — Univ. 
Ciuj-Napoea. ora 9.15.

• PARTIDELE DIN CADRUL 
„CUPEI FEDERAȚIEI" LA VO
LEI : azi, in sala Giulești, Me
dicina — Rapid (f), ora 18 ; 
miine. in sala Floreasca, Steaua
— Expl. Baia Mare (m), ora 
10.45, iar . in sala Progresul, 
I.E.F.S. — Univ. Craiova (f). ora 
9 și Sparta — Univ. Timișoara 
(f), ora 10,30.

• RUGBIȘTII, in această pau
ză de campionat, iși dispută tro
feul „Cupa federației". Cîteva 
partide care pot fi urmărite : 
azi, Rapid — Grivița Roșie, sta
dion Giulești. ora 15, iar miine. 
Vulcan — Dinamo, teren Vulcan, 
ora 10.

Pămîntul—un bun național

Ansamblul artistic al U.T.C.
Prezintă la Sala Palatului Republicii Socialiste 

România, sîmbătă, 19 octombrie, orele 20 și du
minică, 20 octombrie, orele 16,30 și 20, specta
colul muzical-coregrafic

TOAMNA PE... 
PORTATIV

își dau concursul : Margareta Pîslaru, Angela Similea, Mi- 
haela Mihai, Cristian Popescu, Gabriela Teodorescu ; grupul 
folcloric „Cununa Carpaților" ; soliști vocali de muzică popu
lară : Maria Enache Pop, Gheorghe Turda, Maria Cîrneci, 
Gheorghe Alexandrescu ; orchestra de muzică populară, diri
jor Florian Economu ; formația corală „Preludiu", dirijor Voicu 
Enăchescu ; formația vocal instrumentală „Savoy".

Biletele se pot procura prin comitetele _ U.T.C. prin difu- 
zorii culturali din întreprinderi și instituții și de la Casa de bi
lete a Sălii Palatului.

(Urmare din pag. 1)

juridic eficient pentru măsuri 
concrete privind buna gospodă
rire a pămintului. în acest scop 
se impun acțiuni menite să re
glementeze în mod strict folo
sirea terenurilor agricole și sil
vice, urmărindu-se înlăturarea 
diminuării suprafeței necesare 
realizării acestor producții. In 
lege se prevede, clar și exigent, 
ca valorificarea deplină și. cu 
eficiență sporită a tuturor tere
nurilor să se realizeze în mod 
coordonat și într-o concepție 
unitară, pe baza programului de 
protecție și îmbunătățire a ca
pacității de producție a solului, 
a altor măsuri privind preve
nirea și combaterea surselor de 
degradare sau folosire nerațio- 
nală a fondului funciar. Astfel, 
prin planurile cincinale și anua
le de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, se va stabili re
partizarea judicioasă a pămin
tului pe destinații și categorii de 
folosință, pentru agricultură, 
silvicultură, pișcicultură, gospo
dărirea apelor, precum și pen
tru alte activității economico- 
sociale. Legea exprimă, de ase
menea. limpede că „este inter
zisă micșorarea suprafeței agri
cole", impunînd obligații de 
maximă exigență in ceea ce 
privește amplasarea obiectivelor 
industriale. agro-zootehnice și 
social-culturale. îndeobște, im
plantarea acestora se va face în 
perimetrul construibil al locali
tăților, pe terenuri neproducti
ve sau improprii producției 
agricole. Chiar atunci cînd, în

mod excepțional, unele obiecti
ve vor fi amplasate pe terenuri 
agricole, beneficiarii acestor in
vestiții sînt datori sâ recupereze 
pentru producția agricolă o su
prafață echivalentă cu cea ocu
pată, prin transformarea in 
arabil a unor terenuri neagrico
le sau neproductive, astfel incit 
suprafața agricolă să nu se di
minueze cu nici o palmă de pă- 
mint. Dimpotrivă — și, in acest 
sens, sint impuse măsuri de cul
tivare chiar a tufărișurilor, 
pilcurilor de arborete, a drumu
rilor și potecilor inutile, a cape
telor de parcele și tarlale.

Se creează astfel condiții opti
me pentru instaurarea unei dis
cipline riguroase în gospodă
rirea acestui patrimoniu națio
nal, pentru raționala și deplina 
lui valorificare, în spiritul poli
ticii promovate cu consecvență 
de partid in acest domeniu. Re
venind asupra acestor sarcini, 
recent, in cuvintarea rostită la 
Adunarea populară de la Timi
șoara, cu prilejul Zilei recoltei, 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Aș vrea să 
subliniez încă o dată necesitatea 
de a asigura o bună gospodărire 
a pămintului, de a se pune ca
păt risipei de teren, care conti
nuă să se facă atît la sate, cit 
și la orașe (...). Comitetul jude
țean, consiliul popular, condu
cerile întreprinderilor de stat și 
cooperatiste, fiecare cooperator, 
fiecare om al muncii trebuie să 
înțeleagă că pămîntul este pro
prietatea întregului popor, că 
fiecare metru de teren sustras

agriculturii este sustras din 
avutul întregului nostru popor. 
Să nu admitem nimănui să di
minueze sub nici o formă su
prafața agricolă, posibilitățile de 
a obține recolte pe o suprafață 
cit mai mare !“.

Pămintul țării, limitat ca în
tindere și de neinlocuit, trebuie 
valorificat integral, cu randa
ment cit mai sporit, cu eficien
ță cit mai'“înaltă.

O maximă importanță este 
acordată in proiectul noii legi 
protecției șf ameliorării solului, 
privite ca parte integrantă din 
activitatea generală de dezvol
tare economică și socială a țării. 
Sint precizate lucrări de preve
nire și combatere a eroziunilor, 
alunecărilor, inundațiilor, in- 
mlăștinării, sărăturării și poluă
rii, cit ,și a altor procese de de
gradare, cu scopul menținerii și 
îmbunătățirii fertilității și po
tențialului productiv al tuturor 
terenurilor. Asupra acestui as
pect se cuvine să insistăm mai 
mult. Avem în vedere înaltele 
sarcini ce revin aici tineretului 
patriei ; avem în vedere bogate
le tradiții de muncă voluntar- 
patriotică, izbînzile de pină a- 
cum ale organizației U.T.C. Sint 
cunoscute, desigur, șantierele 
locale și naționale din agricul
tură (cu frumoase realizări se 
înscrie proaspătul șantier națio
nal ..Giurgiu-Răzmirești"), care 
practic împînzesc țara de la un 
hotar la altul — și în cadrul 
cărora mii, sute de mii de ti
neri participă la neîntrerupte 
lecții de muncă și. dăruire pa
triotică. In contextul prevederi

lor înscrise în proiectul de lege, 
tineretului i se conferă un mai 
larg perimetru de activitate și 
inițiativă. Credem, de aceea, că 
se impune pentru comitetele 
U.T.C. — județene, municipale, 
orășenești și comunale — pen
tru fiecare organizație studierea 
atentă a condițiilor locale pri
vind activitatea de îmbunătățiri 
funciare, astfel incit tinerii 
să-și aducă și în acest domeniu 
contribuția lor majora.

Evident, 1 legea prevede in 
continuare, măsuri eficiente 
privind sistematizarea și orga
nizarea teritoriului agricol, ca
dastrul funciar, măsuri finan
ciare pentru protejarea fondului 
funciar, ca și chestiuni ce țin de 
îndrumare și control. Toate 
aceste prevederi au același 
scop : mărirea suprafeței agri
cole, ridicarea fertilității solu
lui, ceea ce va crea condiții pen
tru creșterea rapidă a produc
ției de profil, în interesul bună
stării întregului popor.

Proiectul acestui document de 
foarte mare importanță se si
tuează, evident, în atenția tutu
ror, în dezbaterea lui fiind in
teresate toate categoriile de ce
tățeni. Propunerile și sugestiile 
privind proiectul de lege vor fi 
adresate Ministerului Agricultu
rii, Industriei Alimentare și 
Apelor. In același timp, în rînd 
cu celelalte ziare, „Scînteia ti
neretului" pune coloanele sale 
la dispoziția cititorilor care vor 
să-și exprime propunerile și ob
servațiile lor.

Anticipație 
inversă

(Urmare din pag. I) 
cu discreția simțului măsurii, 
fără efuziune apoasă sau in
diferentism orgolios. Aș dori 
să facem cu toții un efort de 
imaginare a istoriei inverse 
pentru a croi și proiecta ima
ginea acestui om pe un e- 
cran, făcîndu-1 apoi să vor
bească, să-și deruleze gin- 
durile, pentru a putea să pă
trundem in labirintul con
strucției sale mentale. Și, o- 
dată aflați in cunoștință de 
cauză, să deșirăm inapoi mo
sorul timpului, pină la anul 
1974, Ia pragul vîrstei de de
but școlar a unui imens con
tingent de copii. Atunci vom 
putea judeca : ceea ce preco
nizăm noi a da copiilor in 
clasele primare este oare ba
za reală și durabilă a perso
nalității de miine ? Nu cum
va predomină o manieră tra
dițională de învățare a scrls- 
citit-socotitului, o manieră 
repetitivă și sfătoasă, chiar 
dacă — privind pe fereastra 
unei clase a I-a — vom vedea 
in miinile copiilor, in locul 
condeiului și tocului de altă
dată, stiloul cu formele sale 
sobre și academice ? Cred că 
in anii aceștia va trebui să 
trecem la o renovare sub
stanțială a conținutului în- 
vățămintului primar și, în 
perspectivă, a întregii verti
cale a școlii.

Omul viitorului va gindi și 
va acționa experimental, ho- 
tărind prin alegere între al
ternative. El va manipula in
formațiile cele mai diverse 
cu nonșalanța travaliului co
tidian. Produsele sale vor fi, 
preponderent, materializări 
de creativitate și de îndrăz
neală. Cite dintre trăsăturile 
sale prind chiag acum, sub 
ochii noștri, cînd se lucrează 
pe imensul șantier al clasei 
I la. înjghebarea structuri
lor primare ale personalității 
viitoare ?

Trebuie să ne gindim cu 
deplină seriozitate la aceas
ta, pentru că astăzi învăță- 
mîntul nu mai poate fi ope
rație repetitivă și rutinieră, 
ci întreprindere de explorare 
în materia umană a viitoru
lui, cu o deschidere de viziu
ne care se intindc la 20—25 
de ani. Și. apoi, va trebui să 
înțelegem mai clar și mai ho- 
tărît că este nevoie în școală, 
la primii săi ani, de tehnolo
gie modernă, lucru in echipe 
mici, spațiu ergonomie și 
dascăli care să lucreze cu 
devoțiune. Trebuie să învă
țăm mai mult că a te „cirpi" 
in materie de educație este 
cea mai proastă economie pe 
eare o poți face. Și încă ceva: 
să învățăm că proliferarea 
in sine a ..mass-media" pen
tru copii nu este un serviciu 
adus educației, ci un poten
țial pericol de poluare infor
mațională. Ținind piept ore 
întregi asaltului imaginii pre
lucrate electronic pe micul 
ecran, copilul uită lectura și 
mișcarea, ale căror virtuți 
formative sînt fundamentale. 
Exemplele pot continua... Să 
ne gindim, așadar, mai atent 
dacă facem totul, în 1971, 
pentru a clădi armonios per
sonalitatea omului anilor 90. 
Să facem un efort de antici
pație inversă, traducind ima
ginea omului care iși va in- 
llori puterile spre sfirșit de 
mileniu, in termeni de acțiu- 
Jne nemijlocită, aici și acum.

Sesiune omagiala 
C. I. Parhon

Vineri au început în Aula Fi
lialei Iași a Academiei lucrările 
unei sesiuni științifice omagiale 
consacrată împlinirii a 100 de 
ani de la nașterea marelui sa
vant C. I. Parhon.

Timp de două zile, academi
cieni. cadre din invățămîntul 
superior medical, cercetători 
prezintă referate și comunicări 
științifice privind personalitatea 
savantului român, precum și 
preocupările actuale ale medi
cinii românești de continuare a 
operei lui C. I. Parhon.

(Agerpres)

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
ANUNȚĂ

scoaterea Ia CONCURS a următoarelor posturi didactice s

Lector Ia Facultatea de limbi romanice, clasice și orientale, 
catedra de limbi orientale și limba maghiară, disciplinele : Gra
matica comparată a limbilor indoeuropene, limba persană, limba 
hindi, literatura și civilizația hindi, poziția 18 ;

Asistent Ia Facultatea de biologie, catedra de. biologie vegeta
lă, genetică și microbiologic, disciplinele : Citologie vegetală, 
Genetica microorganismelor, poziția 35 ;

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de limba 
engleză, disciplinele Limba engleză contemporană, Limba engleză 
— curs practic, poziția 16 ;

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de limba 
engleză, disciplinele Limba engleză contemporană, Limba engle
ză — curs practic, poziția 24 ;

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de limba 
engleză, disciplinele Limba engleză contemporană, Limba engle
ză — curs practic, poziția 36 ;

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de litera
tură engleză, disciplina Limba engleză — curs practic, poziția 22;

Asistent la Facultatea tie limbi germanice, catedra de litera
tură engleză, disciplinele Literatura engleză, Limba engleză — 
eurs practic, poziția 27 ;

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de litera
tură engleză, disciplinele Literatura engleză, Limba engleză — 
curs practic, poziția 28.

Candidații la concurs vor depune la secretariatul Universității 
din București, bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64, in termen 
de 30 de zile — pentru postul de lector — și de 15 zile — pen
tru posturile de asistent — de Ia data publicării acestui anunț 
in Buletinul Oficial, cererea de înscriere la care vor anexa ac
tele și lucrările prevăzute de Legea nr. 6 privind Statutul per
sonalului didactic din Republica Socialistă România, publicată în 
Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile Ministerului Educației și învățămîntului nr. 84539/ 
1969. ,

ÎNTREPRINDEREA „ACUMUEATORUl“-BUCUREȘTI
B-dul Biruinței nr. 98 sectorul 3,

RECRUTEAZĂ
prin concurs cu respectarea condițiilor legale :

• Economiști în specialitatea preț de cost, plan aprovizionare
• Sef serviciu aprovizionare de la data de 1 01 1975 (condiții 

— studii superioare economice).
• Ingineri ai facultății de chimie industrială — secția anorga

nică.
• Ingineri electrotehnici și ingineri proiectanți
• Maiștri în specialitatea fabricării acumulatorilor electrici, 

electrotehnici.
• Paznici, magazioneri principali, magazioneri, desenatori teh

nici, tehnicieni, normatori, tehnologi.
DE ASEMENEA RECRUTEAZĂ

O Frezori universali, rectificatori universali, montatori re
gion și depanatori pentru aparate de măsură electrice și re
lee, electrieieni, montatori de instalații de automatizare, lăcă
tuș mecanic specialist pentru întreținerea și repararea de cîn- 
tare și bascule, lăcătuș mecanic specialist pentru întreținerea 
și repararea debitmetrelor, lăcătuș mecanic pentru întreținerea și 
repararea termocuplelor, montatori reglori și testor de aparatură 
și telecomunicații și de instalații de semnalizare centralizare și 
blocare (S.C.B.).

• Impegat mișcare dispozitor III pentru cale ferată uzinală, 
primitori distribuitori ; reglori mașini in industria constructoare 
de mașini, instalatori tehnico sanitari și gaze, electricieni auto- 
matiști și muncitori necalificați în vederea calificării prin cursuri 
de scurtă durată în meseria de eonfecționeri acumulatori elec
trici :

• Pentru muncitorii necalificați ce urmează a se califica prin 
cursuri de scurtă durată condițiile sint :

Să fie absolvenți a minimum 4 clase elementare, să aibă 
vîrsta între 18—40 ani. Se primesc pentru calificare din 
toate județele țării, întreprinderea dispunind de cămine pentru 
nefamiiiști pentru cazare, Condițiile de retribuire sînt cele 
prevăzute în actele normative în vigoare. Informații suplimen
tare se pot cere la telefon 35 41 00 interior 141 și 267.

AVALANȘĂ DE CÎȘTIGURI 

LA SISTEMELE
LOTO - PRONOSPORT

Numai în luna septembrie Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport a oferit participanților Ia sistemele de joc Loto, Pronoex- 
pres și Pronosport peste 110 000 ciștiguri. Majoritatea ciștigă- 
torilor și-au exprimat satisfacția și dorința de a cumpăra cu 
sumele primite locuințe, lucruri de folosință casnică, frigidere, 
mobilă, îmbrăcăminte etc. Vă prezentăm in imaginea de mai 
jos pe DINU ION din Călărași, ciștigătorul unei sume de 50 000 
lei la pronoexpres. care a ținut ea ia acest fericit eveniment să 
fie insoțit de familie. Ciștigătorul a subliniat că nu este la pri
mul său ciștig și că va persevera in continuare. Deci, perseve
rența este cheia succesului.
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întîlnirea consultativă 
a reprezentanților partidelor

comuniste și muncitorești 
din Europa

In zilele de 16—18 octombrie a avut loc, la Varșovia, din ini
țiativa Partidului Muncitoresc Unit Polonez și a Partidului 
Comunist Italian, o intilnire consultativă a partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

Au participat reprezentanții 
următoarelor partide : Partidul 
Comunist din Austria, Partidul 
Comunist din Belgia, Partidul 
Socialist Unit din Berlinul oc
cidental, Partidul Comunist din 
Marea Britanie, Partidul Co
munist Bulgar, Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, Partidul 
Progresist al Oamenilor Mun
cii din Cipru, Partidul Comunist 
din Danemarca, Partidul Elve
țian al Muncii, Partidul Comu
nist Finlandez, Partidul Comu
nist Francez, Partidul Comunist 
German, Partidul Socialist Unit 
din Germania, Partidul Comu
nist din Grecia, Partidul Comu
nist din Irlanda, Partidul Comu
nist Italian, Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, Partidul Co
munist din Luxemburg, Partidul 
Comunist din Norvegia, Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, 
Partidul Comunist Portughez, 
Partidul Comunist Sanmarinez, 
Partidul Comunist din Spania, 
Partidul de Stînga-Comuniștii 
din Suedia, Partidul Comunist 
din Turcia, Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice.

Din partea Partidului Comu
nist Român a participat o dele
gație formată din tovarășii Ște
fan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Ștefan 
Voicu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Dumitru Turcuș, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

După un schimb de păreri larg 
și frățesc, la care au participat 
toate partidele reprezentate, s-a 
convenit că ar fi util și oportun

să se convoace și să se pregă
tească o conferință, a partidelor 
comuniste și muncitorești din 
Europa.

S-a considerat de dorit ca a- 
ceastă conferință să se desfă
șoare către jumătatea anului 
1975.

S-a convenit că ea ar trebui 
să fie consacrată problemei : 
„lupta pentru pace, pentru secu
ritate, cooperare Șj progres so
cial in Europa".

Dorința exprimată pa lucrările 
conferinței să se desfășoare în 
Republica Democrată Germană 
a fost primită in mod cordial de 
reprezentanții Partidului Socia
list Unit din Germania.

Participanții la intilnire și-au 
exprimat satisfacția pentru at
mosfera democratică și de cola
borare frățească în care s-a des
fășurat această intilnire consul
tativă, în spiritul principiilor e- 
galității în drepturi, respectului 
părerilor tuturor partidelor și cu 
voința de a se ajunge la poziții 
comune. Ei -au subliniat hotă- 
rîrea ca pregătirea și desfășu
rarea conferinței să aibă loc în 
același spirit.

O intilnire pregătitoare a Con
ferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa va avea 
loc în decembrie 1974 sau ianua
rie 1975.

Lucrările intîlnirii consulta
tive s-au desfășurat în spiritul 
de înțelegere reciprocă și de so
lidaritate proletară, potrivit nor
melor de raporturi dintre parti
dele comuniste și muncitorești.

COMUNICAT

Solidaritate frățească cu militanții
luptei împotriva fascismului, 
pentru libertate, democrație 

și independență națională
Participanții la întîlnirea con

sultativă de la Varșovia a re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești din Euro
pa au reafirmat sprijinul per
manent al comuniștilor din Eu
ropa față de militanții luptei 
împotriva imperialismului și 
neocolonialismului, împotriva 
reacțiunii și agresiunilor. Ei au 
reafirmat solidaritatea frățeas
că a partidelor lor cu popoare
le Indochinei, Orientului Apro
piat, Africii de Sud, cu poporul 
din Cipru, care luptă pentru in
dependența și integritatea teri
torială a țării sale, împotriva 
oricărui amestec străin, cu po
porul Irlandei, care luptă pen
tru drepturi democratice și na
ționale, cu toate popoarele care 
luptă pentru independență, pen
tru dreptul de a decide liber a- 
supra propriilor destine, de a 
dispune de resursele lor națio
nale.

Participanții la întîlnirea con
sultativă iși exprimă solidarita
tea fierbinte și frățească cu toți 
militanții împotriva juntei care 
a acaparat puterea în Chile și 
cer eliberarea lui Luis Corva- 
lan, a tuturor patrioților și de
mocraților din Chile supuși pri
goanei. Participanții cer, în 
mod categoric, eliberarea din 
închisoare a tovarășului Rodney 
Arismendi, a tuturor militanți- 
lor pentru libertate și democra
ție din Uruguay.

Partidele reprezentate la în

tîlnirea de la Varșovia își ex
primă solidaritatea frățească și 
călduroasă pu partidul comu
nist, cu clasa muncitoare, cu în
tregul popor spaniol care luptă 
pentru eliberare de sub tirania 
fascistă și cer eliberarea tova
rășilor Marin, Montero, Ihguan- 
zo, Lobato, a conducătorilor 
Comisiilor Muncitorești — Mar
celino Camacho și tovarășii săi 
— a tuturor celor ce sint. de
ținuți in temnițele franchiste.

Participanții' la întîlnirea con
sultativă salută popoarele Por
tugaliei și Greciei, care au răs
turnat dictatura fascistă și luptă 
pentru consolidarea cuceririlor 
democratice.

• IN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR ce se desfășoară în Aus
tria in cinstea celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării Români 
ei, în localitatea Dornbirn, im
portant centru al industriei tex
tile, au fost inaugurate Zilele 
românești, in cadrul cărora se 
desfășoară un program variat 
de acțiuni — expoziții dc foto
grafii, de cărți turistice și de 
artă populară, concursul pentru 
elevi, cu tema „Cunoașteți 
România", concerte de muzică 
populară și gale ale filmului ro
mânesc.

Manifestarea a fost inaugura
tă de primarul orașului, dr 
Karl Boble, și ambasadorul 
României, Dumitru Aninoiu.

• RICHARD BURTON, star în filme, care-i aduc pentru 
fiecare rol circa 1 milion de dolari, a hotărît să se însoare... 
Indiferenta a săpat o prăpastie adîncă între el și Elisabeth 
Taylor. Aleasa inimii sale este acum o prințesă, verișoară de 
gradul doi a prințului Charles al Angliei. Prințesa, de 37 ani, 
vînzătoare intr-un magazin de antichități în cartierul Chelsea 
din Londra, a fost căsătorită cu un magnat american, de care 
a divorțat. Prințesa acceptă să se căsătorească cu Burton. Sin
gurul impediment este faptul că la ora actuală ea nu e liberă, 
e soția lordului Balfour și acesta nu este abordabil. Iși rumegă 
în deznădejde eșecul la alegeri... « R1NDUNELELE care nu 
au migrat înqă spre țările calde suferă de o pierdere colectivă 
a simțului orientării — a declarat profesorul austriac Harald 
Schweiger. El a arătat că aceste păsări zboară de obicei de-a 
lungul fluviului Dunărea, spre vest, ca apoi să se îndrepte spre 
Crecia. In prezent, stoluri de rindunele zboară dezorientate în- 
tr-o direcție complet opusă. • MUZICOTERAPIA capătă din 
ce în ce mai multă importanță în tratamentul stărilor depre
sive și în majoritatea afecțiunilor nevrotice — afirmă psihia
trii. Muzica poate avea chiar efectele unor tranchilizante. Nu, 
însă, orice muzică: trebuie preferată muzica tandră, clasică, 
nu muzica pop, în care predomină abuzul de disonanțe, de 
sunete bizare și insolite, ce sporesc „agresivitatea" nervoasă.
• UNICA STATUETĂ de bronz a zeului indian Vishu, ce 
reprezintă natura veșnic vie, și-a reluat locul său în Muzeul de 
artă din Calcutta. Această statuetă, avînd o înălțime de 64 de 
centimetri, fusese furată în anul 1965 și, pe căi ilegale, a ajuns 
în S.U.A., unde a fost expusă în Muzeul de arte frumoase din 
Boston. La cererea legitimă a guvernului indian, statueta a 
fost retrocedată muzeului din Calcutta. • IARNA, tempera
tura în orașe este cu 2 grade mai ridicată decît la sate — 
se spune intr-un recent studiu publicat de Organizația Meteo
rologică Mondială, Sezonul cald durează cu zece zile mai pu
țin ; clima orașelor este mai ridicată decît cea a satelor; umi
ditatea din timpul iernii este mai scăzută cu 2 la sută, deși 
în orașe se înregistrează cu 5 la sută mai multe precipitații 
decît la sate. Principala diferență o constituie cantitatea de 
lumină solară difuzată la sate și la orașe; praful și fumul din 
atmosfera citadină îngreunează pătrunderea razelor de soare, 
cantitatea de radiație solară ajunsă la sol fiind cu 15—20 la 
sută mai mică la orașe decît la sate. • BLĂNURI DE CU
LOARE MOV, provenind de la oi din rasa Karakul, au fost 
obținute de selecționerii de la Institutul de cercetări științifice 
din Kazahstan. Alături de culorile tradiționale, negre și cenușii, 
de o mare cerere se bucură Karakulul argintiu, verde și bleu.
• DOI CERCETĂTORI CALIFORNIENI au descoperit niște 
bacterii în stare de „hibernare" în solul veșnic înghețat al 
Antarcticei. Izolate tn condiții sterile, aceste microorganisme 
„au înviat" și au început să se înmulțească. Ce este mai uimi
tor este că „somnul lor", dacă ar fi să ne luăm după vîrsta 
rocilor în care au fost descoperite pare să fi durat între.. 10 
mii și 1 milion de ani!

cu privire la cea de-a șaizeci și noua ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 

în zilele de 15—17 octombrie
1974 a avut loc, la Moscova, cea 
de-a șaizeci și noua ședință a 
Comitetului Executiv al Consi
liului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Comitetul Executiv 'al C.A.E.R. 
a luat cunoștință că cea de-a 
XXIX-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a adoptat re
zoluția prin care se acordă 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc statut de observator 
pe lîngă Adunarea Generală a 
O.N.U. Comitetul Executiv a 
trasat lui N. Faddeev, secreta
rul Consiliului, sarcina să între
prindă măsurile necesare de- 
curgind din rezoluția menționată 
a Adunării Generale a O.N.U.

La ședința Comitetului Execu
tiv a fost marcată aniversarea 
a 10 ani de la intrarea în vi
goare a convenției dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I. cu 
privire la participarea Iugosla
viei la lucrările organelor 
C.A.E.R. Luînd cuvîntul în . le
gătură cu aceasta, G. Lazar, 
președintele in exercițiu al 
Comitetului Executiv, și B. Io- 
vici, reprezentantul permanent 
al R.S.F.I. pe lîngă C.A.E.R., au 
relevat 
pectivă 
trainică 
nomică 
multilaterală dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. și Iugoslavia, 
pentru întărirea continuă a prie
teniei și dezvoltarea legăturilor 
reciproce frățești dintre ele.

Țările membre ale C.A.E.R. 
sint parteneri importanți de co- 

. merț exterior ai R.S.F.I. ; lor 
Ie revine aproximativ 30 la 
sută din volumul total al schim
burilor comerciale ale Iugosla
viei. Țările membre ale C.A.E.R. 
și Iugoslavia au încheiat peste 
50 de convenții. privind colabo
rarea în domeniul specializării 
și cooperării in producție.

Călăuzindu-se după hotărîrea' 
celei de-a XXVII-a sesiuni a 
C.A.E.R., Comitetul Executiv a 
examinat și adoptat programul 
general al colaborării multila
terale dintre țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. jie perioada 
pină in anul 1980 în domeniul 
protecției și îmbunătățirii me
diului înconjurător și, legat de 
aceasta, al folosirii raționale a 
resurselor naturale, program 
elaborat de Comitetul C.A.E.R. 
pentru colaborare tehnico-știin- 
țifică.

Acordind o mare importanță 
adîncirii în continuare a colabo
rării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul invențiilor 
și brevetării, Comitetul Execu
tiv a examinat și adoptat di
recțiile și sarcinile principale 
ale colaborării țărilor membre 
ale C.A.E.R. în domeniul inven
țiilor și brevetării, precum și 
măsurile privind colaborarea ță
rilor interesate membre ale 
C.A.E.R. în acest domeniu, 
elaborate de consfătuirea con
ducătorilor organelor pentru in
venții din țările membre.

. Comitetul Executiv a adoptat 
propunerile pregătite de consfă
tuirea reprezentanților 
membre ale C.A.E.R. 
probleme juridice, referitoare la 
creșterea răspunderii materiale 
a organizațiilor economice pen
tru neexecutarea sau executarea

necorespunzătoare a obligațiilor 
reciproce.

La ședința Comitetului Execu
tiv a fost examinat și adoptat 
Regulamentul Comitetului Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc pentru colaborare în do
meniul aprovizionării tehnico- 
materiale și, de asemenea, a fost 
examinat și adoptat Regulamen
tul consfătuirii conducătorilor 
organelor de stat pentru pro
blemele 
membre 
și-a început activitatea în ca
drul C.A.E.R., în anul curent.

muncii din țările 
ale C.A.E.R., care

• PARLAMENTUL VEST- 
EUROPEAN, organ consulta
tiv al Pieței comune, întrunit 
în sesiune la Strasbourg, a 
adoptat o rezoluție prin care 
se angajează să elaboreze 
înainte de 30 iunie 1975 ra
portul său asupra Uniunii 
economice și monetare a 
C.E.E. După cum se știe, a- 
ceastă uniune a fost preconi
zată de Conferința la nivel 
înalt a „celor nouă" desfă
șurată în octombrie 1972, la 
Paris. In principiu, s-a con
venit, atunci, ca respectiva 
uniune să fie realizată pină 
la sfirșitul acestui deceniu.

că prin convenția res- 
a fost creată o bază 
pentru colaborarea eco- 

și tehnico-științifică

țărilor 
pentru

Tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, viceprim-ministru al gu
vernului Republicii Socialiste 
România, președintele părții ro
mâne în Comisia interguverna- 
mentală româno-sovietică de 
colaborare economică, a avut, 
în cursul zilei de 18 octombrie, 
o intilnire cu M. Leseciko, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, 
președintele părții sovietice în 
aceeași comisie.

Cu acest prilej, s-a examinat 
stadiul perfectării unor acțiuni 
de colaborare economică dintre 
cele două țări și au fost conve
nite măsuri pentru finalizarea 
acestora in perioada imediat ur
mătoare.

Reprezentantul personal 
al președintelui României 
primit de președintele 

Venezuelei
Carlos Andres Perez, pre

ședintele Republicii Venezuela, 
l-a primit, la Palatul Miraflo- 
res, pe Vasile Pungan, repre
zentantul personal al președin
telui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, care i-a 
prezentat șefului statului Ve
nezuelan un mesaj. El a tran
smis din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de să
nătate și fericire personală pre
ședintelui Carlos Andres Pe
rez, urări de progres și prospe
ritate poporului venezuelean.

Mulțumind pentru mesaj, pre-

SESIUNEA ADUNĂRII

ședințele Venezuelei a dat o 
înaltă apreciere interesului ma
nifestat de președintele Româ
niei pentru promovarea relații
lor dintre, cele două țări, a evo
cat cu plăcere convorbirile avute 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în anul 1973, cu prilejul vizitei 
sale în Venezuela, și a tran
smis un călduros salut șefului 
statului român.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, a participat Petrache Dăni- 
lă, ambasadorul țării noastre la 
Caracas.

GENERALE A O.N.U.

Cuvîntul președintelui Portugaliei
„în numele poporului portu

ghez, adresez un salut frățesc 
tuturor popoarelor lumii din a- 
ceastă demnă adunare" — a de
clarat președintele Portugaliei, 
generalul Francisco da Costa 
Gomes, în cuvîntul său rostit în 
plenara Adunării Generale. A- 
preciind că Națiunile Unite au 
depus serioase eforturi pentru a 
asigura un climat de pace, secu
ritate și dreptate în lum>, pre
ședintele portughez declară că 
guvernul său dorește să respec
te litera și spiritul Cartei 
O.N.U., ca și angajamentele in
ternaționale politice, comerciale 
și financiare contractate.

tineretul lumii
Școlile din orașul a- 

mcrican Boston (625 000 
locuitori, statul Massa
chusetts) s-au deschis 
la 12 septembrie. Ar 
fi trebuit să fie prilej 
de bucurie pentru mi
cii școlari care treceau 
pentru prima dată pra
gul unei clase. S-a în
tâmplat cu totul altfel. 
De peste cinci săptă- 
mini orașul s-a împăr
țit pur și simplu in 
două tabere. Violența 
dezlănțuită in stradă 
face ca numărul răni- 
ților să crească zi de 
zi : 37 adulți și copii 
internați in spitale, un 
șofer cu picioarele 
rupte, un copil înjun
ghiat, zeci de alte per
soane lovite cu pietre. 
2 000 de polițiști în
cearcă să calmeze spi
ritele fără succes. Gar
da națională compusă 
din rezerviști locali e 
în alertă. Pentagonul 
a anunțat că și-a aler
tat membrii unei di
vizii aeropurtate din 
Fort Bragg (Carolina 
de nord). Situația din 
Boston-ul acestor zile 
este asociată celor de 
tristă amintire din lo
calitatea Little Rock 
(statul Arkansas) și 
Detroit, cind pasiunile 
rasiste, segregaționiste 
au făcut ravagii și 
și-au lăsat amprenta 
pentru mult timp asu
pra vieții publice din 
aceste orașe. De data 
aceasta, la Boston, e- 
rupția violențelor ra
siale este 
„busing", 
numirea 
luat-o o 
integrare 
mericane : copiii albi 
și negri sint transpor
tați cu autobuze (bu
ses) spre alte școli de
cît cele din cartierele 
lor, în scopul asigură- 

compoziții

proporționale de elevi 
albi și negri în clase. 
Măsura nu este ideală. 
Să pui copii, și nu 
cițiva, ci 45.000 albi 
și negri dintr-un total 
de 94 000, să traverse
ze orașul de două ori 
pe zi este cel puțin 
nepraetic. Să punem 
Ia socoteală pierderea 
de timp, costul auto
buzelor și salariile șo
ferilor suportate de 
primărie etc. Scopul 
.este. însă, nobil : edu
carea viitoarei genera-

ziție de 50 la sută 
negri așa cum e pre
văzut dc o lege mai 
veche din 1965, „Ac
tul pentru echilibrul 
rasial". Ca urmare, la 
12 septembrie, auto
buzele au încărcat e- 
levi din cartierul ne
gru, Roxbury, și i-au 
transportat spre „Sout- 
liie" — cartier prin ex
celență locuit de albi 
și invers. Printre al
tele trebuie relatat un 
fapt fără precedent : 
liceul Hyde Park are

„Busing
și violență

generată de 
Este de- 

pe care a 
măsură de 
a școlilor a-

ții în spiritul înțelege
rii, colaborării, garan
tarea de șanse egale 
în viață etc. Puterni- 
cile organizații locale 
ale negrilor, solide și 
pe plan feudal, cunos
cute sub denumirea 
de Asociația Națională 
pentru Emanciparea 
Oamenilor de Culoare 
(N.A.A.C.P.) luptă de 
cel puțin 10 ani pen
tru desegregarea șco
lilor și văd in „busing" 
o soluție provizorie, 
ceva ce seamănă cu o 
victorie repurtată de 
ei împotriva conserva
torismului rasial. O 
hotărîre judecătoreas
că cu putere de lege 
din iunie a.c. impune 
folosirea acestei me
tode de integrare a 
școlilor. Din 200 școli 
cit numără Bostonul, 
doar 80 au o compo-

patru clădiri : una 
Roxbury și trei 
Southie, menite 
asigure proporționali- 
tatea urmărită, de 
elevi albi și negri. To
tul ar fi decurs nor
mal dacă unii părinți 
albi și-ar fi stăpinit 
sentimentele ostile, ra
siste față de negri. 
Un rol nefast în exa
cerbarea 
rasiale îl 
„Comitet 
școlare" 
mittee politics), 
duce o campanie 
proporții pe platforma 
„anti-busing", in esen
ță o campanie im- 
ptțjriva integrării. O 
modalitate de a aplica 
politica segregaționistă 
constă în definirea 
unor „sectoare școlare" 
corespunzînd diferite- 

comunități

in 
în 
să

tensiunilor 
joacă un 

al politicii 
(School Com- 

care 
de

Violențe în aceste zile la Boston

și negre, implicit fixa
rea unor granițe artifi
ciale intre școli. Este 
lucru recunoscut că 
școlile „albe" benefi
ciază de pe urma unor 
fonduri mai bogate, 
donații particulare etc. 
care permit creșterea 
calității educației. Pă
rinții negri visează 
să-și vadă copiii in 
astfel dc școli avanta
jate din punct de ve
dere material, în ulti
mă instanță în școli 
integrate care să se 
bucure de același spri
jin financiar capabil 
să asigure copiilor lor, 
ca și celor albi, șanse 
egale la o cultură ge
nerală temeinică. Deo
camdată, speranțele 
lor sint blocate. Ei se 
tem să-și trimită copiii 
cu autobuzele la 
unde grupele de 
siști ij întâmpină 
pietre, amenințări, 
voacă încăierări, 
lențe. în zadar polițiș
tii păzesc autobuzele, 
porțile școlilor sau 
formează culoare pen
tru elevi. Aceasta 
se poate numi o 
mosferă propice 
diului. Membrii 
moșului Comitet 
insensibili la suferin
țele micilor școlari în
groziți de ce se întâm
plă in jurul lor. După 
cum observă INTER
NATIONAL HERALD 
TRIBUNE, proprii lor 
copii sint la adăpost 
de spiritele ațițate de 
părinții lor, deoarece 
frecventează școli par
ticulare. Destul de 
grav este faptul că 
autoritățile locale se 
văd depășite de res
ponsabilitatea calmării 
situației, descurajării 
dezlănțuirilor rasiste 
și încearcă să explice 
situația creată prin 
deosebiri de ordin... 
religios, chipurile, în
tre catolicii irlandezi 
din Soulhie și pro
testanții negri din 
Roxbury. Primarul Ke
vin White, senatorii 
Francis Sargeant 
Edward Brooke 
gurul senator de 
loare din 
apelat pe 
ședințele 
a trimite __ ______
rale care să scoată si
tuația din impas. Pre
ședintele 
astfel de 
tar și i-a 
cetățenii
„să respecte legea" și 
să pună capăt conflic
tului rasial.

,E1 a reafirmat, apoi, hotărîrea 
da a acționa pentru aplicarea 
principalelor obiective cu carac
ter revoluționar ale guvernului, 
între care a menționat acela de 
a reda poporului portughez 
demnitatea pierdută, instaurind 
condiții de viață mai juste, cu 
instituții democratice, bazate pe 
voința liber exprimată a po
porului, continuarea și desăvîr- 
șirea procesului ireversibil și 
definitiv al decolonizării terito
riilor i ’ 
gheză. El 
cratizarea 
gheze va 
toxicarea 
ganda de 
cută timp 
col". ;,în _______
decolonizare vom rămine fideli 
principiilor dreptului internațio
nal — autodeterminarea și inde
pendența. Aplicînd aceste prin
cipii, vom 
flexibilitate 
salvgardarea 
poarelor care trebuie decoloni- 
zate" — a precizat președintele 
Gomes.

în ce privește relațiile inter
naționale, șeful statului portu
ghez a relevat că Portugalia va 
căuta să intensifice relațiile 
economilL și politice cu toate 
popoarele lumii, arătînd că „ori
ginile culturale latine vor per
mite mai ușor întărirea solida
rității cu toate țărije latine din 
Europa și America".

sub administrație portu- 
~ a adăugat că demo- 

vieții publice portu- 
fi dublată de „dezin- 
spiritelor de propa- 
extremă dreaptă fă- 
de o jumătate de se- 
cursul procesului de

avea o suficientă 
de spirit pentru 

intereselor po-

Conferința 
' generală 

a UNESCO
La Paris continuă lucrările 

celei de-a 18-a sesiuni a Con
ferinței generale a UNESCO, 
începute joi. România parti
cipă la conferință cu o dele
gație condusă de ambasado
rul Pompiliu Macovei, dele
gat permanent al țării noas
tre pe lingă UNESCO.

După ce va analiza, pe ba
za raportului directorului ge
neral, felul în care organiza
ția și-a desfășurat activitatea 
in anii 1973 și 1974, conferin
ța va examina programul și 
bugetul UNESCO pe anii 
1975-1976, precum și un plan 
de perspectivă pe perioada 
1977-1982.

Ordinea de zi a sesiunii 
mai cuprinde și alte punc
te între care contribuția 
UNESCO la întărirea păcii, 
securității și cooperării între 
state cu sisteme sociale și 
politice diferite ; eliminarea 
colonialismului și a rasismu
lui ; rolul organizației în 
acțiunile menite să conducă 
la instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale ; 
contribuția UNESCO la îm
bunătățirea condiției femeii.

De asemenea, în cadrul 
conferinței se vor discuta u- 
nele proiecte de măsuri pri
vind educația pentru înțele
gere, cooperare și pace inter
națională și educația referi
toare la drepturile și libertă
țile fundamentale, proiecte ce 
decurg din inițiativele țării 
noastre prezentate la sesiu
nile anterioare ale UNESCO.

în prima zi a conferinței, 
au fost admise ca membri ai 
UNESCO R. P. D. Coreeană 
șidRepublica San Marino.

★
Conferința generală a vo

tat de asemenea admiterea 
statului Papua-Noua Gui
nee ca membru asociat al 
UNESCO.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI in Iugoslavia, Virgll Ca- 
zacu, a fost primit, vineri, 
Kiro Gligorov, președintele A- 
dunării R.S.F.I., membru al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., cu care 
a avut o convorbire cordială, 
prietenească.

Tot vineri, ambasadorul român 
a fost primit de Voislav Srzen- 
tici, membru în Comitetul Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

de

Pentru măsuri hotărite împotriva
apartheidului

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• CU PRILEJUL celei de-a 
XXX-a aniversări a Zilei ar
matei Republicii Socialiste 
România, in diferite capitale 
au avut loc manifestări consa
crate acestui eveniment. Ast
fel, la ambasadele țării noastre 
de la Londra, Cairo, Roma, Pa
ris și Sofia au fost organizate 
gale de filme la care au parti
cipat oficialități militare și ci
vile din țările respective, re
prezentanți diplomatici.
Ședințe ale Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia
• IN ZILELE de 14, 15 și 17 

octombrie, în capitala iugoslavă,

au avut loc ședințele a VIII-a, a 
IX-a și a X-a ale Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, în cursul că
rora au fost examinate mai 
multe probleme din domeniul 
actualelor evenimente din țară 
și străinătate.

A fost ales un nou consiliu 
pentru apărarea națională al 
Prezidiului R.S.F.I.

• UNIUNEA PESCARILOR 
din Norvegia a cerut guvernului 
de la Oslo să extindă unilateral 
limitele zonei de pescuit norve
giene, în partea de nord a țării, 
în cazul în care nu va putea fi 
realizat un acord în materie prin 
negocieri internaționale.

.• ORAȘUL VEST-GER- 
MAN Frankfurt pe Main a 
găzduit, timp de șase zile, 
Țîrgul internațional al cărții. 
La această manifestare — 
cea mai .mare, în genul său, 
din lume — au participat 
.3 903 case de editură din 
62 țări ale lumii, care au 
prezentat aproximativ 250 000 
de titluri, dintre care peste 
80 000 noutăți. Organizatorii 
au anunțat insă că numărul 
total al vizitatorilor — 150 000 
— a fost inferior celui al 
lucrărilor expuse ! Se apre
ciază. însă, că aceasta nu 
constituie o surpriză. Tirgul 
constituind . o manifestare 
destinată in primul rind pro
fesioniștilor domeniului — 
editori, librari, bibliotecari.
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școli 
ra- 
cu 

pro- 
vio-

nu 
at- 

stu- 
fai- 
sint

Și (sin- 
cu- 
au 

pre-
S.U.A.) 
rind la 
Ford pentru 
trupe fede-

a refuzat un 
ajutor mili- 
chemat pe 
Boston-ului

DOINA TOPOR

în Cipru a fost reluat 
schimbul de prizonieri
• după o întrerupere 

de aproximativ trei săptămîni, 
în Cipru a fost reluat, vineri, 
schimbul de prizonieri între 
cele două comunități etnice ale 
insulei, în conformitate cu acor
dul intervenit în acest sens în
tre președintele interimar, Glaf- 
kos Clerides, liderul ciprioților 
greci, și vicepreședintele Rauf 
Denktaș, reprezentantul ciprio
ților turci. Schimbul a avut loc 
la hotelul „Ledra Palace", din 
Nicosia, sub supravegherea re

Comitetul pentru probleme politice speciale 
Generale dezbate în aceste zile 
de guvernul rasist al Republicii

Luînd cuvîntul în cadrul 
baterilor pe această temă, 
prezentantul țării noastre a 
tat că apariția, pe harta 
tică a Africii, a Republicii 
neea-Bissau ca stat indepen
dent și primirea sa in rîndurile 
membrilor O.N.U. -. au confirmat 
caracterul ireversibil al proce
sului decolonizării, în același 
timp, evoluția pozitivă a rapor
turilor internaționale a eviden
țiat cu mai multă pregnanță ca
racterul anacronic al continuă
rii ■ politicilor de apartheid și de 
discriminare rasială, pericolul 
pe care acestea îl reprezintă 
pentru pacea și securitatea in
ternațională. Vorbitorul a sub
liniat necesitatea adoptării de 
urgență a unor măsuri hotărite 
și, mai ales, eficace, împotriva 
apartheidului, de către întrea
ga comunitate internațională, 
menționînd că în ciuda campa-

ai Adunării 
politica de apartheid practicată 

Sud-Africane.
dez- 
re- 

ară- 
poli- 
Gui-

niei mondiale de condamnare a 
acestei politici, regimul de la 
Pretoria continuă segregația ra
sială și apartheidul, negînd 
populației de culoare cele mai 
elementare drepturi și libertăți 
inerente ființei umane.

„România — a relevat el — 
condamnă în modul cel mai ho
tărît această politică și practi
cile rasiste promovate de regi
murile minoritare din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, per
petuarea exploatării coloniale 
nemiloase a popoarelor din a- 
ceste teritorii".

în încheiere, reprezentantul 
țării noastre a arătat că Româ
nia nu întreține relații diploma
tice, consulare, economice sau 
de altă natură cu Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, con- 
formindu-se pe deplin rezolu
țiilor Adunării Generale și Con
siliului de Securitate.

Ravagiile șomajului
• în anul în curs, numărul 

locurilor de muncă în industria 
. Irlandei s-a redus cu 15 000, în 
principal datorită conversiunii 
producției și falimentului mul
tor .firme, care nu au rezistat 
luptei de concurență — a anun
țat, la Dublin, Direcția de dez
voltare industrială. Intr-un ra
port pe această temă se arată 
că industria irlandeză traversea
ză în prezent „una din perioa
dele cele mai critice din istoria 
sa“. Numai în ultimele șase luni 
un număr de 99 întreprinderi, 
în care lucrează 17 000 de anga
jați, au fost amenințate cu în
chiderea.

• Ca urmare a scăderii consi
derabile a lucrărilor efectuate în 
sectorul construcțiilor civile și 
industriale din Statele Unite, în 
această țară, șomajul în rîndul 
muncitorilor constructori ajun
sese la finele lunii trecute la 
12,4 la sută din totalul salaria-

ților din ramură, procentaj care 
este aproape dublu față de ni
velul general al șomajului pe 
ansamblul economiei americane.

în unele regiuni ale Statelor 
Unite, proporția șomajului in 
rîndul constructorilor ajunge la 
40 la sută și atinge chiar ni
velul de 50 la sută în unele 
zone ale statelor New York și 
California

• Sucursala din Kijln a fir
mei Ford a anunțat că 13 000 
din cei 32 000 angajați in uzine
le sale de lingă Diisseldorf vor 
trebui să întrerupă lucrul pen
tru 10 zile, in cursul lunii no
iembrie. întreruperea produo- 
ției se datorează declinului vin- 
zărilor firmei in R. F. Germa
nia și in străinătate. Alte firme 
vest-germane, intre care Volk
swagen, Audi-NSU și Opel au 
anunțat întreruperi temporare 
ale producției în următoarele 
două luni. Asemenea întreru
peri ale producției au afectai 
în cursul lunii septembrie 
119 000 de angajați din industria 
de automobile vest-germană.

prezentanților O.N.U. în Cipru. 
Au fost eliberați aproximativ 
650 de prizonieri, ciprioți greci 
și turci.

Cancelarul Schmidt va 
vizita U.R.S.S.

• CANCELARUL R.F. GER
MANIA. Helmut Schmidt, ur
mează să efectueze, in zilele de 
28—31 octombrie a.c., o vizită 
oficială in Uniunea Sovietică, 
însoțit de ministrul vest-german 
al afacerilor externe, Hans-Die- 
trich Genscher — informează 
agenția TASS.
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Ultimele trupe portu
gheze au părăsit Gui- 
neea-Bissau

BISSAU 18 (Agerpres). — Ulti
mele trupe portugheze au pără
sit teritoriul Guineei-Bissau in 
dimineața zilei de 15 octombrie, 
înainte de 31 octombrie — ră
gazul prevăzut de acordurile de 
la Alger dintre Republica Gui- 
neea-Bissau și Portugalia.

Odată cu plecarea celor două 
nave ce transportau ultimele 
trupe și cîteva mici unități ale 
marinei de război portugheze, 
o altă pagină a capitolului final 
al istoriei vechiului imperiu co
lonial lusitan a fost întoarsă. 
Pentru Republica Guineea-Bi- 
ssau se întoarce înșă o alta, de 
început a noii ere de existență 
independentă.
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