
ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
în ziua de 11 noiembrie a.c. a avut loc 

ședința Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv a 
dezbătut și aprobat programul privind 
aprovizionarea populației pe acest an și în 
prima jumătate a anului 1975. Programul 
aprobat prevede cantități suplimentare, 
față de aceeași perioadă a anului trecut, 
la principalele produse alimentare, bunuri 
industriale de larg consum, combusti
bil etc., care să asigure aprovizionarea 
populației în bune condițiuni, pe tot 
parcursul perioadei respective. Odată cu 
aprobarea programului, Comitetul Exe
cutiv a stabilit să se ia măsuri energice 
de către organele de partid și de stat 
pentru distribuirea rațională și buna gos
podărire a produselor destinate consumu
lui, pentru realizarea unei aprovizionări 
ritmice, care să asigure zilnic cantitățile 
de produse necesare, acționînd, totodată, 
cu hotărîre împotriva celor care manifestă 
tendința de a realiza stocuri nejustificate,

dăunînd astfel circulației normale a 
mărfurilor. Lucrătorii din comerț trebuie 
să-și îndeplinească obligațiile de serviciu 
în mod exemplar, să asigure buna servire 
a populației, să manifeste simț de răspun
dere în gospodărirea corespunzătoare a 
bunurilor destinate consumului.

Comitetul Executiv a analizat, în con
tinuare, modul cum se realizează unele 
investiții în domeniul industriei chimice și 
a stabilit să se ia în Continuare măsuri 
pentru scurtarea duratei de realizare a 
noilor obiective, eliminarea cheltuielilor 
neeconomicoase și îndeplinirea întocmai a 
parametrilor tehnico-economici proiectați.

Comitetul Executiv a ascultat o infor
mare, prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la desfășurarea con
ferințelor județene de partid și pregătirea 
Congresului al XI-lea al partidului. Co
mitetul Executiv și-a exprimat satisfacția 
pentru modul în care se desfășoară confe
rințele județene de partid și pregătirile 
întreprinse pînă în prezent în vederea 
Congresului, stabilind, totodată, noi mă
suri în acest sens.

Proletari din toate țările, uniți-vă I

O hotârire unanimă, o convingere fermă :

REALEGEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN FUNCȚIA DE SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI 

REPREZINTĂ GARANȚIA VIITOARELOR IZBÎNZI
ALE POPORULUI NOSTRU

în pagina a 3-a : Conferințele organizațiilor județene de partid Con
stanța, Ilfov, Mureș, Neamț, Satu Mare și Vîlcea.
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Cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a ARLUS-ului 

MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar gemera! al Partidului Comunist Român, 
președintei Republicii Socialiste România

Baporliil linerilor către Congres

Investițiile se realizează
investiții de gindire 

și pasiune
Caraș-Severin
a îndeplinit
planul anual

Industria județului Caraș-Se- 
vferin a «tins, luni, cotele pla
nului de producție pe perioada 
1971—1971.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al P.C.R.. tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
de Biroul Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R. se 
scrie, intre altele :

Folosim și acest prilej pentru 
a exprima în numele comuniș
tilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru, români, 
germani, sirbi. maghiari și de 
aite naționalități, adeziunea 
deplină Ia politica internă și 
externă promovată cu consec
vență de partidul nostru, al că
rui promotor sinteți dumnea
voastră, iubite tovarășe secre
tar general, și ne angajăm să 
nu precupețim nici un efort 
pentru a ne aduce mai din plin 
contribuția la realizarea anga
jamentului națiunii noaslre — 
cincinalul înainte de termen.

Organizația noastră jude
țeană susține cu toată hotărî- 
rea propunerea ca la cel de-al 
XI-lea Congres să fiți reales în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, garanție si
gură a înfăptuirii programului 
de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre co
munism.

Județul Vîlcea a cunoscut în 
ultimele două decenii o dezvol
tare spectaculoasă. Amplasarea 
in acest județ a unor mari 
obiective economice : Combina
tul chimic, Combinatul de prelu
crare a lemnului. Hidrocentrala 
de pe Lotru și Olt — a polari
zat aici efective umane impor
tante. Numai municipiul Rm. 
Vilcea de la 20 000 locuitori, cit 
număra in 1950, a ajuns azi la 
peste 60 000, fapt ce a determi
nat modificări notabile nu nu
mai în structura socială, ci și 
In cea urbanistică a bătrinului 
oraș, căruia anii din urmă i-au 
conferit o nouă tinerețe; Alături 
de numeroase artere de circula
ție moderne, de edificiile social- 
culturale au fost construite 
10 000 apartamente noi, dintre

care 70 la sută sînt rodul muncii 
depuse în perioada ce s-a scurs 
de la Congresul al X-lea al 
partidului. Alte obiective se vor 
adăuga în cincinalul viitor. Este 
un ritm constructiv fără prece
dent. îi face față constructorul? 
Sint create condițiile pentru o 
eficientă ridicată ? Ce probleme 
speciale pune această dezvoltare 
impetuoasă de perspectivă ? Iată 
citeva întrebări legitime. Răs
punsul l-am căutat Ia fața locu
lui, adică pd șantierele I.J.C.M.

★
O primă constatare edifica- 

toarq : la sfirșitul lunii septem
brie, 1 intreprinderea a raportat

DORU MOȚOC
(Continuare în pag. a ll-a)

Acțiuni patriotice
în sprijinul producției

Președintele Republicii Zambia, dr. Kenneth David

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, dr. Ken
neth. David' Kaunda, președin
tele Partidului Unit al Indepen-

denței Naționale, președintele 
Republicii Zambia, împreună cu 
soția, doamna Betty Kaunda, 
vor. face o vizită oficială de 
prietenie în România, în a 
doua jumătate a lunii noiembrie 
1974.

Creța Ion, secretarul organi
zației U.T.C. de la atelierul tur
nătorie din întreprinderea Elec- 
tro-Banatul — Timișoara, îmi 
spune, între altele, că ti
nerii au declanșat o inițiativă. : 
duminică (cei puțin o duminică 
pe lună) uteciștii de la turnă
torie se adună în atelier și, sub 
conducerea unui muncitor cu 
experiență de la secția „meca
nic șef“, execută întreținerea și 
verificarea mașinilor. Cam 7 ore 
durează treaba aceasta, „l'înă 
acum, îmi spune Ion Creța. fă
ceam această întreținere in tim
pul producției. Trebuia să oprim 
mașinile. Se pierde^ timp pre
țios. Era afectat planul produe-

ției. Atunci uteciștii au hotării 
să facă întreținerea... duminica**. 
Pe urmă aflu, că ei, tinerii, au 
lucrat peste 600 de ore pentru 
întreținerea mașinilor. Strun
gari, lăcătuși, frezori au venit 
duminica și și-au îngrijit ma
șinile. Dar nu numai atât ! Ei 
s-au Ocupat de întregul atelier. 
Adică .au zugrăvit încăperile, au 
vopsit mașinile, dulapurile de 
scule... „Și cite și mai cite..." 
zice Ion Creța. Adică ? „Adică, 
există unele repere care sînt 
respinse din cauza unor defec- 

, țiuni. Ar trebui date la retopit.
Dar noi extragem din ele pie
sele care ar putea fi folosite : 
șuruburi, cleme de prindere, 
arcuri. înainte nu făceam treaba 
asta. Acum o facem și obținem 
economii in valoare de zeci de 
mii de Iei'*. îl întreb dacă ține 
minte o duminică în care tinerii 
au obținut cel mai mare succes. 
Și îmi răspunde că da, ține min
te acea duminică, dar că a fost 
o zi ca celelalte numai că ute
ciștii organizației au făcut un 
lucru pe cinste. „Am recuperat 
un lot de 1 400 de carcase, res
pinse de Ia montaj din cauza 
unor defecțiuni care nu sint 
din vina noastră. Știți, noi pri
mim carcasele de la Bocșa. Și 
unele au defecte. Adică sînt ne
filetate. negăurite acolo unde 
trebuie și așa mai departe... 
2 500 bucăți carcase zăceau în 
curtea întreprinderii. Directorul 
ni s-a adresat întrebîndu-ne da
că nu putem să recuperăm ce
va din ele. Și, în prima dumi
nică, noi am recuperat 1 4(î(l 
Nu știu suma exactă cît valo
rează. în orice caz mai multe 
zeci de mii de Iei".

Sint acestea doar citeva din 
succesele duminicilor uteciști- 
lor de la ..Turnătorie" — suc
cese pe care ei le raportează 
Congresului Partidului.

/

Craiova
Foto : O. PLECAM

Intr-una din secțiile Întreprinderii „Electroputere"

Campania agricolă

ULTIMELE LUCRĂRI

CONCENTRARE DE FORTE!

ADINA VELEA

(Continuare în pas. a Il-a)TEODOR POGOCEANU

IMPUN 0 MAXIMA

Casa de copii
vitregi ?

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare in pag. a ll-a)

casă de părinți
— L-au găsit soldații pe rampa Cotroceni. Era nemîncat, 

îmbrăcat subțire, spunea că vrea să doarmă prin gară. L-au 
adus la unitate. A dormit aici, a mâncat cu ei, i-a ajutat 
la treabă și... nu mai vrea să plece !

Pe un colț al biroului ing. locotenent-colonel Liviu Blidaru, un 
copil blond de 13 ani, înarmat cu creioane .și coli de hîrtie, de
sena cu o repeziciune și o îndemînare remarcabile.

— Cum te cheamă?
— Petrescu Constantin Manuel.
— Cum ai ajuns pe rampă?
— Am fugit de la Casa de copii numărul 2.
— De ce?
— Nu-mi place acolo, băieții mai mari ne bat, ne înjură, ne 

pun să furăm din piețe, ne silesc să facem și alte lucruri urîte.

Pe ogoarele județului Covasna 
se desfășoară intr-un ritm sus
ținut ultimele lucrări agricole 
ale acestei toamne. Bilanțul ce
lor mai importante lucrări deja 
încheiate, și anume insămînță- 
rile și recoltatul cartofilor, este 
concludent pentru* hărnicia oa
menilor muncii din agricultura 
județului și pentru priceperea 
mecanizatorilor. Astfel. însă- 
mînțările de toamnă s-au efec
tuat la timp pe întreaga supra
față de 15 000 hectare, calitatea 
lucrărilor fiind bună. Semănătu
rile au răsărit cu densitatea 
prevăzută. Cele mai bune re
zultate in această'lucrare le-au 
obținut cooperativele Cernat și 
Sînzieni, distinse cu Ordinul 
Muncii, precum și cooperativa 
agricolă din Turia, care

efectuat și fertilizarea cu îngră
șăminte chimice a întregii su
prafețe însămînțate.

în ceea ce privește recoltatul 
cartofilor, această lucrare s-a 
încheiat de asemenea. In unele 
locuri, de exemplu, la fermele 
I.A.S. Cernat și Ozun s-au ob
ținut recolte de cartofi de peste 
35 000 de kg la hectar. Pe locuri 
fruntașe se situează și coopera
tivele agricole din Sinzienj, 
Cernat și Mătineni. Eforturile 
comune ale oamenilor muncii 
români și maghiari, care au 
muncit înfrățiți pentru succesul 
campaniei de toamnă au făcut 
ca fondul de stat la cartofi să

IN PAGINA a 6 a

GRANDOLA,
VILA MORENA

Al doilea reportaj 
din Portugalia

semnat
de Pop Simion

Derulăm cu încetul firele u- 
nei povești amare. Din vorbele 
întretăiate de lacrimi ale copi
lului, din frazele vehemente ale 
tehnicianului Dumitru Drumea, 
unchiul lui Manuel, din decla
rațiile vecinilor, prindea contur 
chipul unei tinere muncitoare, 
Teodora Petrescu, răpusă de o 
boală care nu iartă, după o via
tă scurtă, împovărată de umi
lințe din partea soțului, de gri-

Stimați tovarăș.
La anii ersarea festivă a 30 de ani de la crearea Asociației ro

mane pentru legăturile de prietenie cu Uniunea Sovietică, doresc, 
sa adresez tuturor membrilor asociatei cele mai calde felicitări și 
un salut cordial din partea conducerii de partid și de stat, a mea 
personal.

Crearea și activitatea A.R.L.U.S. este o expresie elocventă a po
liticii internaționaliste, cu vechi și bogate tradiții, a partidului nos
tru, a luptei duse încă din anii grei ai ilegalității pentru solidaritate 
cu gloriosul partid creat de Lenin, cu prima țară a muncitorilor și 
țăranilor, pentru apărarea tinerei Republici a Sovietelor împotriva 
intervenționiștilor imperialiști. împotriva agresiunii Germanici fas
ciste. pentru întărirea prieteniei dintre poporul român și popoarele U.R.S.S.

în condițiile luptei revoluționare ilegale, partidul nostru a creat 
organizația „Amicii U.R.S.S." — alcătuită din reprezentanți de sea
ma ai opiniei publice din țara noastră —, care a desfășurat o in
tensă activitate pentru răspindirea in România a adevărurilor des
pre marea operă pe care o infăptuia poporul sovietic, pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele două țări, pentru apărarea Uniunii 
Sovietice împotriva peiieoluluS agresiunii fasciste.

A.R.L.U.S. reprezintă o parte din vasta și multilaterala activitate 
desfășurată dc P.C.R. pentru ridicarea pe o treaptă nouă a prie
teniei româno-sovietice — în condițiile create după eliberarea țării 
noastre de sub jugul fascist — pentru amplificarea și întărirea con
tinuă a colaborării politice, economice și cultural-știintifice dintre 
țările noastre, pentru dezvoltarea schimbului de experiență in edi-

(Conttnuare în pag. a V-a)

MESAJUL ADRESAT
DE TOVARĂȘUL 

LEONID BREJNEV, 
secretar general al Comitetului Central al 

Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
_ -29^SILIlILUI gene®AL AL ASOCIAȚIEI ROMANE PENTRU LEGATURILE DE PRIETENIE CU U.R.S.S.

Dragi tovarăși și prieteni.
Cu prilejul celei dc-a 30-a aniversări de la crearea sa, felicit 

cordial Consiliul General al Asociației române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică, pe toți oamenii muncii din Repu
blica Socialistă România care participă la activitatea asociației dv.

Asociația, creată la 12 noiembrie 1914 din inițiativa Parti
dului Comunist Român, ca organizație de masă a oamenilor 
muncii români, a continuat tradițiile glorioase ale forțelor înaintate 
ale poporului român, care în anii grei ai reacțiunii și fascismului 
au fondat cercul „Amicii U.R.S.S.", s-au pronunțat cu fermitate și 
consecvență pentru prietenie și colaborare cu primul stat din lume 
al muncitorilor și țăranilor — Uniunea Sovietică.

Oamenii sovietici, cu sentimentul profundei simpatii față de 
poporul român, au sărbătorit recent cea de-a 30-a aniversare a eli
berării României de sub jugul fascist. împreună cu dv., ne bucurăm 
sincer de realizările pe care oamenii muncii români, sub condu-

(Continuare în pag. a V-a)

Adunarea festivă din Capitală

în pagina a V-a

OPTIMISM
- Mă intrigă colega asta a mea despre 

care-ți vorbesc - îmi spune prietena mea, 
studenta. Am avut chiar în grupă o întreagă 
dispută, bineînțeles, ridicîna doar o proble
mă de principiu, ca să nu jignesc pe nimeni. 
Vreau să spun, pe colega asta a mea. Care 
rîde tot timpul.
în cămin împreună și dimineață, cînd se 
scoală, cîntă. Cîntă toată ziua, are un în
treg repertoriu - muzică ușoară și operetă, 
e un om plăcut. Viața ei se desfășoară așa, 
într-un perpetuu zîmbet, în cinci ani n-am 
văzut-o odată plîngînd sau, mă rog, căzută 
pe gînduri. Avem un 
intrăm în meserie, tu 
că sînt cam palidă 
și eu, citesc mult, 
mînț, mi-e și frică ...
Ei bine, ea cîntă I Asta te , 
te exaspera. „De ce — mi-a spus 
un coleg - eu o înțeleg perfect, e un om de 
22 de ani 1" - „Vrei să spui că e optimistă?" 
- „Da, vreau să spun că e optimistă I".

întrebarea pe care mi-o pun eu este ce 
motive fundamentale o avea ea, colega asta 
a mea, pentru atîta optimism. Optimismul e 
un lucru serios, nu accept că un om care 
nu știe șă plîngă pentru nimic pe lumea asta 
poate fi optimist. Să mă -înțelegi bine. Să 
zicem că avem examene. Nu mi s-a părut 
s-o tulbure lucrul ăsta vreodată. învață — 
nu mult, atît cît să ia nota șase. întinde 
carnetul, i se pune șase, zîmbește politicos, 
iese rîzînd și ne spune „l-am luat" - apoi 
iar o auzi cîntînd ca un cintezoi. „Ce fată 
bună !" - spun cei mai mulți. Eu, ca să fiu 
sinceră, n-aș pleca cu ea la drum. Cred că 
dacă am capota în deșert ar lua prima că
milă, cîntînd, și m-ar lăsa acolo, trimițîn- 
du-mi un salut amabil și zîmbitor. Oamenii 
aceștia mă cam sperie I Vesela campioană 
a notei șase o să fie la fel de veselă, pre-

>e colega asta a mea. Care 
o fată veselă de tot, stăm

an 
mă

mă
un

decisiv, ia vară 
cerți 
cred
fră-

pic...
poa-

Smaranda Jelescu

și m-ar lăsa acolo, trimițîn-

supun, și la locul în care va fi repartizată — 
ca să n-o tulbure nimeni din cîntat. O să fie 
tot timpul o fată bună...

Prietena mea, studenta, e o fată serioasă. 
Ride cu farmec. E chiar zvăpăiată. Dar, ce-i 
drept, ia zece la examene. Dar, ce-i drept, 
discuția ei despre optimism vădea o înțe
legere profundă a noțiunilor de psihologie 
esențială - și această maturitate, și această 
seriozitate nu avea nimic incompatibil cu 
vîrsta de douăzeci și doi de ani. Este vîrsta 
cînd confuzia de noțiuni și aproximația pot 
defini o structură morală și pot determina 
un drum. Este vîrsta în care nepăsarea luată 

drept farmec juvenil seamă
nă mult mai bine cu bătrîne- 
țea - anchilozarea spiritului 
adică - decît melancolia, me
ditația, nevoia de tăcere chiar. 
Este vîrsta la care lenea pur 

și simplu trebuie bine disociată de lenea 
pascaliană - care este cu totul altceva. A 
fi lucid nu înseamnă a fi posomorit. Confu
zia poate veni din ambele sensuri - și este 
la fel de gravă. De prea multe ori ne întîl- 
nim cu -posomoriți exacți inapți de creație 
și cu joviali simpatici inapți de sacrificiu. 
Numai o structură complexă este o structură 
armonioasă - și drept la cîntsc au numai 
cei care știu cind se cuvine să cînți. Cei care 
înțeleg cîntecul în structura sa nobilă, mo
rală. Asta îmi amintește de acea celebră 
pagină din „Doctor Faustus" - cînd Adrian 
Leverkun este invitat într-o casă unde se 
„făcea muzică" - și gazda se scuză că toc
mai se cînta o bucată simplă, ușoară și plă
cută. Thomas Mann spune acolo că de fapt 
numai el, marele compozitor tragic, putea 
să înțeleagă pînă la capăt divina simplitate 
a acelei bucăți vesele și plăcute, odihni
toare. Și firește, aici nu este vorba numai 
de muzică.

A

J
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Campania agricola

Uteciștii in podgoriile 
Drăgășanilor

22. Perfecționarea în continuare a conducerii și organizării 
activității economico-sociale în scopul utilizării cît mai eficiente 
a tuturor resurselor materiale și umane, al eliminării oricărei forme 
de risipă, al concentrării eforturilor poporului în direcțiile hotărî* 
toare ale progresului material și spiritual, al unirii și coordonării 
raționale, cu maximum de randament, a forțelor societății pentru 

înfăptuirea programului partidului.

E
 ste știut, viața socială
se află într-o continuă 
și permanentă schim
bare : se dezvoltă for
țele și relațiile de 
producție, șe modifică 

condițiile concrete de acțiune a 
legilor obiective. Tocmai de a- 
ceea, partidul nostru consideră, 
că formele și metodele de con
ducere și organizare nu sînt 
imuabile, că dinamismul vieții 
economice, schimbările care se 
petrec continuu în nivelul și 
structura forțelor de producție 
ca și în sistemul relațiilor de 
producție trebuie să-și găsească 
reflectarea în forme perfecțio
nate de conducere. Pornind de 
la profunda cunoaștere a aces
tor adevăruri, Partidul Comu
nist Român desfășoară o conti
nuă activitate pentru punerea 
de acord a metodelor de condu
cere, a structurilor organizato
rice. cu prefacerile ce au loc în 
mecanismul social, in' deplină 
concordanță cu cerințele progre
sului societății socialiste.

Ceea ce se distinge, în primul 
rînd, este perfecționarea condu
cerii planificate a vieții so- 
cial-economice, care și-a găsit 
expresia în Legea cu privire la 
dezvoltarea economico-socială 
planificată a României. Sensul 
acestei perfecționări este indi
solubil legat de existența unu! 
plan național unic, atotcuprin
zător, pe baza căruia se desfă
șoară întreaga activitate a so
cietății, partidul ocupînd locul 
central în îndeplinirea misiunii 
de forță politică conducătoare

Investifiile se realizează 
cu... investiții de gindire 

și pasiune
(Urmare din pag. I)

realizarea integrală — și depă
șirea la unii indicatori — a pla
nului pe primele trei trimestre 
ale anului. Nu numai valoric, 
ci și fizic. De la începutul anu
lui și pină în prezent au fost 
predate „la cheie" locatarilor 
mai mult de 1 600 apartamente, 
realizările obținute pină acum 
fiind cu 7 milioane lei su
perioare celor ale întregului an 
1973. S-a înregistrat o producti
vitate a muncii de 103,8 la sută, 
iar în activitatea secundar in
dustrială a acestora a atins 120 
la sută.

Sint rezultate bune, care nu 
constituie o surpriză, căci între
prinderea vîlceană de construcții 
a cunoscut în ultimii ani un 
mers constant — ascendent, o- 
cupind in prezent locul 5 pe 
țară în întrecerea cu întreprin
derile de profil similar. Era to
tuși firesc să ne întrebăm ce 
anume a condiționat acente re
zultate bune. Tovarășull inginer 
Gheorghe Pencea, director ad
junct al I.J.C.M. Vîlcea, ne-a 
oferit un răspuns scurt dar con
cludent.

— Investițiile — ne-a spus 
domnia-sa — se realizează cu... 
investiții. De muncă, de gîndire 
originală, de pasiune, de bună 
organizare.

— Cum a fost aplicată aceas
tă „rețetă" de a cărei eficacita
te principală nu ne îndoim — la 
I.J.C.M. Rm. Vilcea ?

— în primul rînd am acționat în 
sensul unei pregătiri temeinice 
a investițiilor. Atît proiectantul 
(sectorul de proiectare al Con
siliului popular județean), bene
ficiarul (întreprinderea județea
nă de gospodărie locativă) cît 
și noi, constructorul, am urmă
rit, într-o permanentă colabora
re. proiectele, structurile, nece
sarul de materiale și . oameni, 
nelăsînd nimic pe seama apro
ximației sau a improvizației de 
moment. în al doilea rînd, este 
vorba de industrializarea și tipi

DIRECȚIA GENERALĂ A POȘTELOR 

Șl TELECOMUNICAȚIILOR

La toate oficiile P.T.T.R. din țara a început 
contractarea abonamentelor la publicațiile cu
prinse în catalogul presei externe pentru 
anul 1975

în realizarea acestuia. Astfel, 
în organizarea conducerii știin
țifice șe ține seama permanent 
de faptul că ea trebuie să cu
prindă toate problemele orga
nizării societății de la cele pri
vind dezvoltarea economiei, ști
inței, culturii, pînă la cele ce 
privesc formele și normele de 
conviețuire socială, deoarece 
toate influențează progresul ge
neral.

Creșterea complexității econo
miei noastre impune folosirea 
cu maximum de eficiență a ca
drului organizatoric superior 
creat iar perfecționarea acestuia 
constituie o obligație permanen
tă a tuturor conducătorilor uni
tăților din economie precum și 
a specialiștilor din domeniul or
ganizării. Amplificarea procesu
lui de adîncire a democrației 
socialiste, extinderea conducerii 
colective în toate sectoarele de 
activitate, participarea în tot 
mai mare măsură a maselor la 
conducere se detașează în aceste 
condiții ca trăsături definitorii 
ale perfecționării organizării 
vieții socialb. Se poate spune că 
societatea noastră dispune în 
prezent de un larg sistem de 
organisme prin care oamenii 
muncii pot participa nemijlocit 
la dezbateri, la luarea hotărîri- 
lor, la conducerea vieții sociale. 
Ceea ce se cere însă acum, mai 
mult ca oricînd, este necesitatea 
perfecționării continue a func
ționării organelor de conducere 
colectivă, stabilirea celor mai 
eficiente forme de acțiune a 

zarea construcțiilor. Ponderea. 
cofrajelor plan-universal (meta
lice) este, la noi, de 30 la sută 
în vreme ce cofrajele glisante 
le folosim în proporție de 38 
la sută, restul fiind panouri 
mari. Căutăm soluții moderne. 
Ne preocupăm de concentrarea 
și specializarea construcțiilor...,

Am confruntat spusele tova
rășului director cu realitățile de 
pe cele 3 șantiere ale întreprin
derii. Am aflat astfel că s-a 
realizat centralizarea produației 
B.P.S. eliminîndu-se totodată 
transportul manual de materia
le. Au fost perioade de muncă 
intensă în care ideile oameni
lor, competența și pasiunea lor 
și-au spus cuvîntul. în cadrul 
șantierului nr. 2 — cu profil de 
instalații condus de tînărul in
giner Eugen Vișan au fost în
ființate cîteva ateliere speciali
zate (pentru noduri sanitare, în
călzire și instalații) menite să 
ducă la o microindustrializare 
a producției. Rezultatele au fost 
dintre cele mai bune.

Și in cadrul celor două șantie
re profilate pe construcții (șan
tierele nr. 1 și 3) — conducători, 
arhitectul Mihai Șerban și ingi
nerul Mihai Bredescu — pa
siunea și-a spus cuvîntul : au 
fost procurate și introduse în 
producție mașini și utilaje de 
mare randament, s-au realizat 
silozuri pentru depozitarea ci
mentului etc. Concomitent a 
fost reorganizată activitatea 
S.M.A. Aceste măsuri au deter
minat creșteri importante ale 
productivității muncii. Condițio- 
nînd realizarea planului și 
dînd concomitent certitudinea 
unor realizări viitoare și mai 
bune.

Ne-am interesat care a fost 
aportul tinerilor la obținerea re
zultatelor bune ale întreprin
derii.

— Tinerii noștri — ne spune 
Gheorghe Mihalcea, secretarul 
comitetului U.T.C. — și-au adus 
și își aduc o contribuție de seamă 
la îndeplinirea și depășirea sar

acestora. In acest scop o aten
ție deosebită trebuie acordată 
organizării unui sistem informa
țional rațional, pentru funda
mentarea deciziilor la toate ni
velurile ierarhice de conducere, 
precum și organizării și perfec
ționării sistemului de relații al 
unității cu organele ierarhic su
perioare și cu alte unități. La 
rîndul lor, cadrele de conducere 
de pe toate nivelurile ierarhice 
vor trebui să aleagă cele mai 
indicate metode de conducere în 
funcție de profilul unității res
pective, mărimea acesteia, tipul 
producției, sarcinile stabilite 
prin planul unic al dezvoltării 
economico-sociale, în vederea 
fundamentării științifice a de
ciziilor și a ridicării la un ni
vel superior a procesului de 
conducere.

In aceeași suită de preocupări, 
o importanță deosebită prezintă 
aplicarea Hotăririi Comitetului 
Central cu privire la perfecțio
narea sistemului informațional 
economico-social, introducerea 
sistemelor de conducere cu mij
loace de prelucrare automată a 
datelor și dotarea economiei 
naționale cu tehnică de calcul 
in perioada 1971—1980, care fără 
îndoială va deschide noi orizon
turi activității de conducere șl 
de perfecționare a deciziilor în 
activitatea curentă, elaborării 
prognozelor în domeniul social.

Ing. VLAD NECȘULESCU, 
director în Institutul Central 

pentru Conducere și Informatică

cinilor de plan. Organizația 
noastră cuprinde peste 900 ute- 
ciști, ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din efectivul 
de oameni al întreprinderii. în 
unele profesii — instalatori, 
fierari-betoniști, zugravi, mon- 
tori de prefabricate — tinerii de
țin majoritatea absolută. Mulți 
din ei s-au policalificat sau au 
participat la cursuri de ridicare 
a calificării. Dăruirea lor este 
exemplară. Aproape în fiecare 
sîmbătă și duminică uteciștii 
noștri au desfășurat acțiuni de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției. Rezultatele se văd și 
ele, vorbesc de la sine. Acum 
cind Programul partidului ne-a 
permis să întrezărim imaginea 
României viitorului, elanul nos
tru este și mai puternic.

(Urmare din pag. 1) 

ja pentru viitorul celor doi co
pii Manuel (13 ani) și Romeo 
(4 ani). Refăceam portretul mo
ral al unui bărbat tînăr, Jean 
Petrescu, brutal, amator de bău
tură, capabil ca imediat după 
decesul soției, să vîndă lucru
rile agonisite din munca aces
teia, să-și determine, prin pur
tările sale imorale, copiii să va
gabondeze, să-și părăsească el 
însuși domiciliul, săptămini în 
șir.

Nu, în mod cert, unui aseme
nea tată nu i se putea încredin
ța sarcina creșterii și educării 
propriilor săi copii. De acest lu
cru s-au convins, după anchete 
minuțioase, și organele de mili
ție și autoritatea tutelară, care 
au dispus internarea lui Manuel 
la Școala de copii nr. 2 și a mi
cuțului Romeo la un centru de 
minori. Vizităm Casa de copii 
nr. 2 din București, noua locuin
ță a lui Manuel. O clădire nouă, 
prevăzută cu toate înlesnirile 
confortului modern, o cantină în 
care se servește o masă gustoa
să, un club, depozite de lenje
rie, îmbrăcăminte și încălțămin
te pentru toate anotimpurile, te
ren de sport. Copiii învață la 
școala generală 102, aflată în 
imediată apropiere — una din
tre cele mai frumoase școli din 
Capitală.

Atunci de ce a fugit Manuel 
șl l-au găsit soldați! înfrigurat, 
înfometat, pe o linie ferată. De 
ce a fugit Manuel in alte rin- 
duri prin București, la Constan
ța sau la Craiova?

Adrian Cristescu, directorul 
Casei de copii, opinează că ar

în perioada 1976—1980, In- | 
treprinderea de calculatoare 
electronice din București va 
asimila noi tipuri de calcu- , 
latoare din generația 3, 5—4.

C ALCULATO ARELE - 
instrumente de bază ale unei 

economii moderne
• In perioada 1976-1980 vor fi proiectate și 

date în funcțiune, treptat, sisteme informatice 
la nivelul economiei naționale (sistemul plani
ficării, statistic-contabil, financiar-bancar ș.a.) și 
se vor proiecta și experimenta sisteme infor
mative de ramură la toate ministerele econo
mice. Sistemele informatice la nivelul economiei 
naționale, precum și cele de ramură, vor con
tribui la aplicarea metodelor de conducere ști
ințifică a societății socialiste. Toate acestea vor 
permite crearea premiselor pentru introducerea 
treptată, după 1980, a sistemului național de 
informatică și conducere.

• Introducerea sistemelor informatice și do
tarea tehnică corespunzătoare se vor realiza cu 
prioritate în ramurile industriale de bază ale

economiei. Astfel, ponderea întreprinderilor 
care vor beneficia de sisteme informatice com
plete sau subsisteme față de numărul total, va 
fi în ramura industriei chimice de circa 90 la 
sută, în ramura construcțiilor de mașini de 85 
la sută, în siderurgie și metalurgie de circa 70 
la sută, în ramura construcțiilor industriale de 
circa 90 la sută.

• Utilizarea calculatoarelor electronice și a 
altor echipamente de calcul în cadrul centra
lelor și întreprinderilor industriale va avea în 
vedere în primul rînd activitățile de bază ale 
acestora și anume : pregătirea fabricației, pro
gramarea, lansarea și urmărirea producției, 
gospodărirea și optimizarea stocurilor de ma
terii prime și materiale.

T.C.I.F. — Stația de 

utilaje și construcții 
Constanța

str. Zburătorului nr.4 — 
Tomis III

încadrează urgent per
sonal pentru calificare 
prin cursuri de 8 luni în 
meseria de mecanic uti
laje îmbunătățiri funcia
re.

Se primesc absolvenți 
ai școlii generale de 7— 
8 clase cu stagiul militar 
satisfăcut.

Pe durata școlii bene
ficiază de cazare gratui
tă, masă contra cost și 
retribuția de 1173 lei lu
nar.

Cererile se depun la 
biroul personal pînă la 
data de 20 noiembrie 
1974.

fi anormal (pentru că fuge de 
bătăi? nota red.). Nu sîntem în 
măsură să dăm un răspuns com
petent. Ceea ce putem noi spu
ne este că în alt mediu — la 
unitatea militară, acasă, la un
chiul său — Manuel Petrescu se 
comportă ca orice copil, vorbeș
te curgător, este ascultător, nu 
fură și mai ales nu fuge. Ba, 
mai mult, reîntoarcerile sale la 
internat se fac cu de-a sila!

Dealtfel, trebuie să precizăm 
din capul locului: „cazul Ma
nuel Petrescu" nu este izolat. La 
Casa de copii nr. 2, însuși mo
dul în care se desfășoară acti
vitatea educativă lasă de dorit, 
poate compromite chiar valoa
rea condițiilor materiale deose
bite oferite acestor copii de că
tre societate.

Am vizitat împreună cu loco
tenentul Radu Roșu, de la Mi
liția Capitalei, atît Școala nr. 
102, cit și Casa de copii nr. 2. 
Cercetînd cataloagele școlare 
poți să-ți dai seama, după abun
dența absențelor și după notele 
proaste, care dintre elevi locu
iesc la Casa de copii. Petre Gon- 
dacu, Ionel Ivan, Mihai Gabriel, 
Al. Vinersar și mulți, mulți al
ții nu au nici o notă de la în
ceputul anului, pe simplul mo
tiv că nu s-au arătat pe la 
școală.

— Sînt și cîțiva elevi buni 
printre cei de la Casa de copii, 
precizează prof. Doina Savu, di
rectoarea școlii. însă, majorita
tea învață prost, repetă anul, 
pentru că lipsesc foarte, foarte 
mult.

A fugi de la internat este un 
lucru obișnuit. Vasile Dumitru, 
Valentin Huțan, Nițu și Nico- 
lae Vasile, Popică, Traian Ni-

dinamica producției de calculatoare
100 250 830
1972 1974 1980

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT ÎN STAȚIUNI 

BALNEOCLIMATERICE ÎN LUNA NOIEMBRIE
OFICIILE JUDEȚENE DE 

TURISM din întreaga (ară 
oferă locuri pentru odihnă și 
cură balneară la tarife re
duse in luna noiembrie in 
următoarele stațiuni :

ODIHNA : Borșa, Bușteni, 
Izvoarele (jud. Maramureș), 
Lacul Roșu, Predeal, Sinaia, 
Stîna de Vale (jud. Bihor).

CURA BALNEARA : Bal- 
vanyos (jud. Covasna), Bor-

coară, Constantin Marian (și lis
ta completă nu s-ar încheia cu- 
rînd!) vagabondează prin Bucu
rești sau prin țară, călătoresc 
fraudulos cu autobuze și tre
nuri, fură și vind obiecte fura
te, dorm prin cotețe, prin gări 
și prin parcuri, cerșesc.

Iată deci că nu fuge numai 
Manuel Petrescu, ci un număr 
foarte mare de copii. Am vor
bit cu mulți dintre ei, despre 

Casa de copii, 
casa de părinți vitregi?

acest obicei. Explicația dată este 
aceeași — fug din cauza lipsei 
de afecțiune. Muncitorii de la 
I.R.A. Oltenița, sau soldații de 
la unitatea militară (locurile cele 
mai frecventate) le vorbesc „cu 
dragoste", se poartă „priete
nește".

Practic, o casă de copii este 
destinată să țină locul adevăra- 
ților părinți, să vegheze asupra 
igienei, comportării și frecven
tării cursurilor școlare. Dacă 
vrem să menținem comparația 
și pentru Casa de copii nr. 2, 
atunci va trebui s-o completăm 
— ea ține, într-adevăr, locul 
unor părinți, dar al unor părinți 
vitregi.

Am găsit elevii murdari, în
grămădiți lingă o imensă ladă 
de gunoi, care-și revărsa conți
nutul — din abundență — pe 
cîțiva metri pătrați în jur. Co

sec, Călimănești, Eforie Nord, 
Hereulane, Mangalia, Monea- 
sa, Sovata, Slănic Moldova, 
Sîngeorz, Tușnad.

Cazarea se face în spații 
încălzite, iar tratamentul este 
asigurat de personal medical 
de specialitate. Din stațiuni 
se organizează numeroase 
excursii de scurtă durată în 
împrejurimi.

Posesorii biletelor obținute 

trobăiau după resturi de mîn- 
care, nu fiindcă le-ar fi fost foa
me (la masă își bat joc de min- 
care!) ci pentru că sint needu
cați, rămași la nivelul unor co
pii de un a», care adună totul 
și duc la gură.'

Dormitoarele „vegheate" pe 
timpul nopții de 4 supraveghe
tori care dorm, constituie, după 
mărturia copiilor și a unor ca
dre didactice, cadrul prielnic 

pentru bătăi. Ca să nu mai în
credințăm literei tipărite și 
altceva.

Am lăsat intenționat la urmă 
un fapt aproape incredibil — 
internatul cu 250 de copii, care 
trebuie supravegheați îndea
proape și disciplinați, este îm
prejmuit cu un gard cu n po
sibilități de ieșire — fie prin 
porțile lăsate vraiște, fie prin 
simple spărturi. Culmea e că 
mai sînt plătiți și 3 portari ca 
să „păzească" (în ture) acest 
veritabil ciur! Beneficiind de 
toate acestea, destui copii fug, 
lipsesc de la școală, ajung la 
14—15 ani să nu stăpînească un 
minimum de cunoștințe și — în 
consecință — sînt considerați, de 
proprii lor educatori, anormali !

Să revenim însă la cazul Ma
nuel, pentru a vedea ce impor
tanță se dă unei fugi, ce acțiuni

In podgoriile Drăgășanilor, 
recoltatul strugurilor a ajuns la 
cota finală. Un popas la Între
prinderea agricolă de stat ne 
permite, consemnarea unor rela
tări îmbucurătoare. Recolta a 
fost bună. Față de producția 
planificată de 5 300 kg struguri 
la hectar s-a înregistrat o pro
ducție medie de 5 400 kg în con
dițiile unui an mai dificil pen
tru viticultură. Trebuie de ase
menea evidențiat faptul că pe 
unele parcele s-au realizat pro
ducții record, de 10—12 tone 
struguri la hectar.

O serie de unități ale I.A.S. 
Drăgășani au înregistrat depă
șiri notabile ale planului de pro
ducție. Intre acestea se eviden
țiază ferma nr. 2 — Dealul Ol
tului, condusă de ing. Aneta 
Răileanu, ferma Măgureni, con
dusă de ing. Nicolița Udrea și 
ferma Prundeni, al cărei condu
cător este tovarășul Gheorghe 
Stanică, secretarul comitetului de 
partid pe I.A.S.

In această ultimă unitate s-a 
realizat un fel de stație-pilot în 
cadrul căreia se îmbină în mod 
fericit cercetarea cu producția. 
Dealtfel scurtarea drumului 
cercetare-producție este o preo
cupare permanentă a conducerii 
I.A.S. Drăgășani, preocupare pe 
care realitatea o evidențiază 
pregnant. Modernizarea a găsit 
aici cîmp larg — 300 din cele 
800 hectare vie aflate în produc
ție sint pe sistem semiinalt, 
care asigură producții sporite. 
Pentru introducerea mecanizării 
unele plantații au fost rărite — 
prin scoaterea alternativă a cite

ULTIMELE LUCRĂRI
IMPUN 0 MAXIMĂ 

CONCENTRARE DE FORTE!»
(Urmare din pag. I)

fie depășit cu 5 la sută, livrîn- 
du-se peste plan, pină la aceas
tă dată, 10 000 de tone.

La Direcția generală pentru 
agricultură, industria alimen
tară și ape am consultat planul 
de acțiune care se referă la 
utilizarea superioară a resurse

prin intermeliul OFICIILOR 
JUDEȚENE DE TURISM be
neficiază de reducere cu 50",'o 
la transportul pe C.F.R. și 
I.T.A.

Biletele se pot procura de 
la toate OFICIILE JUDEȚE
NE DE TURISM din țară și 
de la filialele întreprinderii 
de turism, hoteluri și restau
rante din București.

PUBLITURISM

educative declanșează ea. Ma
nuel era dispărut de 2 zile, iar 
educatorii săi nu anunțaseră 
nici miliția, nici pe singura rudă 
la care se putea duce! Un om 
străin, fără nici o obligație în 
cazul respectiv, lt. col. Liviu 
Blidaru își pierde o după-amia- 
ză întreagă dînd telefoane la 
școală (unde informațiile sale 
nu trezesc nici o umbră de in
teres), acasă la director (care 
se supără că i-a fost deranjată 
soția), la unchiul băiatului, în 
sfirșit. la redacție. A doua zi, 
la unitatea militară se prezintă 
în chip de pedagog, cizmarul 
școlii, Traian Ispas, care îm
preună cu colegii săi. mecanicul 
și femeia de serviciu, sînt în
sărcinați cu răspunderi educati
ve in asemenea situații. Vrem 
să fim înțeleși bine, avem toa
tă considerația pentru aceste 
meserii, însă fuga unui copil 
dintr-un internat e un lucru 
mult prea grav pentru a fi so
luționat cu citeva cuvinte „bine 
simțite", rostite de un cizmar.

Sosiți la școală, pentru a ve
dea cum continuă acțiunea edu
cativă, am avut surpriza să des
coperim o gafă pedagogică de 
proporții — elevul Manuel Pe
trescu, care are numai absențe 
de la începutul anului școlar 
este împiedicat de proprii săi 
educatori să se ducă la școală, 
mai exact, este ținut în dormi
tor, îmbrăcat în pijama „ca să 
nii fugă iar". îi prezentăm to
varășului director Adrian Cris
tescu, constatările noastre. Am 
vrea să trecem peste explicații 
fiindcă sînt lipsite de sens (lada 
de gunoi nu se știe de ce toc
mai azi servea drept iloc de joa
că, căminul și școala nu pot fi 

unui rînd. Producția nu numai 
că nu s-a diminuat, dar a înregis
trat și sporuri notabile. Alte cer
cetări privitoare la revitalizaiea 
unui soi autohton — Crîmpoșia 
— s-au soldat, de asemenea, cu 
succese.

— In toate realizările noastre 
și nu numai în cele din actuala 
campanie, ne-a declarat tov. Ion 
Aslan, directorul I.A.S. Drăgă
șani, se află înglobată munca 
plină de pasiune a tinerilor noș
tri. Dealtfel, ponderea lor a 
crescut în ultimii ani, ei repre
zentând în prezent aproape 70 la 
sută din efectivul nostru de 
oameni.

Colaborăm, de asemenea, cu 
comitetele orășenesc și județean 
ale U.T.C. Tinerii au desfășurat 
în actuala campanie de recolta
re, în special în ultima perioadă, 
indiferent de starea vremii, nu
meroase acțiuni de muncă pa
triotică, contribuind la recoltarea 
în timp util a strugurilor de pe 
însemnate suprafețe, dîndu-ne, 
realmente, un ajutor extrem de 
prețios. In total, tinerii au re
coltat mai bine de trei sferturi 
din volumul general al produc
ției noastre din acest an.

Organizațiile U.T.C. ale lice
elor agricol și teoretic, ale 
I.T.I.C. și I.T.A. s-au afirmat în 
primele rînduri ale acțiunilor de 
muncă patriotică. Este una din 
modalitățile prin care ei înțeleg 
să cinstească evenimentul istoric 
al acestei toamne — Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

DORU MOȚOC

lor de teren și mijloacelor de 
producție, judicios fnfoctnit și 
verificat prin . faptele . acestei 
etape, fapte care sînt lăudabile. 
Ultimul produs agricol care se 
recoltează cu multă sîrguință 
în aceste zile este sfecla de 
zahăr. Suprafața totală cultivată 
cu sfeclă de zahăr este de 
4 800 de hectare, din care mai 
sînt de recoltat 2 900. Deoarece 
timpul s-a îndreptat, se preco
nizează terminarea acestei lu
crări în cîteva zile. Pentru a 
evita orice pierdere a conținu
tului de zahăr, s-au luat mă
suri de a se transporta în 
aceeași zi la bazele cooperati
velor întreaga cantitate recol
tată. Pe baza unui grafic se 
urmărește riguros transportul 
din cîmp cu ajutorul mijloace
lor locale, ale mașinilor I.T.A. 
și ale Trustului S.M.A.

Paradoxal, dar în toiul unei 
lucrări, atît de urgente, nu 
se recurge în măsură eficientă 
la combinele de recoltat sfeclă 
de zahăr care, reparate și gata 
de funcționare, stau imobilizate 
la S.M.A.-uri. Motivul acestei 
sitUâții este că sfecla de zahăr 
rărită și plivită manual nu 
poate fi recoltată mecanic. De 
ce ? Factorii în drept sînt che
mați să răspundă, cît mai ur
gent, acestei întrebări.

în ceea ce privește aportul 
tineretului, în afară de laudele 
meritate de tinerii agricultori, 
trebuie relevat efortul mecani
zatorilor din atelierele de re
parații ale S.M.A. din Sf. 
Gheorghe și Tg. Secuiesc. Ulti
mii, de pildă, au reparat fără 
staționări tractoarele și mași
nile care au deservit campania 
de toamnă. Rezultatele obți
nute de județ încorporează și 
un cuvînt de laudă la adresa 
lor.

înconjurate cu garduri întregi, 
fiindcă elevii s-ar simți „claus
trați", și educatorul lor Ion Du- 
beț, aplică o metodă modernă a 
„permisivului", miliția merită să 
fie anunțată de dispariția unui 
copil numai după 2—3 zile etc.), 
și să notăm cuvînt cu cuvînt 
reacția tovarășului director:

— E foarte greu să mă uimiți 
cu ceva! Eu sînt la curent cu 
totul și cu evadările și cu fur
tișagurile etc., etc.

E într-adevăr o notă bună. Si 
educatorii și cadrele didactice de 
la școală sînt la curent și sint 
DE MULT.

Așa că, fie-ne îngăduit nouă 
să ne uimim! Cum este cu pu
tință ca cineva să înregistreze 
cu atita liniște și detașare toa
te aceste grave lipsuri ale mun
cii educative? Ni se va spune 
poate că s-au făcut și lucruri 
bune, că s-au cîștigat cîteva în
treceri sportive și au fost plan
tați nu știu cîți puieți. Ni se va 
argumenta, poate, că ne-am a- 
gățat de cîteva cazuri „izolate", 
că am refuzat să vedem faptele 
pozitive. Recupoaștem deschis, la 
Casa de copii nr. 2, din punct 
de vedere material, copiilor nu 
le lipsește nimic. Un număr 
mare de elevi frecventează re
gulat școala și sînt disciplinați. 
Dar aceasta nu înseamnă nici
decum că lipsurile nu există, nu 
scuză indiferența educatorilor 
față de ceilalți copii, mulți la 
număr, care avînd grave trau
me sufletești, au devenit „pro
blemă", nu pot ascunde lipsa de 
cunoștințe pedagogice și psiho
logice ale educatorilor școlii, 
datorită căreia comit erori 
grave.
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CONFERINȚE ALE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE PARTID

Telegrame adresate 
Nicolae Ceaușescu,

C. C. al P. C. R., tovarășului 
hotărîri ale conferințelor

• CONSTANȚA
Din telegramâ

într-un climat de înaltă responsabilitate 
comunistă, participanții la Conferința orga
nizației județene de partid Constanța, pă
trunși de un fierbinte sentiment de mîndrie 
patriotică, de atașament profund față de în
cercatul nostru partid, reafirmă încă o dată 
adeziunea deplină a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din județ față de proiec
tele de Program și de Directive ale Con
gresului al XI-lea al P.C.R., față de Tezele 
pentru Congres ale C.C. al P.C.R.. docu
mente de. o excepțională însemnătate teo
retică și practică. care prefigurează viitorul 
luminos al patriei noastre socialiste, al po
porului român. Conferința se declară întru 
totul de acord cu activitatea partidului și 
statului nostru, bazată pe dezvoltarea ar
monioasă și in ritm înalt a tuturor sectoa
relor de activitate, și iși exprimă deplina 
adeziune la politica externă a României, 
care -este orientată spre promovarea fermă 
a principiilor noi de relații > între state, a 
păcii și colaborării între toate popoarele 
lumii.

Oamenii muncii din județul Constanța, 
făcind bilanțul realizărilor anilor 1971-1974. 
au raportat realizarea planului pe patru 
ani ai cincinalului cu 59 de zile mai devre
me, urmînd ca pînă la sfirșitul anului să 
realizăm o producție suplimentară de peste 
1,5 miliarde lei.

în acest climat de muncă entuziastă, de 
optimism și încredere in viitorul luminos al 
patriei, comuniștii, toți oamenii muncii din 
județ iși îndreaptă gindurile cu mîndrie și 
recunoștință către conducerea partidului și 
statului, către dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolăe Ceaușescu, care, prin dina
mismul, bogata experiență și clarviziunea 
ce vă caracterizează, ați adus o inestimabilă 
contribuție la realizarea cu succes a hotărî - 
rilor Congresului al-X-lea și ale Conferinței 
Iraționale, la elaborarea proiectelor de Pro
gram și de Directive ale Congresului al 
XI-lea al partidului.

Răspunzînd voinței celor peste 75 000 de 
comuniști din județul Constanța, conferin
ța a dat mandat delegaților la Congresul 
al XI-lea să susțină realegerea dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în înalta funcție de secretar general al 
partidului. Această voință unanimă izvorăște 
din recunoașterea meritelor deosebite pe ca
re le aveți în fundamentarea și aplicarea 
consecventă a politicii partidului nostru, re
flectă stima noastră, a tuturor, față de ca
litățile dumneavoastră de conducător revo
luționar comunist.

Asigurăm și cu acest prilej conducerea 
superioară . a partidului, pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din județul nostru nu vor 
precupeți nici un efort pentru îndeplinirea 
eu consecvență a sarcinilor ce ne revin in 
realizarea hotăririlor ce vor fi elaborate 
de cel de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român, aducîndu-ne, pe această 
cale, o contribuție cit mai însemnată la edi
ficarea, pe pămînțul scump al patriei noas
tre, a societății Socialiste multilateral dez
voltate și la înaintarea României spre co
munism.

Hotârîrea Conferinței
Conferința organizației județene de 

partid Constanța, întrunită azi, 9 noiem
brie 1974, dind o înaltă apreciere contribu
ției tovarășului Nicolae Ceaușescu la e- 
laborarea și înfăptuirea politicii de dez
voltare accelerată a întregii economii na
ționale. perfecționare a organizării și 
conducerii vieții economico-sociale, adîn- 
cire a democrației socialiste și ridicare 
continuă a nivelului de trai material și. spi
ritual al celor ce muncesc, de promovare 
consecventă a relațiilor frățești cu toate 
țările socialiste, a politicii de prietenie 
și colaborare cu toate popoarele lumii, se 
alătură cu însuflețire voinței unanime a 
partidului și poporului ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducător înțelept, 
strălucită personalitate a lumii contem
porane, să fie reales de Congresul al 
XI-lea în înalta funcție de secretar general 
al partidului.

Noi, comuniștii constănțeni. asemenea în
tregului partid, întregului popor, vedem în 
împlinirea acestei dorințe fierbinți a națiu
nii noastre socialiste expresia prețuirii 
nețărmurite față de activitatea neobosită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrată 
în decursul întregii sale vieți cauzei eliberă
rii naționale și sociale a poporului, con
struirii socialismului și comunismului, ri
dicării României pe culmile cele mai înalte 
ale civilizației și progresului.

Perioada de cînd cel mai iubit fiu al na
țiunii române se află în fruntea partidului 
și statului se remarcă prin cele mai mari 
succese în dezvoltarea economică și socială 
a patriei. Aceste succese sint indisolubil 
legate de puternicul suflu dinamizator, de 
spiritul creator și profundul realism politic 
imprimate de secretarul general al partidu
lui in toate domeniile de activitate.

Noi, comuniștii constănțeni. purtăm o 
profundă recunoștință secretarului general 
al partidului pentru grija permanentă pe 
care a acordat-o și o acordă înfloririi multi
laterale a plaiurilor dobrogene, pentru 
prețioasele indicații și sprijinul direct pe 
care ni l-a acordat deseori la fața locului,- 
ceea ce ne-a ajutat să ne perfecționăm 
neîncetat activitatea. Oamenii muncii din 
județul nostru păstrează permanent vii în 
conștiințe momentele deosebit de fertile 
prilejuite de dialogurile purtate cu secreta
rul general al partidului in întreprinderi 
industriale și unități agricole, in instituții 
de cercetare științifică și social-culturale.

Exprimînd dezideratul cel mai fierbinte 
al comuniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Constanța, izvorit din 
profundul lor respect și devotament față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Conferința 
organizației județene de partid hotărăște 
in unanimitate să dea mandat delegaților 
noștri la cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, de a susține rea
legerea tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
funcția de secretar general al partidului.

Avem convingerea fermă că prezența în 
continuare în fruntea conducerii detașa
mentului de avangardă al întregului 
popor a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
constituie garanția înfăptuirii programului 
de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe Badrus, Emil Bobii, luliana 
Bucur, George Crișovan, Dumitru Fuiorea, 
Gheorghe Medaru, Ștefan Moise, Teodor 
Petrescu, Constantin Șteolea, Gheorghe 
Trandafir, Ion Tudor, Sebastian Llmeanii, 
Vasile Vilcn.

• ILFOV
Din telegramă

Delegații și invitații la Conferința orga
nizației de partid a județului Ilfov au 
dezbătut cu înaltă răspundere comunistă 
documentele celui de-al XI-lea Congres al 
partidului — proiectele de Program și de 
Directive, Tezele C.C. al P.C.R. Intr-o pu
ternică unitate de voință și acțiune ce ca
racterizează națiunea noastră socialistă, 
conferința exprimă adeziunea deplină a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii 
din județul Ilfov față de aceste documente 
și hotărirea nestrămutată de a înfăptui cu 
consecvență mărețele obiective ce vor fi 
aprobate de cel de-al XI-lea Congres.

în cuvintul lor, participanții la dezbate
rile din conferință au subliniat cu profundă 
mîndrie patriotică faptul că tezele, ideile 
și orientările de amplă deschidere și de 
mare valoare teoretică și practică din 
Programul și Directivele partidului poarlă 
amprenta puternicei dumneavoastră perso
nalități, iubite tovarășe Ceaușescu. a înal
telor dumneavoastră calități de revoluționar 
marxist-leninist, de strălucit gînditor și om 
de acțiune, de înflăcărat patriot și interna
ționalist consecvent. Participanții la confe
rința județeană de partid, cu o nețărmu
rită încredere în viitorul luminos al pa
triei, într-o însuflețitoare atmosferă și de
plină unanimitate, au hotărît să susțină 
prin delegații lor la Congresul al XI-lea 
realegerea dumneavoastră in înalta funcție 
de secretar general al partidului, convinși 
că aceasta constituie garanția înfăptuirii 
depline a mărețelor obiective ce vor fi 
stabilite de marele forum al comuniștilor.

Vă raportăm, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, alături de întregul popor, 
oamenii muncii din județul Ilfov .sînt an
gajați in marea întrecere socialistă pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen.

In acest an, agricultura județului a dat 
cea mai mare producție de griu de pînă 
acum, iar la porumb și legume au fost ob
ținute recolte superioare celor din anii tre- 
cuți. Urmirjd > prețioasele dumneavoastră 
indicații date cu prilejul „Zilei recoltei" 
din acest an, lucrătorii din agricultură se 
angajează să realizeze și să depășească 
producțiile planificate, astfel ca in anul 
1975 să obținem recolte medii la hectar de 
3 100 kg grîu, 4 000 kg porumb, circa 2 000 kg 
floarea-soarelui și 36 000 kg sfeclă de za
hăr. Vor fi atrase în circuitul productiv in 
anul viitor 4 000 hectare teren. In zooteh
nie se. va continua acțiunea de concentrare 
și specializare a producției în asociații eco
nomice intercooperatiste, ajungind ca la 
sfirșitul anului viitor circa 40 la sută din 
întreaga producție agricolă să se realizeze 
în acest sector.

Comuniștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Ilfov sînt hotărîți să desfășoare în 
continuare o susținută activitate politică, 
organizatorică și educativă pentru for
marea omului nou, constructor al socialis
mului și comunismului, pentru statornicirea 
în relațiile sociale a principiilor eticii și 
echității socialiste.

Hotârîrea Conferinței
Dind expresie voinței unanime și făcîn- 

du-se ecoul celor mai alese simțăminte de 
dragoste, stimă și prețuire ale comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii din județul 
Ilfov, conferința județeană de partid ho
tărăște să susțină cu căldură propunerea 
ca, la Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

Sînt cunoscute îndelungata activitate de 
eminent militant revoluționar a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, contribuția deosebită 
pe care a adus-o la lupta pentru eliberarea 
națională și socială a poporului român, 
pentru promovarea intereselor fundamen
tale de progres și prosperitate ale națiunii 
noastre, pentru triumful măreței cauze a 
socialismului și comunismului pe pămînt.ul 
României.

Deosebit de prețioasă este contribuția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea 
și aplicarea politicii de industrializare, de 
cooperativizare a agriculturii, Ia întreaga 
operă de dezvoltare economico-socială a 
patriei. Congresele al IX-lea și al X-lea, 
precum și cele două Conferințe Naționale 
care au avut loc în această perioadă au 
promovat un profund spirit înnoitor in 
întreaga viață social-politică a țării și au 
dinamizat puternic energiile și forțele 
creatoare ale poporului, inaugurind perioa
da cea mai fertilă și mai bogată în reali
zări din întreaga istorie a României.

întregul popor cunoaște și apreciază 
munca neobosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuția sa hotări- 
toare la elaborarea mărețului program de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la stabilirea direcțiilor de dez
voltare în perspectivă a societății româ
nești, strălucit sintetizate în documentele 
pentru cel de-al XI-lea Congres al parti
dului.

Excepționala contribuție personală a 
secretarului general al partidului la 
elaborarea și transpunerea în viață a poli
ticii externe a partidului și statului nostru, 
dinamismul și fermitatea cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu militează pentru întări
rea continuă a prieteniei cu toate țările 
socialiste, afirmarea principiilor noi de re
lații între state, pentru amplificarea cola
borării cu toate statele, pentru promova
rea destinderii și păcii au adus țării noas
tre un inalt prestigiu, stima popoarelor 
din toate țările.

Conferința județeană de partid își expri
mă convingerea că realegerea ca secretar 
general a celui mai iubit și stimat fiu al 
poporului român, comunist și patriot în
flăcărat, slujitor neabătut al intereselor 
națiunii române, revoluționar și militant 
neobosit pentru pace și prietenie între po
poare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
stituie garanția înfăptuirii obiectivelor 
programatice ale Congresului al XI-Jea, 
asigură csntinuitatea activității rodnice a 
partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Theodor Burghele, Nichifor Ceapoiu, Ion 
V. Cristea, Marcel Dobra, Constantin Dră- 
gan, Nicolae Giosan, Gheorghe Marinescu, 
Ion Medrea, Tiberiu Mureșan. Gheorghe 
Necula, Dumitru Popa, Enache Sirbu, 
Gheorghe Stoica, Ion Vermeșan.

• MUREȘ
Din telegramă

Conferința organizației județene Mureș a 
Partidului Comunist Român, care și-a des
fășurat lucrările astăzi, 9 noiembrie 1974, 
dînd glas gîndurilor și sentimentelor celor 

aproape 73 000 de comuniști, ale tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari, 
germani — care trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste străbune meleaguri ale României 
socialiste, iși exprimă cu fermitate adeziu
nea totală față de documentele programa
tice ale Congresului al XI-lea al partidului 
— proiectele de Program și de Directive, 
Tezele C.C. al P.C.R.

Exprimind dorința fierbinte, voința una
nimă și entuziastă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de pe aceste plaiuri, 
Conferința organizației județene de partid 
Mureș a dat mandat delegaților la Congres 
să susțină din toată inima realegerea dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in înalta funcție de secretar ge
neral al partidului. Avîndu-vă în fruntea 
țării pe dumneavoastră, strălucit fiii al 
neamului, pildă insuflețitoare pentru noi 
toți, avem certitudinea că mărețul program 
de dezvoltare și înflorire a României va 
deveni realitate, spre binele, fericirea și 
prosperitatea întregului riostru popor.

Conferința organizației de partid a jude
țului Mureș raportează Comitetului Central 
al partidului, dumneavoastră, stimate tova
rășe secretar general, că, prin înfăptuirea 
neabătută a politicii științifice a partidului, 
viața materială și spirituală a județului 
nostru, asemenea vieții tuturor județelor 
patriei, cunoaște o dezvoltare multilaterală, 
o continuă înflorire.

Numai în ultimii doi ani, prin darea în 
folosință a unor noi capacități de producție 
și prin utilizarea intensivă a celor existen
te, a sporit volumul producției industriale 
cu 22 la sută, iar productivitatea muncii cu 
aproape 16 la sută. Baza creată prin înde
plinirea, la 16 octombrie, a planului la pro
ducția globală industrială și la export pe 
primii 4 ani ai cincinalului, asigură posibi
litatea ca pînă la sfirșitul acestui an să 
realizăm o producție suplimentară de peste 
3,1 miliarde lei.

Militind cu consecvență pentru Înfăptuirea 
sarcinilor ce revin agriculturii din docu
mentele Congresului al X-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului s-au obținui rezul
tate însemnate in dezvoltarea, moderni
zarea, profilarea și specializarea unităților 
agricole, proces amplu și eficace care a. dus 
la sporirea producțiilor vegetale și animale. 
Ca urmare a rezultatelor obținute in dez
voltarea sectorului zootehnic, in ultimii doi 
ani au fost livrate la fondul central al sta
tului cu aproape 16 000 tone de carne și 
376 000 hectolitri de . lapte mai mult decit 
în anii 1971—1972.

O puternică dezvoltare a cunoscut întrea
ga viață social-culturală a județului, s-au 
dezvoltat și modernizat invățămîntul dți 
toate gradele, rețeaua sanitară, a crescut 
nivelul de trai material și spiritual al oa
menilor muncii. Numai în acest an s-au dat 
in folosință aproape 1 900 apartamente din 
fondurile statului și ale populației, s-au 
asigurat 1 100 de noi locuri in creșe și gră
dinițe. Toate aceste realizări sînt rezultatul 
politicii generale de construcție socialistă a 
partidului nostru, expresie strălucită a jus
teței politicii sale naționale marxist-leninis- 
te, rod al activității însuflețite pe care oa
menii muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, o desfășoară pentru 
progresul și înflorirea patriei noastre.

Analizînd cu exigență și înalt spirit de 
răspundere, în mod critic și autocritic, lip
surile și neajunsurile care s-au mai ma
nifestat în activitatea pe care-am desfășu
rat-o. conferința a stabilit măsuri menite să 
asigure valorificarea pe planuri superioare 
a potențialului material și uman, a tuturor 
rezervelor de care dispunem pentru a ne 
realiza angajamentul de a îndeplini cinci
nalul înainte de termen și pentru a înfăptui 
sarcinile ce ne vor reveni în cincinalul 

.1976—1980 — perioadă în care județul ■ Mu
reș va cunoaște noi dimensiuni ale ascen
siunii sale economice și social-cplturale.

Exprimînd mulțumirea vie și profunda 
noastră gratitudine față de grija părinteas
că a conducerii de partid și de stat, a dum
neavoastră. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
necontenită a minunatelor plaiuri mure
șene, pentru ajutorul și îndrumarea perma
nentă de care ne-am bucurat, pentru indi
cațiile prețioase pe care ni le-ați dat și cu 
ocazia vizitelor de lucru în județ — îndrep
tar și călăuză în întreaga activitate — con
ferința se angajează, în numele comuniști
lor, al tuturor oamenilor muncii din județ, 
să lupte cu toată energia și capacitatea, 
pentru a înfăptui neabătut hotărîrile pe 
care le va adopta marele forum al comu
niștilor români — cel de-al XI-lea Congres 
al partidului — pentru ca patria noastră 
scumpă să se ridice pe tot mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației.

Hotârîrea Conferinței
Exprimînd dorința fierbinte, voința una

nimă și entuziastă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii — români, maghiari și 
germani — care trăiesc și muncesc înfrățiți 
pe aceste meleaguri, Conferința organi
zației județene Mureș a Partidului Comu
nist Român hotărăște ca prin delegații săi 
la cel de-al XI-lea Congres să susțină cu 
fermitate și să voteze unanim realege
rea în înalta funcție de secretar ge
neral al partidului a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, luptător consecvent și neînfricat 
pentru libertate, independență și suveranita
te națională, pentru prosperitatea și fericirea 
poporului român, desăvîrșit patriot, emi
nent conducător de partid și de stat, in
ternaționalist înflăcărat, militant neobosit 
pentru cauza socialismului, păcii și înțele
gerii între popoare.

Conferința dă o înaltă apreciere contri
buției hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și -înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului nostru, politică ce exprimă aspirațiile 
poporului și constituie manifestarea eloc
ventă a spiritului creator, profund marxist- 
leninist. precum și a cutezanței revoluțio
nare a secretarului general al partidului, 
de numele căruia sînt legate marile îm
pliniri ale celei mai rodnice epoci din isto
ria patriei.

Conferința subliniază, că dezvoltarea in
tensă, materială și spirituală, chipul nou al 
județului, profundele transformări socialiste 
ce asigură oamenilor muncii un prezent 
minunat și o strălucită perspectivă, se da
torase grijii permanente manifestate de 
conducerea partidului, personal de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea 
și înflorirea în pas cu întreaga țară, a a- 
cestui străbun pămînt românesc.

Dezvoltarea multilaterală a județului 
Mureș constituie, în același timp, o mărtu
rie grăitoare a justeței politicii naționale, 
marxist-leniniste, a partidului și statului 
nostru, a realizării egalității în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii indiferent de 
naționalitate, a făuririi frăției de nezdrun
cinat între poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, a unirii tuturor forțelor crea
toare ale celor ce muncesc în lupta pentru 
progresul și înflorirea patriei noastre so
cialiste.

Conferința organizației județene de partid 
Mureș își exprimă ferma convingere că 
realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de secretar general al partidu
lui reprezintă garanția viitoarelor izbînzi 
ale poporului nostru, chezășia înfăptuirii 
neabătute a istoricului program de făuriră 

a societății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a României spre co
munism.

Vom face din exemplul de comunist 
desăvîrșit, de totală dăruire cauzei partidu
lui și poporului, pe care ni-1 oferă zi de zi 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, crezul muncii 
și vieții noastre comuniste, iar din cuvîntul 
partidului și al iubitului nostru conducător 
— faptă, spre binele și prosperitatea po
porului român, al scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Iosif Banc, Pavel Chioreanu. Maria Da
vid, luliti Fejes, Ioan Florea. Larisa Mun- 
teanu, Paul Niculescu-Mizil, Pop D. Popa 
Ioan, Dorel Mihai Popa, Gheorghe Puskăs, 
Siitd Andrăs. Iosif Szăsz, Ernest Szotyori, 
Virgil Teodorescu, Ghizela Vass.

• NEAMȚ
Din telegramă

Conferința organizației județene de 
partid Neamț, dezbătînd cu înalt spirit de 
răspundere documentele pentru cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., sintetizind dezba
terile ce au avut loc pînă acum în toate 
organizațiile de partid din județ, își ex
primă, în numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din această parte a țării, 
adeziunea deplină și aprobarea unanimă 
față de proiectul de Program al P.C.R.. 
proiectul de Directive, Tezele C.C. al 
P.C.R. pentru Congres, documente care 
prefigurează viitorul de aur al patriei — 
făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, înaintarea României pe drumul 
comunismului.

Dorim, cu acest prilej, să afirmăm în
treaga noastră admirație și prețuire față 
de contribuția nemijlocită, deosebit de 
valoroasă, adusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și fundamentarea 
teoretică a acestor documente, față de 
aportul său Ia stabilirea strategiei și tacti
cii partidului, a direcțiilor de acțiune pen
tru transformarea revoluționară a societății 
românești, pentru propășirea patriei noastre 
socialiste — strălucită întruchipare a grijii 
și responsabilității față de popor, a patrio
tismului și internaționalismului său 
fierbinte.

Făcîndu-ne ecoul gîndurilor și sentimen
telor comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din județ, ne exprimăm în unani
mitate dorința fierbinte ca, la apropiatul 
Congres, să fie reales, ca secretar general 
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, înflăcărat 
conducător comunist și patriot, militant 
neobosit pentru independența și suverani
tatea patriei, pentru instaurarea unui cli
mat de înțelegere ți cooperare între toate 
popoarele, pentru pace și socialism în în
treaga lume. Avem ferma convingere că 
realegerea sa în înalta funcție de se
cretar general — dorință ce va fi susți
nută unanim de delegații noștri la Con
gres — constituie o chezășie a conti
nuării cu succes a politicii de ridicare 
rapidă a României pe cele mai înalte culmi 
ale progresului și civilizației comuniste, 
garanția înfăptuirii exemplare a programu
lui P.C.R.

După ce se subliniază că lucrările con
ferinței s-au desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, în spirit critic și autocritic, în tele
gramă se arată : Folosim acest prilej pen
tru a informa conducerea partidului că șt 
în județul Neamț apropierea marelui forum 
al comuniștilor din România a amplificat 
atmosfera de entuziasm și efervescență po
litică, proprie anului XXX de la eliberarea 
patriei, a intensificat întrecerea socialistă 
pentru devansarea cincinalului, întreaga 
activitate politico-organizatorică și cultu- 
ral-educativă desfășurată de organizațiile 
de partid în țșate domeniile. Ca urmare, 
putem raporta astăzi că numeroase unități 
economice din județ și-au îndeplinit cu 
mult înainte de termen sarcinile pe primii 
patru ani din acest cincinal, altele — pe 
întregul cincinal, iar pe ansamblul jude
țului prevederile la export pentru tot 
cincinalul se vor realiza pînă la sfirșitul 
anului 1974. Și în agricultură, cu toate con
dițiile nefavorabile din acest an, am obți
nut producții bune, s-au încheiat cu succes 
însămînțările de toamnă și strîngerea re
coltei, iar, în aceste zile, toate forțele sînt 
concentrate la executarea arăturilor și li
vrarea ultimelor produse la fondul central.

Pe baza rezultatelor de pînă acum, a mă
surilor stabilite azi cu toată exigența și 
răspunderea comunistă. pentru valorifi
carea la maximum a tuturor rezervelor de 
care dispunem, pentru îmbunătățirea ca
litativă a întregii activități politice, educa
tive și economice, în industrie, agricultură 
și construcții, în toate domeniile, asigurăm 
conducerea partidului că și în județul 
Neamț cincinalul actual se va realiza îna
inte de termen, punîndu-se totodată baze 
trainice înfăptuirii în bune condiții a cinci
nalului 1976—1980.

în încheierea telegramei se spune : Ne 
angajăm, încă o dată, în fața conducerii 
partidului, a dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, că întreaga organi
zație județeană de partid va acționa cu 
fermitate pentru creșterea rolului său 
conducător politic, pentru perfecționarea 
muncii în toate domeniile, pentru mobili
zarea tuturor comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din județ la înfăptuirea 
politicii științifice, interne și externe a 
partidului, a istoricelor hotărîri pe care le 
va adopta Congresul al XI-lea al P.C.R. Nu 
cunoaștem îndatorire mai nobilă, satisfacție 
mai înălțătoare ca aceea de a fi părtași 
activi și neobosiți la transformările revolu
ționare ale României de azi și de mîine. de 
a ne pune toată energia, pasiunea, dăruirea 
și abnegația noastră comunistă in slujba 
realizării visului de aur al harnicului și 
curajosului popor de la Dunăre și Carpați 
-- făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintarea victorioasă a 
României pe drumul comunismului.

Hotârîrea Conferinței
Dind expresie voinței unanime a comu

niștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
județul Neamț, asemenea întregului nostru 
partid și popor, exprimînd dorința fierbinte 
a membrilor de partid, a tuturor muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor de pe aceste 
meleaguri, Conferința organizației județene 
Neamț a P.C.R. hotărăște :

Să propună Congresului al XI-lea al 
P.C.R. ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminentul nostru conducător de partid și 
de stat, să fie reales în înalta funcție de 
secretar general al partidului, aceasta con
stituind garanția amplificării succese
lor de pînă acum, chezășia înfăptui
rii în cele mai bune condiții a Programu
lui partidului, a nobilelor idealuri ale so

cialismului și comunismului, a politicii in
terne și externe a partidului și statului 
nostru.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Ion Dodii Bălan, Vasile Belizna, Ștefan 
Boboș, Silviu Curticeanu, Lazăr Gheorghe. 
Gheorghe Ibănescu. Petre Lupu, Vasile 
Manolache, Aurel Mușat. Gheorghe Nesto- 
rescu, Ion M. Nicolae, Vasile Sav.

• SATU MARE
Din telegramă

Lucrările conferinței noastre și hotărîrile 
adoptate au dat glas voinței înflăcărate a 
tuturor celor ce muncesc din județul nos
tru de a înfăptui fără rezerve mărețele sar
cini ale următoarei perioade de construc
ție socialistă în România, reliefind cu deo
sebită pregnanță deplina noastră apro
bare față de Programul și Directivele ce 
vor fi supuse spre dezbatere și aprobare 
forumului național al comuniștilor, față 
de Tezele C.C. al P.C.R.. pentru Congres.

Hotârîrea adoptată de Conferința noastră 
cu privire la susținerea realegerii dumnea
voastră, la cel de-al XI-lea Congres, în 
înalta funcție de secretar general al Parti
dului Comunist Român, a sintetizat vi
branta manifestare a căldurii unanime cu 
care membrii de partid, toți oamenii mun
cii din județul Satu Mare, fără deosebire 
de naționalitate, prețuiesc luminoasa dum
neavoastră personalitate de eminent con
ducător al partidului și statului, de comu
nist de omenie, de militant devotat cu trup 
și suflet împlinirii năzuințelor vitale ale 
poporului nostru, cauzei nobile a păcii, co
laborării și progresului popoarelor lumii, 
de făurar ințelept și de neîntrecut strateg 
al noilor destine minunate ale României, 
pe drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al comunismului.

Conferința noastră a constituit un amplu 
raport al muncii și responsabilității orga
nelor și organizațiilor de partid, ale munci
torilor. țăranilor cooperatori, intelectualilor 
și celorlalte categorii, în înfăptuirea obiec
tivelor politice, economice șj sociale stabi
lite de Congresul al X-lea. de Conferința 
Națională, de plenarele Comitetului Cen
tral, precum și a indicațiilor primite cu o- 
cazia vizitelor dumneavoastră în județ.

Eforturile depuse au determinat realiza
rea de către industrie a sarcinilor prevă
zute pentru prițpii patru ani ai perioadei 
de plan 1971—1975. Peste prevederile la zi 
s-au produs bunuri în valoare de 1,7 mi
liarde lei, în condițiile obținerii unor be
neficii suplimentare de 100 milioane lei. 
Avansul de aproape 120 de zile reprezintă 
o garanție sigură a respectării angajamen
tului de a îndeplini sarcinile inițiale ale 
întregului cincinal cu 6 luni mai devreme.

însemnate progrese s-au obținut în agri
cultură, ramură în care — învingindu-se 
greutățile unor ani cu condiții climatice 
nefavorabile — a fost atins nivelul produc
țiilor medii la hectar prevăzut pentru anul 
1975 la grîu, porumb, sfeclă de zahăr, in, 
cinepă și la unele legume.

Mîndri de rezultatele obținute, privim cu 
încredere și răspundere spre viitor, fericiți 
să ne știm participanți activi la uriașul e- 
fort al întregii națiuni pentru accelerarea 
dezvoltării economice a țării, prin asigu
rarea îndeplinirii întocmai a sarcinilor ce 
ne vor reveni în cincinalul 1976—1980, la 
sfirșitul căruia și pe plaiurile străvechiului 
Sătmar industria își va consolida poziția 
preponderentă, realizînd peste 11,5 miliarde 
lei producție 'globală.

Vă încredințăm cu toată căldura inimilor 
noastre, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, 
al tuturor celor ce muncesc în județul nos
tru — fără deosebire de naționalitate — că 
în întreaga noastră activitate de viitor ne 
va călăuzi în permanență înaltul dumnea
voastră exemplu de patriotism fierbinte, 
pilduitorul devotament față de cauza no
bilă a fericirii și prosperității națiunii noas
tre socialiste.

Cu sentimentul deplinei responsabilități 
comuniste, revoluționare, în numele orga
nizației județene de partid, al locuitorilor 
de pe înfloritorul plai sătmărean, confe
rința noastră a înmănuncheat. în cuvintele 
unui solemn legămînt adresat Comitetului 
Central, dumneavoastră personal, cel mai 
iubit fiu al României contemporane, 
hotărirea nestrămutată că, în întreaga 
noastră activitate, vom' pune mai presus 
de orice slujirea fără preget a libertății și 
fericirii patriei socialiste comune, a idea
lurilor de supremă devoțiune față de înal
tele comandamente istorice cu care parti
dul înarmează națiunea în drumul ei avin- 
tat spre orizonturile de aur ale comunismu
lui victorios.

Hotârîrea Conferinței
Conferința Organizației județene Satu- 

Mare a Partidului Comunist Român, care a 
avut loc la 9 noiembrie 1974. apreciind, în 
spiritul înaltei responsabilități comuniste, 
remarcabilele succese obținute de poporul 
român în înfăptuirea liniei politice generale 
atit de strălucit prefigurate în istoricele do
cumente elaborate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională a partidului din 
anul 1972, consideră în unanimitate că vic
toriile socialiste fără precedent ale acestei 
perioade — în toate domeniile vieții so
ciale — sînt nemijlocit legate de activi
tatea neobosită a Comitetului Central, de 
strălucita personalitate a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-un deplin consens cu întregul partid, 
cil întregul popor, exprimînd adeziunea 
fără rezerve a comuniștilor, a tuturor ce
lor ce muncesc in județul nostru — ro
mâni. maghiari, germani și de alte națio
nalități — față de minunatele perspective 
de progres și prosperitate ale patriei socia
liste comune, înscrise în documen
tele programatice care vor fi supuse a- 
propriatului Congres al partidului, parti
cipanții la conferință dau cea mai 
înaltă prețuire contribuției hotărîtoare a 
eminentului fiu al partidului și țării, to
varășul Nicolae Ceaușescu; la elaborarea și 
fundamentarea, pe temeiurile profund știin
țifice ale marxism-leninismului creator, a 
strategiei, tacticii și obiectivelor făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării României spre comunism.

Această grandioasă perspectivă definește 
cu o impresionantă forță de convingere 
fericitul destin istoric al Partidului Comu
nist Român și al României socialiste de a-1 
avea ca secretar general al partidului pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescif, spirit clarvă
zător și realist, caracterizat printr-o pro
fundă cutezanță revoluționară și o neobo
sită capacitate de muncă, exemplu măreț 
de omenie, cinste și demnitate. înflă
cărat apărător al dreptății șj democra
ției, luptător de înaltă principialitate 
comunistă în afirmarea consecventă a de
plinei egalități în drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei noastre comune — ro
mâni, maghiari, germani și de alte națio
nalități — chemați să înfăptuiască cea 

mai înălțătoare operă istorică din multimi
lenara existență a poporului de la Carpați 
și Dunăre.

Făcîndu-se ecoul vibrantelor manifestări 
ale recunoștinței, dragostei și stimei nemăr
ginite pe care le nutresc comuniștii și toți 
fiii meleagului sătmărean, fără deosebire de 
naționalitate, exprimind voința fierbinte a 
organizației noastre de partid, delegații la 
conferință hotărăsc să susțină realegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Con
gresul al XI-lea al partidului. în înalta 
funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român — chezășie traini
că a continuității și succesului politi
cii profund științifice a partidului nos
tru de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a țării 
spre comunism, o garanție fermă a apli
cării politicii externe care a dat atîta stră
lucire prestigiului României socialiste în 
întreaga lume.

Conferința organizației noastre de partid 
înțelege să însoțească expresia acestei vo
ințe fierbinți cu hotărirea nestrămutată a 
comuniștilor și a oamenilor muncii sătmă
reni — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a stringe și mai 
puternic' rîndurile în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca, sub înțeleaptă sa 
conducere, să acționăm cu tot mai bune 
rezultate pentru înfăptuirea exemplară a 
grandioaselor sarcini economice, sociale și 
politice pe care le va trasa cel de-al XI-lea 
Congres, spre împlinirea celor mai lumi
noase idealuri de progres și civilizație pe 
pămintul scump al României socialiste.

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Mihai Anițaș, Vasile Cădaru, loan Cotoț, 
Brăduț Covaliu, Mihai Dalea, Ioan Foriș, 
Vasile Gita, Ioan Ienciu, Jean Moidoveanu. 
Paul Nagy, Constantin Olteanu, Ștefan 
Tyukodi.

• ViLCEA
Din telegramă

Desfășurindu-și lucrările in atmosfera de 
intensă muncă creatoare, de efervescență 
politico-ideologică și bogată activitate prac
tică in vederea pregătirii multilaterale a 
Congresului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, Conferința organizației jude
țene de partid Vilcea exprimă, in numele 
comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste meleaguri, adeziunea deplină 
la proiectele de Program și Directive, față 
de Tezele pentru Congres ale C.C. al 
P.C.R.. încrederea și atașamentul fierbinte 
față de întreaga politică internă și externă 
promovată de partidul și statui nostru.

Sintetizind dezbaterile care au avut loc 
în toate organizațiile de partid din județ, 
participanții la conferință dau o înaltă pre
țuire documentelor istorice de o inestimabi
lă valoare teoretică și practică ce vor fi 
supuse spre aprobare apropiatului forum al 
comuniștilor, contribuției hotărîtoare pe 
care dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comunist ințelept și clarvăzător, 
cu o bogată experiență revoluționară, ați 
adus-o la elaborarea acestor opere progra
matice care jalonează cu îndrăzneală și 
precizie științifică viitorul de aur al Româ
niei socialiste.

Analiza activității desfășurate în ultimii 
ani evidențiază o rapidă dezvoltare econo
mică a județului nostru, care înregistrează 
un ritm mediu anual de creștere de aproape 
26 la sută, însemnate succese pe toate pla
nurile vieții sociale în înfăptuirea progra
mului elaborat de Congresul al X-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R.

în lumina indicațiilor date de dumnea
voastră, iubite tovarășe secretar general, 
conferința a analizat, totodată, în spirit 
critic și autocritic, întreaga muncă desfă
șurată de organizațiile de partid, a valo
rificat bogata experiență acumulată pentru 
stabilirea unor măsuri politico-organizato- 
rice menite să asigure înfăptuirea în cit 
mai bune condiții a planului pe acest an, 
realizarea cincinalului înainte de termen, 
creșterea rolului. conducător al organizați
ilor de partid, intensificarea activității po
litico-educative. perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă. îndeplinirea acestor 
măsuri, a sarcinilor ce ne revin din vastul 
program de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, care va fi adoptat 
de Congresul al XI-lea, constituie pentru 
comuniștii vîlceni, pentru toți oamenii mun
cii din județ cel mai important țel al acti
vității viitoare, căruia sîntem hotăriți să-i 
închinăm toată puterea noastră de muncă, 
pasiunea și entuziasmul revoluționar, în
treaga gîndire și acțiune.

Conștienți și deplin convinși că transpu
nerea în viață a acestui minunat program 
se va realiza neabătut sub conducerea 
partidului, sub îndrumarea dumneavoastră 
încercată, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, participanții la conferința or
ganizației județene de partid iși ex
primă adeziunea fierbinte la propunerea ca 
dumneavoastră — fiul cel mai iubit al aces
tui popor, conducătorul său cel mai destoi
nic. care luptați cu înflăcărare pentru vic
toria socialismului și comunismului in 
România, pentru apărarea independenței și 
suveranității patriei, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă pe pămînt — să fiți 
reales in înalta funcție de secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Hotârîrea Conferinței
Conferința organizației județene Vilcea a 

Partidului Comunist Român, dind . o înaltă 
apreciere activității neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, eminent conducă
tor de partid și de stat, exemplu de 
înaltă demnitate comunistă și intransi
gență revoluționară, patriot înflăcărat, in
ternaționalist consecvent, militant neobosit 
pentru făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și edificarea comunismu
lui pe pămintul României, hotărăște :

Susținem fierbinte realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — la cel de-al XI-lea 
Congres — în înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, ga
ranție sigură a continuării pe o treaptă 
superioară a succeselor de pînă acum, che
zășie a înfăptuirii în cele mai bune condiții 
a Programului partidului, a politicii interne 
și externe a partidului și statului nostru, a 
nobilelor idealuri ale socialismului și comu
nismului. •

Candidații pentru organele 
centrale ale partidului

Gheorghe Alboiu, Ștefan Andrei, Ion 
Bolnavii, Simion Bughici. Petre Dănică, Du
mitru Ghișe, Nicolae Ionescu, Vasile Mușat 
Gheorghe Panalt Constantin Pirvulescu, 
Pantelimon Ungureanu.
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VIDA TOMSld
Este membru în 

Prezidiul Republi
cii Socialiste Slove
nia — R.S.F. Iugo
slavia.

Cunoscută perso
nalitate a vieții 
publice clin Iugo
slavia, Vida TomsiS 
desfășoară de nu
meroși ani o susți
nută activitate în 
domeniul juridic și 
al ocrotirii sociale.

Veche activistă a 
mișcării de femei 
din Iugoslavia, cu
noscută și apreciată 
pe plan internatio
nal, este președin
tă a Ligii pentru 
planificarea famili
ei din țara sa.

DESPRE ADOLESCENTĂ...
de VIDA TOMSIC

Drept să spun, niciodată nu mi-a trecut prin minte să escala
dez un asemenea pisc gigant cUm ar fi Everestul — acesta fiind 
răspunsul meu prozaic la întrebarea în fața căreia mă aflu.

Cit privește partea ei figurativă, am impresia că aproape în 
tot ceea ce întreprindem major avem de cucerit cîte un Everest
— aceasta referindu-se atit la angajarea noastră, cît și la de
cizie, opțiune, mentalitate, mijloace, mediu. Nu de alta, dar 
orice investiție de efort uman dirijat în sprfe un țel, — fie a 
absolvi o școală, a trece într-o categorie superioară de calificare, 
a face parte dintr-o echipă sportivă — nu se poate realiza decit 
in urma unei acțiuni conjugate în care fiecare deține pentru o 
perioadă un anumit rol, fără de ajutorul celor din jur succesul 
neputind fi dobindit decit îndoielnic.

în viața mea am avut mult de-a face cu mediul școlar, în sensul 
său deplin de fagure în care se formează oameni pentru societate. 
Mâ refer la școlile de cultură generală, cit și la cele profesio
nale ori tehnice, unde cresc viitori muncitori și tehnicieni ai in
dustriei țării. Am asistat la numeroase examene ale acestora, 
cînd mlădițe umane, fragede sint supuse unor aspre teste pentru 
a le fi depistate cunoștințele, înclinațiile ori aptitudinile, inde- 
minarea și meșteșugul pentru un dorpeniu, o profesiune, o me
serie. Am văzut atribuirea a zeci și sute chiar-de diplome unor 
adolescenți pînă mai ieri avînd în mină șublerul ori creionul și 
care pășeau intr-o mare întreprindere, in noua calitate umană 
cu care i-a investit societatea și anume aceea de muncitori.

Pînă aici toate ar fi bune și frumoase. Numai că stind și ana- 
lizind deopotrivă cele pe care le știam eu dinainte despre cite 
un elev, in strinsă corelație cu prezența de la examen, cu com
portarea uneori stingherită, alteori ceva mai firească și, în final 
alăturind rezultatul dobindit, m-am întrebat deopotrivă cu alți pe
dagogi și profesori de strictă specialitate : oare ii cunoaștem noi 
bine pe acești adolescenți, oameni pe care-i antrenăm in efortul 
general șocial de cucerire a „Everestului nostru" și le șlefuim 
încă de pe băncile școlii acele trăsături comportamentale ori de 
caracter, deosebite, care să țină seama de specificitatea adoles
cenței și a tinereții ?

Cu alte cuvinte, m-am întrebat dacă „produsul'1 realizat în 
școală — cum eronat mi se pare mie că se exprima cîndva o 
cunoștință, de a mea, un cadru didactic — este corespunzător co- 
teioij morale și umane cu care își începe ascensiunea tinărul 
antrenat în circuitul social al existenței generale precum și in
dividuale ? (Nu-mi place nici măcar ca referința de tipul ..logi
cii simbolice" tratarea omului ca un „produs", ca un fel de dat 
neînsuflețit. Cele mai mari erori pedagogice și chiar sociale de
rivă din socotirea oamenilor tineri ca niște citi-mi inerte — mă 
refer la o rudimentară viziune social-filozofică — neluarea in 
seamă a specificității lor de evoluție bio-psiho-socială, aplicarea 
de rețete valabile „pentru toată lumea").

Am studiat un timp, atentă, comportarea adolescenților ce s-au 
perindat pe dinaintea mea, și cred că pentru a-i face să se integre
ze cu tot sufletul lor în „marea escaladă" de viață a lucrului cu 
țel social și personal trebuie să-i înțelegem cît mai deplin cu 
putință. Nu întimplător voi insista asupra m'omentului devenirii 
lor. ca entitate socială conștientă. Nu o dată auzim vorbindu-se 
despre necesitatea de a le acorda încredere adolescenților, care 
trebuie să se simtă utili și folositori în mediul în care învață 
ori activează. Am impresia că mai puțin s-a interpretat motivația 
acestei atitudini din punctul de vedere al tinerilor. Medicina, 
deopotrivă cu științele psihologice și comportamentale explică 
faptul că la această vîrstă gîndirea adolescentină parcurge intens 
etapa formării capacității de abstractizare, de depistarea de legi
tăți și de relații aparent inexistente între fenomene. Aceasta pre
dispune la o apropiere de realitatea înconjurătoare, atît pe baza 
propriilor experiențe, cît și pe o bază mediată, pe calea cunoaș
terii abstracte.

Ca să nu mai amintim de puternicul simț critic manifestat 
atît față de cei din preajmă, cît și de propria persoană. Compa
rarea rezultatelor dobîndite de alții — mai întii succesul în lu
mea „fizică" (o performanță, o realizare în producție, un cali
ficativ excepțional la un examen) cît și ecoul etic al acestora — 
(ce bucurie a produs, cum s-a simțit in fața celorlalți, ce au spus 
cei din jur etc.) sînt inerente vîrstei care are implantată în ea 
dorința de afirmare a personalității și de independență a omului 
tinăr.

Am văzut un băiat de 17 ani, un strungar, trecînd cu succes o 
„probă de meserie" care-i solicitau indemînarea concomitent .cu 
viteza in execuție. Profesorul-maistru, care-1 învățase bine me
seria, i-a solicitat, spre a face o demonstrație celorlalți membri 
din comisie, să execute piesa intr-un timp mai scurt. Băiatul, 
oricît s-a străduit, nefiind pregătit — aș spune mai degrabă 
psihic pentru o atare performanță — n-a izbutit. Atunci, pro
fesorul-maistru, ambiționat, i-a spus să-l Urmărească atent pen
tru că el va lucra piesa in timpul solicitat. Deși mi s-ar putea 
imputa că n-aș fi „educativă", totuși voi continua să narez, 
întimplarea : profesorul n-a izbutit nici el un timp mai bun 
decit cel obținut de elevul sau. Și în loc să aibă tact pedagogic 
și să treacă ușor peste intimplare, s-a ambiționat și a repetat 
operațiunea tot fără de succes. A insistat... Ce mi-a plăcut însă : 
nimeni dintre cei din comisie nu s-au amestecat. L-au lăsat 
pe om să-și consume singur decepția unei ambiții, a lipsei de 
chibzuință. în final, în ciuda evidențelor, profesorul-maistru s-a 
adresat pe un ton răstit elevului său, ca și cum acesta ar fi 
fost de vină pentru insucces : „Ai înțeles cum trebuie să faci ? 
Așa să faci !“ Este drept că cei mai mici trebuie să-i asculte pe 
cei mai mari, insă aceștia din urmă trebuie să se constituie in 
pilde vii, concrete, evidente, nu numai in vorba lor, cit mai cu 
seamă in fapta și acțiunea lor.

Pentru că adolescentul este un mare iubitor de dreptate. Ori 
ce lucru la care îl soliciți să participe îi trebuie motivat etic. 
Fiind vorba de o trăsătură a sa definitorie, aceasta se va evi
denția fie că este vorba de participarea într-o echipă sportivă
— „ca să dovedim că cei din clasa noastră sint buni", fie la ac
tivitățile de la o casă de cultură a tineretului — „unde vin 
tinerii să se distreze, să discute între ei, să afle...".

Evident, nu putem uita faptul că în acest univers adolescentin 
încep să acționeze preferințele, pasiunile. Dacă înțelegem toate 
acestea, preferințele și pasiunile se implantează pe terenul fertil 
al unor valori sociale descoperite și aflate de aceștia prin zelul 
și strădania lor proprie, ceea ce se transformă în mentalitate, 
sursă de propulsare a personalității oamenilor tineri. Pasiunea 
pentru știință și tehnică, pentru mașini de orice fel, pentru li
teratură, pentru muzică se vor integra in carburația internă a 
adolescentului, îl va determina să se apropie de anumite medii, 
va căuta oameni care să-l înțeleagă, să-i împărtășească trăirile, 
va deosebi însemnătatea influenței mediului și va păși neșovăitor 
înspre „Everestul său", nu de unul singur ori însingurat, ci ca 
o personalitate în formare, ce-și descoperă țelul și pășește tot 
mai sigur pe drumul ce-1 duce către culmile sale.

Am vorbit cu prioritate despre „ipostaza pozitivă", pornind de 
la premisa lui Rousseau că „oamenii sint buni de_la Natură". 
Societatea, funcționînd normal — mă refer cu precădere la so
cietatea socialistă din țările noastre — finind seama de datele 
adolescenței și tinereții își poate integra relativ ușor noile con
tingente umane, fără „crize" ori „decepții între generații'. Ceea 
ce nu inseamnă că nu pot exista greutăți de acomodare ale a- 
dolescenților ținînd seama de o evoluție particulară sau alta. 
La această vîrstă îi aflăm pe „teribili" ca litnbaj, comportament, 
îmbrăcăminte. Aroganții ori recalcitranții mai cu seamă în acea
stă datare biologică ii aflăm. Aci aș face procesul „procesului 
educațional", mai cu seamă, de cit al adolescenților propriu-ziși, 
deși în ultima instanță ei sîitf cei ce suferă de pe urma defec
țiunilor de gîndire ori de comportament. Adevărul este că ma
turii nu au întotdeauna răbdare, am putea la fel de bine să-i 
spunem timp, pentru a corecta anomalia și se rezumă s-o pe
depsească. Printr-un cuvînt aspru, printr-o atitudine severă, 
printr-o mustrare publică, printr-o sancțiune de tip școlar sau 
administrativ. De aici marea responsabilitate a educatorilor — 
a școlii și a familiei — de a da criterii de comportament și 
orientare in viață, la timpul cuvenit. ESTE PREFERABILA 
EDUCAREA, REEDUCĂRII...

„ARTA ȘI ORAȘUL“
Expoziția Arta și orașul în

cearcă să atragă atenția asupra 
aspectelor ignorate ori insufi
cient puse în valoare de către 
urbanistică. Mai toate privesc 
ambianța urbană și posibilitățile 
incă neexploatate ale artiștilor 
plastici de a o contura. Mai 
exact „accesoriile" orașului — 
semnele de circulație,; mobilie
rul urban, echipamentul pentru 
spațiile de joacă rezervate co
piilor, posibilitatea montării u- 
nor spectacole pentru o singură 
zi, a pictării unor spații și con
strucții neutre, calcane ori cas
tele de apă, afișele etc. Expo
ziția nu Vizează „simbolurile" 
orașului (monumente comemo
rative), deși domeniul, lacunar, 
s-ar fi dovedit la fel de inci- 
tant, ci „veșmintele" sale, „fi
ziologia" sa studiată la nivelul 
străzii și al marilor spații „li
bere". Expoziția s-ar fi putut 
intitula, mai propriu „Civiliza
ția și orașul" ori „Civilizația o- 
rașului". S-ar fi putut intitula 
astfel deoarece atenția ne este 
concentrată mai mult asupra 
descoperirii, reamintirii am spu
ne noi, că vocația socială a artis
tului se poate manifesta deopo
trivă la nivel conceptual, filo
zofic, ca și la nivel decorativ — 
utilitar, unde este de dorit a în
locui intervențiile artizanilor 
diletanți, improvizați. Din a- 
ceastă perspectivă este fals „a 
citi" expoziția ca sistem de opo
ziții intre forme tradiționale 
(pictură, sculptură etc.) și forme 
noi ale artei (happenning, envi
ronment, design, după unii). 
Titlul ales (și, totodată, structu
ra pe care o relevă) ar fi justi
ficat printr-o singură „secțiune" 
a expoziției : consemnare și in
terpretare a peisajului urban. 
Prin consemnare înțelegîndu-se 
peisajul urban „tradițional", cu 
case, copaci, oameni, străzi 
ș.a.m.d. interpretat și el, firește, 
căci nici unul dintre expozanți 
nu poate fi citat la categoria 
oneștilor consemnatbri natura- 
liști, iar prin interpretare, pei- 
sajul-diagțemă. in care ora
șul ni se înfățișează cu o struc
tură celulară,

Expoziția mai cuprinde : o 
secțiune informativă (bazată, pe

IA BACĂU

Gala recitalurilor dramatice
La Bacău, în ambianța autum

nală a inspirației bacoviene, am 
asistat la o desfășurare primă- 
văratică, prilej de afirmație in 
special pentru actorii tineri — 
Gala națională a recitalurilor 
dramatice. A treia ediție, în
chinată celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, a fost, 
sub dubla egidă a A.T.M. și a 
forurilor județene, un succes. Și 
pe planul concret al realizărilor 
scenice, și în ceea Ce privește 
Colocviul criticilor de teatru din 
România.

Colocviul și-a axat dezbaterile 
pe tema „Etic și politic in spec
tacolul de teatru românesc ac
tual", insumindu-se (cu compe
tență diriguite de Valentin Sil
vestru) luări la cuvint atit ale 
unor consacrate nume ale criti
cii cit și ale practicienilor.

Dar tinerețea și-a spus cu pre
cădere cuvintul pe scenă.

După aprecierea probelor în
fățișate de peste 50 de actori 
din 14 colective teatrale, premiul 
I a fost acordat, ex aequo, ac
trițelor Anca Neculce-Maximi- 
lian (de la Teatrul Național 
Cluj-Napoca) și lilies Kiuga (de 
la Teatrul de stat Tg. Mureș). 
Cea dinții a prezentat un reci
tal de poezie clasică și contem
porană — de la Eminescu la 
Ion Barbu și de aci la Sorescu, 
cu texte de aleasă selectivitate, 
în special cu fond meditativ.

Spuneam în numărul trecut 
că au fost stabilite aproximativ 
600 de meserii pentru fete. Sînt 
meserii și specialități, ca cele 
amintite în numărul trecut, 
care pot fi ocupate în totalitate 
de către femei. Le-am pomenit 
pe cele din industria ușoară. 
Sint însă meserii, specialități și 
funcții, din a doua categorie, 
care vor fi ocupate în cea mai 
mare parte de către femei, a- 
ceasta reprezentind domeniile 
în care eforturile fizice solici
tate de anumite munci au fost 
diminuate simțitor prin introdu
cerea mecanizării și automati
zării proceselor tehnologice.

In domeniul construcțiilor de 
mașini și al prelucrării metale
lor sînt meserii, specialități și 
funcții în care forța de muncă 
feminină se prevede a fi folosi
tă in proporție de 89 la sută 
din totalul lucrătorilor: ceasor
nicar ; bobinator condensatoare 
pentru instalații electrice ; con
fecționer condensatoare ; biju
tier ; emailator prin imersiune ; 
emailator de insigne și decora
ții ; gravor piese optice ; ma
șinist la fabricarea acelor și ac
cesoriilor ; finisor de ace și ac
cesorii ; bobinator aparataj 
electric ; controlor de calitate la 
confecționarea plăcilor cu sele
niu.

Meserii, specialități și funcții 
în care forța de muncă feminină 
se prevede să fie folosită în 
proporție de 65 la siită din to
talul lucrătorilor : montator- 
reglator și depanator pentru 
aparate de măsură electrice și 
relee ; montator-reglor și depa
nator de aparate radio, televi
zoare, redresoare și amplifica
toare (numai pentru industria 
constructoare) ; confecționer 
lămpi cu incandescență ; con
fecționer lămpi fluorescente ; 
confecționer și legător depo- 
larizant ; ansamblator elemente 
și baterii galvanice ; controlor 
de calitate la confecționarea 
elementelor galvanice ; confec
ționer tablaje imprimate ; su
porți dielectrici ceramici, rezis
tențe chimice, dispozitive semi
conductoare, scări radio ; con
trolor de calitate la lucrările 
electronice ; montator-reglor și 
depanator de instalații de elec
tronică și curenți purtători ; 
gravor mecanic; confecționarea 
spetelor metalice pentru indus
tria textilă ; confecționarea 
cocleților pentru industria texti
lă ; controlor de calitate indus

material fotografic), privind 
ambianța urbană în alte locuri, 
un montaj fotografic însoțit de 
o mică explicație teoretică, prin 
care ni se atrage atenția asupra 
existenței unui relativism al 
percepției vizuale, asupra sim- 
bolisticii ceasului, motiv posi
bil. la nivelul străzii, al medi
tației despre scurgerea timpului, 
etc, etc, datorate lui Matei Lă- 
zârescu, o pictură-kitsch de 
Ion Grigorescu, prin care auto
rul polemizează cu tonetele un
de se vînd produse de artizanat 
și, în general, cu folclorul româ
nesc decăzut prin industrializa
re, propunere (în machetă și 
planșe) a arhitecților Alexandru 
Beldiman, Gheorghe Verona și 
Petre Vraciu de a se construi 
un Centru de artă, cu multiple 
funcțiuni (bibliotecă de artă, săli 
de vizionare a filmelor de artă, 
săli de expoziție etc), o pledoa
rie a arhitectului Constantin 
Joja, pentru crearea unui stil 
arhitectonic modern, dar speci
fic românesc prin preluarea su
gestiilor vechii arhitecturi urba
ne (cu geamlîc), pledoarie ce 
demonstrează prin citarea unor 
creații ale arhitecților finlan
dezi, germani etc, că faptul ar 
fi posibil atit în plan conceptual 
cît și în planul practicii con
structive, proiectul unui „oraș 
universal" a cărui celulă de bază 
(citește : clădire) i-a fost su
gerată lui Mihai Olos de către 
..zurgălăul" fusului maramure- 
șan.

Astfel, ceea ce s-a dorit o 
deschidere amplă a problemei, 
s-a dovedit a fi, inevitabil poa
te, și un eclectism al problemei. 
Expoziția are aerul că ia în con
siderație succesiv și nehotărit 
cînd latura teoretică, conceptual, 
prospectivă, a ambianței urbane, 
cînd latura sa practică, unde în
registrăm, s-o recunoaștem, cî- 
teva propuneri realizabile (Ion 
Condîescu, Șerban Epure. Toma 
Roată. IJecebal Scriba, Antonio 
Albiei). Dacă despre „stadiul 
actual al problemei", ca să fo
losim terminologia catalogului, 
strada ne spune, practic destule, 
teoria, nu vedem ce ne mai poa
te comunica în afara banalei 
constatări : trebuie făcut ceva, 

lilies Kinga și-a dedicat ma- 
cro-monologul (versuri ale poe
tului român de limbă maghiară 
Szilăgyi Domokos) pieptiș și 
frontal, ațintind tot timpul ochi 
în ochi, sala.

Premiul II l-a obținut specta
colul pe versuri folclorice Soa
rele și luna al actrițelor de la 
Teatrul Național Craiova (sub 
îndrumarea Marinei Bașta), co
lectiv omogenizat din care to
tuși, din generația tînără, des
prindem aportul Smaragdei Ol- 
teanu. Un colectiv cu virsta mi
nimă a beneficiat de premiul 
al III-lea : e vorba de spectaco
lul O sărbătoare princiară de T. 
Mazilu, înfățișat cu ardență lă
untrică și pozitive date ale pro
fesionalizării de către Gh. Dă- 
nilă, Rosina Cambos, Marina 
Ploaie și loan Cristian, înzes
trați studenți ai Institutului de 
artă teatrală și cinematografică, 
clasa prof. Oct. Cotescu (asist. 
Ovidiu Schumacher). Premiul 
criticii l-a primit tinărul actor 
Mircea Belu de la Teatrul Ba- 
covia.

Unui alt colectiv, în majoritate 
tineri, al Teatrului Giulești, a- 
vind ca animator pe Mihail 
Stan, i s-a decernat Diploma re
vistei Tribuna, pentru Week
end la Spoon River, pe versu
rile lui E. Lee Masters, într-o 
compoziție scenică bine gindită 
și sugestiv exprimată. (Dana 

I

tria textilă ; controlor de cali
tate la fabricarea pieselor radio 
și semiconductorilor ; controlor 
de calitate la • fabricarea lămpi
lor electrice și dispozitivelor cu 
electrovid.

întrucît mare parte din aceste 
meserii și specialități se înca
drează în domeniul energetic, 
recomandăm cititoarelor noastre 
rețeaua liceeală cu profil ener
getic în care se pot încadra, pe 
prima treaptă, dacă se hotărăsc 
să urmeze o profesie specifică 
energeticii : Județul Bacău. Li
ceul de electrotehnică din ora-

Cabinet de consultații 
pentru elevii 

clasei a Vlll-a

MESERII 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Str. Republicii nr. 43, tel. 
1.25.08 ; Județul Brașov, Liceul 
de electrotehnică din Brașov, 
Șos. Zizinului nr. 106, tel.
3.21.10 ; Județul Cluj, Liceul de 
electrotehnică din Cluj, Str. 
M. Pascaly nr. 2, tel. 2.21.23 ; 
Județul Constanța, Liceul de 
electrotehnică din Constanța, 
Bd. V. I. Lenin, nr. 284, tel. 
2.33.84 ; Județul Dolj, Liceul de 
electrotehnică nr. 2 din .Craiova, 
Str. A. I. Pavlov nr. 95, tel. 
2.10.59 ; Județul Galați, Liceul 
de electrotehnică din Galați, 
Str. Silozului nr. 27, tel. 3.04.73 ; 
Județul Hunedoara, Liceul de 
electrotehnică din Deva, Str. 
Minerilor nr. 24, tel. 1.38.20 ; 
Județul Iași, Liceul de electro
tehnică din Iași, Str. Socola nr. 
188—190, tel. 1.60.92 ; Județul 
Ilfov, Liceul de electrotehnică 
nr. 2 din Buftea, comuna Buftea, 
Șos. București-Ploiești km. 21, 
tel. 16.16.47 ; Județul Mureș, Li
ceul de electrotehnică din Ier- 
nut, comuna Iernut (I. E. Mu
reș) ; Județul Neamț, Liceul de 
electrotehnică din P. Neamț, 
str. V. I. Lenin nr. 36, tel.
1.35.10 ; Județul Prahova, Liceul 
de electrotehnică din Ploiești, 

dacă nu țintește, și credem că nu 
țintește acel : trebuie discutat 
despre ceva.

Ceea ce ne apare interesant 
în expoziție este tocmai ceea ce 
s-a Întreprins sub zodia concre- 
teții, a realismului. Ca propune
rile citate mai sus, dintre care 
unele se vor realiza chiar (cele 
două ceasuri solare ale lui Eu
gen Tăutu, acceptate în planul 
de sistematizare pentru o piață 
a orașului Sibiu și o modernă 
stație de așteptare pentru trans
portul în comun, proiectată de 
către Decebal Scriba și destina
tă orașului Buzău). Așteptam 
să predomine proiectele și mai 
puțin „asociațiile" posibile, aș
teptam deci, „evenimentul" 
plastic și mai puțin rotirea ab
stractă in jurul posibilității 
creării sale. Oricum înregistrăm 
ca pozitivă această tentativă de 
a înfățișa o parte din preocu
pările artiștilor, majoritatea ti
neri, în domeniul proiectării am
bientale. Faptul iși are semnifi
cația sa, de ordin social și pri
vește variatele căi de inserție în 
realitate a creatorului, „cobo- 
rînd" chiar pînă la realitatea 
imediată, ca și profunzimea, 
ori acolo unde e cazul, superfi
cialitatea acestei inserții. Pozi
tivă este și intenția organizato
rilor de a organiza în jurul a- 
cestei „expoziții de lucru", dez
bateri. discuții, de a efectua son
daje de opinii (există chiar și 
formulare tipărite ce se oferă 
vizitatorilor în acest scop). Mai 
mult. Expoziția are darul prin 
structura ei aparte a fi eloc
ventă și fertilă chiar prin ceea 
ce nu poate acum releva cu cla
ritate. Ambianța urbană este un 
„Lucru în echipă", un domeniu 
interdisciplinar unde entuzias
mul, adeseori, mai ales entuzias
mul cîtorva tineri plasticieni, 
înlocuiește perfecta sincronizare 
a eforturilor și contribuției, efi
ciența și calitatea intervențiilor, 
acțiunea de durată, riguros pla
nificată. Se simte nevoia, expo
ziția n-o sugerează limpede, a 
creării unui organism interdisci
plinar de cercetare și totodată 
de intervenție efectivă pentru 
configurarea unitară, consecven-

Comnea, Sebastian Papaiani, 
George Bănică, Mihail Stan, 
Irina Mazanitis și Ana Ciclovan).

Alți tineri au fost onorați cu 
diplome : Diploma Teatrului Ba- 
covia — Marinei Kănya de la 
secția română a Teatrului din 
Tg. Mureș, pentru interpretarea 
partiturii unei ilegaliste, Maria 
(D. R. Popescu) ; Diploma Stu
dioului de radioteleviziune Iași 
— Doina Iacob, de la teatrul 
băcăoan, pentru un montaj de 
lirică populară ; Diploma re
vistei Ateneu, lui Nemeș Levente 
(Teatrul maghiar din Sf. Gheor- 
ghe), admirabil interpret al lui 
Gheorghe Doja pe versurile lui 
Szekely Jănos (și într-un adec
vat cadru scenografic) ; Diplo
ma revistei Familia — unui co
lectiv al Teatrului de stat Bir- 
lad (regia Cristian Nacu), pen
tru Mama acelui neliniștit dra
maturg care e D. R. Popescu.

Dintre tinerii actori de per
sonalitate pentru care numărul 
distincțiilor nu a ajuns,'am re
marcat în primul rînd pe Au
rora Simionică și Virgil Andri- 
escu (in regia lui Sandu Si
mionică), de la teatrul constăn- 
țean, care și-au încîlcit talen
tul într-un text neadecvat, și 
pe Adâm Erzsebet, certă pro
misiune a proaspetelor generații 
în teatrul de limbă maghiară 
din România.

MIHAI DIMIU

Ion Vlad, Baia Borșa, Mara
mureș : ...,,a cărui viață-i bate la 
ușă". Așa ni te-ai prezentat la 
„expeditor". E bine că această 
bătaie la ușă este atît de devre
me, că dintr-a VIII-a te gin- 
dești să devii inginer electronist, 
ca să ajungi să lucrezi într-o 
uzină și în cercetare. Ne ceri 
chiar adresele unor uzine de 
profil electrotehnic și electronic, 
care există ori vor exista în vii
tor. Nu-ți stăvilim acest interes 
anticipat, dar s-o luăm pe rînd. 
în iunie vei promova clasa VIII- 
a, te vei înscrie, ca toți colegii 
tăi, la un liceu, în prima treaptă. 
Dacă te pasionează electrotehnica 
și electronica, e preferabil ca din 
această fază școlară să urmezi 
un liceu de tip industrial cu pro
fil energetic. în județul tău exis
tă un asemenea liceu în Baia 
Mare, Liceul de electrotehnică — 
Piața Gh. Gheorghiu-Dej. Dar 
poți opta și pentru un liceu real. 
După doi ani, timp în care vei 
putea verifica pasiunea decla

PENTRU FETE ni)
str. Carol Davila nr. 39, tel. 
1.19.29 ; Liceul de electrotehnică 
din Cimpina, Str. Griviței nr. 1, 
tel. 1.39.24 ; Județul Sibiu, Li
ceul de electrotehnică din Si
biu, Str. Electricienilor nr. 1, 
tel. 3.22.80 ; Județul Timiș, Li
ceul de electrotehnică din 
Timișoara, Cal. Bogdănești- 
lor nr. 32 A, tel. 3.45.71 ; Jude
țul Vîlcea, Liceul de mecanică 
din Hm. Vilcea, Str. Fabricii 
nr. 1, tel. 1.15.63 ; Municipiul 
București, Liceul de electroteh
nică nr. 1, Aleea Podul Giurgiu
lui nr. 5 sectorul 5, tel. 85.66.30.

Industria chimică este, de 
asemenea, o ramură mult solici
tată de fete. Meseriile, speciali
tățile și funcțiile în care forța 
de muncă feminină se prevede 
să fie folosită în proporție de 
80 la sută din totalul lucrători
lor ; laborant analize la produ
se agrozootehnice și agroali- 
mentare ; laborant determinări 
fizio-chimice ; laborant pentru 
structura macroscopică și inter
nă ; operator la prelucrarea ma
selor plastice ; presator mase 
plastice ; finisor asamblator 
obiecte din mase plastice ; creă
rile ; confecționer produse piro- 
tor mobilier ; confecționer fi- 

tă. la nivelul realizărilor con
structive a ambianței urbane. 
„Hăinuțele" străzii sint și cam 
strimte și cam neasortate. Ope
rația „inveșmîntării" nu mai 
poate fi lăsată în seama hazar
dului. Exigența științei, a teh
nicii moderne, rezultatele cerce
tărilor sociologice trebuie să-și 
spună hotărît cuvintul și în a- 
cest domeniu. Unde mai sint 
atitea de făcut ! Să ne imagi
năm numai : regindirea (și re- 
proiectarea) artistică a cabine
lor telefonice și cutiilor poștale, 
crearea turnurilor și spațiilor 
complexe de afisaj, a refugiilor 
pentru odihna trecătorilor, a gu
rilor de apă țîșnitoare. din ce în 
ce mai rare, deși sînt atît de 
necesare (un sondaj de opinii ar 
contura proporția exactă a ce
rerii). a reamenajării firmelor 
și vitrinelor, a construirii unor 
tonete și estetice și funcționale 
(fixe, mobile, ori mixte) în lo
cul urîtelor cărucioare destina
te comerțului cu fructe, a unor 
estetice grilaje în jurul copaci
lor și rondurilor de flori, a unor 
mai estetice coșuri publice pen
tru gunoi, conceperea unor fru
moase uniforme pentru I.T.B., 
pentru comisionari, pentru lift- 
girls și, de ce nu ?, pentru pro
ducătorii particulari din piețe, 
ce dau acel discutabil aer 
„pitoresc" orașului, dacă tot 
ne aflăm pe terenul pros- 
pectivisticii. Nu am epuizat aici 
nici a zecea parte din acele 
„fleacuri", prin care designerii 
ne pot face viața mai frumoa
să, acea viață care aparține stră
zii ți spațiilor dintre clădirile 
unui oraș.

C. R. CONSTANTINESCU 

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

ALO, SALVAREA!

Cu : Antonina Suranova, Ekaterina Markova, 

Anatoli Papanov, Gheorghi Taratorkin

Regia : Ajdar Ibraghimov

rată acum (ne gîndim că la li
ceul la care te vei înscrie vei 
avea ocazia să faci practică în 
electrotehnică), rămîne să decizi : 
dacă continui treapta a doua tot 
în energetică — care durează 
trei ani — urmînd să devii ba
calaureat cu dreptul de a pro

VIAȚA BAIE EA UȘA
fesa meseria imediat la absolvire, 
ori să concurezi, firește, la Poli
tehnică — la Cluj, spunem noi, 
că este mai aproape și are 
facultate de electrotehnică. 
(Poți face această alegere și în 
cazul în care urmezi liceul real 
pe treapta a doua — doi ani), 
în acest timp, citește ziarul nos
tru — e un sfat — pentru că în 
el vei găsi, neîndoielnic, articole, 
reportaje, din lumea electroteh
nicii și electronicii.

Ilie Vasile, comuna Ciocănești, 

tehnice ; conditioner finisor 
(medicamente) ; preparator fire 
și fibre sintetice ; operator chi
mist la lacuri, vopsele și uleiuri 
tehnice.

Meserii, specialități și func
ții în care forța de muncă fe
minină se prevede să fie folosi
tă în proporție de 65 la sută din 
totalul lucrătorilor sînt : labo
rant determinări geologice și 
geotehnice ; laborant încercări 
de rezistențe fizico-chimice ; 
laborant tehnică nucleară ; con- 
diționer-finisor produse explo
zive (după locul de muncă).

Industria materialelor de con
strucții : mașinist Ia mașina de 
tăiat ștrafouri și dopuri din 
plută ; confecționer garnituri 
din asbest ; confecționer bastoa
ne din plastic — 80 la sută din 
totalul lucrătorilor.

Iată și rețeaua liceelor indus
triale de chimie : Județul Alba, 
Liceul industrial de chimie , din 
Ocna Mureș, Str. Războieni nr. 
1, tel. 133 : Județul Arad, Li
ceul industrial de chimie din 
Arad, Str. Grigorescu nr. 8—10, 
tel. 3.00.36 ; Județul Argeș, Li
ceul industrial de chimie din 
Pitești, Str. Mlrcea Vodă nr. 42, 
tel. 3.04.00 ; Județul Bacău, Li

„Duhul aurului"
La scurtă vreme după Nunta 

de piatră, regizorii Dan Pița și 
Mircea Veroiu semnează îm
preună un alt film inspirat de 
proza lui Ion Agirbiceanu. Du
hul aurului încearcă să gă
sească echivalențe cinematogra
fice schițelor „Vîlva băilor" și 
„Lada". Amintind stăruitor — 
prill construcție și atmosferă — 
de filmul precedent, „Duhul a- 
urului" comunică o mai mare 
senzație de unitate stilistică, re
zultat al ma
turei opțiuni 
pentru unita
tea tematică. 
Tema dezuma
nizării pricinui
tă de lăcomia 
de bani capătă în cele două fil
me nuanțe de interpretare care 
diferențiază net cele două per
sonalități regizorale. în povesti
rea cinematografică semnată de 
Mircea Veroiu, „Mîrza", patima 
aurului deformează trăsăturile 
cîrciumăresei, personaj de alură 
malefică (Eliza Petrăchescu). 
Holoangărul Mîrza devine din 
iubire pentru fiica ei unealta 
hoției de aur. El sfîrșește tragic, 
ispășind vina celor răscoliți de 
„duhul rău al aurului", demon- 
strînd derizoriul condiției de 
tocmit. Ca ți „Fefeleaga", fil
mul acesta demonstrează o anu
me răceală și rigoare a stilului 
lui Veroiu, aceste însușiri artis
tice conciliindu-se fericit cu da

județul Ialomița: Ai făcut liceul 
economic, ai profesat o jumătate 
de an, pînă la satisfacerea sta
giului militar, ca economist și 
vrei, la lăsarea la vatră, să ur
mezi o școală postliceală de de
panatori radio și televiziune. 
Școala postliceală este creată 

pentru absolvenții liceului de cul
tură generală, avînd dreptul să 
candideze și absolvenții liceelor 
economice, cu diplomă de baca
laureat, dar nu numai de la anu
mite specialități de profil. Cum 
nu știm ce specialitate ai urmat, 
adresează-te secretariatului liceu
lui absolvit unde ți se poate spu
ne dacă faci parte dintre cei cu 
drept de a deveni elev la post- 
liceal. Poate, totuși, te răzgân
dești și continui munca în profe
sia dobîndită, pregătindu-te, 

ceul industrial de chimie din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej, Str. 
Republicii nr. 60, tel. 1.19.22 ; 
Județul Brăila, Liceul industrial 
de chimie din Brăila. Șos. Bu
zăului km. 1, tel. 3.09.36 ; Ju
dețul Bihor, Liceul industrial 
de chimie din Oradea, Str. Cra- 
iovei nr. 3, tel. 3.11.70 : Județul 
Brașov, Liceul industrial de 
chimie din Codlea, Șos. Măgu
rii nr. 4, tel. 5.13.34 : Liceul in
dustrial de chimie din Făgăraș, 
Colonia Combinatului chimic nr. 
1. tel. 1.18.49 ; Liceul industrial 
de chimie din Orașul Victoria, 
Str. Salcîmilor nr. 1, tel. 142 ; 
Județul Buzău : Liceul indus
trial de chimie din Buzău. Str. 
N. Bălcescu nr. 50. tel. 3.11.90 ; 
Județul Cluj, Liceul industrial 
de chimie din Cluj. Str. Giorda
no Bruno nr. 46, tel. 3.05.07 ; Li
ceul industrial de chimie din 
Turda, Str. Amurgului nr. 2. tel. 
10.03 ; Județul Constanța, Liceul 
industrial de chimie Năvodari, 
tel. 1.49.70, int. 546 : Județul 
Dîmbovița, Liceul industrial de 
chimie din Găești, Str. 30 De
cembrie nr. 206, tel. prin Uzina 
de utilaj chimic din Găești int. 
34 ; Județul Dolj, Liceul indus
trial de chimie din Craiova, 
Str. Pașcani nr. 26—28, tel. 
1.35.37 ; Județul Galați, Liceul 
industrial de chimie din Tecuci 
Bd. 13 Decembrie nr. 12, tel.
16.95 ; Județul Hunedoara, Li

tele prozei lui Agirbiceanu, 
„pilduitoare", profund preocu
pate de etic.

Ecranizind schița „Lada", Dan 
Pița integrează temei comune 
un motiv clasic, de obicei tra
tat în registrul dornic, acela al 
„înșelătorului înșelat". Lăcomia 
femeii fascinate de presupusa 
bogăție a văduvului ce stăpi- 
nește „lada" este pedepsită 
crincen prin dezvăluirea adevă
rului. Prețul vînzării tinereții ei 

este nu aurul, 
ci un diform 
morman de pie
tre. Dan Pița " 
iși construieș
te demonstra
ția mai patetic, 

recurgînd la cadraje și imagini 
de semnificație simbolică.

Ca și Nunta de piatră, Duhul 
aurului marchează un progres 
al limbajului povestirii cinema
tografice în context național. 
Mai evident decit în filmul pre
cedent apare însă pericolul pro
liferării excesive a procedeelor 
stilistice cinematografice. La 
Mircea Veroiu acumularea în
ceată de detalii minuțioase, 
creatoare de atmosferă, ' tinde 
să dea filmului un supărător 
caracter explicativ.

Imaginile metaforice împodo
besc uneori inutil o tramă care 
apelează la registrul simplității.

Remarcabil este în Duhul au
rului cadrul scenografic (sce
nografia Radu Boruzescu și Hel
mut Stunner). Expresivitatea 
decorului natural și austeritatea 
geometrică a ambianței satului 
ardelenesc au fost premisele 
realizării unor memorabile ca
dre picturale. Demnă de reținut 
este contribuția imaginii (Iosif 
Demian), cu însușiri de gravură 
încărcată de tîlcuri.

Este desigur îmbucurătoare 
fidelitatea celor doi cineaști 
față de o temă de creație. Este 
și mai îmbucurătoare preocupa
rea lor pentru perfecționarea 
mijloacelor de expresie ci
nematografică. Așteptam însă 
după Nunta de piatră o mai pu
ternică dovadă a descoperirii 
unui timbru propriu, inconfun- 
dabil, recunoscut în filme de 
rtiai largă respirație și de mai 
mare forță. Pentru că Duhul 
aurului poartă încă multe sem
ne ale exercițiului stilistic.

DANA DUMA

-^Steatre
Opera Română: LACUL LEBE

DELOR — ora 19; Teatrul Națio
nal (Sala Mică) : PRIZONIERUL 
DIN MANHATTAN _ ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : TREI GENE
RAȚII — premieră — ora 19,30; 
(Sala Studio): ELISABETA I — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru): ADIO CHARLIE
— ora 19,30; (Sala Studio): O
LUNA LA ȚARA — ora 19; Tea
trul de Comedie: PREȘUL — ora 
19,30: Teatrur Dramatic din Galați 
(la Teatrul Mic): CAZUL PROFE
SORULUI ENACHESCU — ora 
20; Teatrul Giulești: COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19,30: Teatrul „C. 
Tănase (Sala Victoria): UN BA- 
IAT DE ZAHAR... ARS! _ ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu: PI
RUETE MUZICALE — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Creangă": SCUFIȚA 
CU TREI IEZI — ora 10: Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria): BU 
ALI — ora 17: Circul „București": 
MARELE SPECTACOL — ora 19,30; 
Ansamblul „Ransodia Română": 
ȚARA BOGATA-N FRUMUSEȚI
— ora 19.30; A.R.I.A. (la Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy): FOR
MAȚIA VOCAL-INSTRUMENTA- 
LĂ DE MUZICA UȘOARA PES- 
NIARI (U.R.S.S.) — orele 16,30 și 
20.

eventual, să concurezi în învăță- 
mîntul superior, la cursuri fără 
frecvență. Nu-i păcat de cei pa
tru ani investiți în însușirea pro
fesiei de economist ?

Alexandrina Drăghici, Olteni, 
județul Teleorman : Iată în cei 
trei ani de practică în atelierul 
de țesut covoare, meseria te-a 
cucerit cu desăvîrșire. O notă 
bună pentru atelierul vostru și 
pentru cei care vă îndrumă. Ce 
să faci mai departe, dorind să 
devii, la rîndu-ți, profesoară-mais- 
tru de țesut? Sugestia noastră 
este să urmezi o școală postli
ceală de industrie ușoară și vei 
vedea apoi, cu titlul de tehni
ciană pe care-1 capeți, dacă râ
urii în fabrică ori va fi nevoie de 
tine ca maistru într-un atelier 
școlar; o școală postliceală de 
profesoare-maiștri nu există. în 
București funcționează o școală 
de specializare postliceală pentru 
industria ușoară, str. Lucrețiu 
Pătrășcanu nr. 3, sector 4.

LUCREȚIA LUSTIG

ceul industrial de chimie din 
Orăștie — localul Liceului eco
nomic, tei. 319 ; Județul Iași, 
Liceul industrial de chimie din 
Iași, Str. Socola nr. 61 A. tel. 
1.64.67 : Județul Ialomița, Li
ceul industrial de chimie din 
Slobozia — localul Liceului in
dustrial de construcții ; Județul 
Mureș, Liceul industrial de chi
mie din Tirnăveni, str. Republi
cii nr. 30. tel. 221, Liceul in
dustrial de chimie din Tg. Mu
reș. Str. Ialomiței nr. 2. tel. 
3.23.05 ; Județul Neamț, Liceul 
industrial de chimie din Pintra 
Neamț. Sti*. Victoriei nr. 165, tel. 
1.26.17 : Județul Prahova, Liceul 
industrial de chimie din Ploiești, 
Șos. București-Ploiești km. 57, 
tel 2.36.62 ; Județul Sibiu, Liceul 
industrial de chimie din Copșa 
Mică, str. Chimiștilor nr. 23. tel. 
147 : Județul Timiș, Liceul in
dustrial de chimie din Timi
șoara. Cal. Gurocului, nr. 44, 
tel. 2.15.09 ; Județul Teleorman, 
Liceul industrial de chimie din 
Tr. Măgurele; Str. Taberei nr. 2, 
tel. 13.27 ; Județul Vilcea, Liceul 
industrial de chimie din Rm. 
Vilcea, Bd. Traian nr. 22 A. tel. 
1.31.76 ; Județul Vrancea, Liceul 
industrial de chimie din Mără- 
șești — localul Liceului teoretic ; 
Municipiul București, Liceul 
industrial de chimie din Bucu
rești, Bd. Ion Șulea nr. 2—16, 
sector IV, tel. 43.39.20.

gi
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CU PRILEJUL CELEI DE-A 30-A ANIVERSĂRI A ARLUS-ULUI CRONICA U.T.C.

Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

(Urmare din pag. I)
ficarea noii orînduiri, pentru cimentarea alianței și solidarității 
dintre cele două țări și popoare.

în cele trei decenii de existentă, sub conducerea nemijlocită a 
partidului, A.R.L.U.S. a desfășurat o bogată și rodnică activitate 
pusă în slujba apropierii, colaborării și solidarității dintre poporul 
român și popoarele sovietice, a adus o contribuție prețioasă la mai 
buna cunoaștere reciprocă, la popularizarea în tara noastră a ma
rilor realizări ale Uniunii Sovietice în edificarea socialismului și co
munismului, Ia întărirea prieteniei româno-sovietice.

Activitatea A.R.L.U.S. exprimă, în forme specifice, politica de 
stat promovată consecvent de România socialistă care pune în cen
trul activității ei internaționale prietenia, colaborarea și alianța cu 
Uniunea Sovietică, cu toate țările socialiste, desfășurarea unor efor
turi constante pentru întărirea unității țărilor socialiste, creșterea 
influenței și prestigiului socialismului în lume. Activitatea 
A.R.L.U.S. corespunde politicii generale a României de lărgire a 
relațiilor de prietenie cu toate statele, de sprijinire a cursului nou 
spre destindere în lume, a luptei pentru întărirea securității în 
Europa, pentru instaurarea unor principii de egalitate în drepturi 
în întreaga viață internațională.

La această adunare festivă, îmi exprim convingerea că 
A.R.L.U.S., integrindu-se în activitatea generală a partidului și sta
tului, a Întregului nostru popor, va acționa și în viitor cu toate 
forțele pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român de 
prietenie și solidaritate cu Uniunea Sovietică. Desigur, A.R.L.U.S. 
va contribui Ia cunoașterea reciprocă tot mai profundă, la apropie
rea continuă și întărirea prieteniei dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica Socia
listă România și Uniunea Sovietică, dintre oamenii muncii din cele 
două țări, în interesul și spre binele ambelor noastre popoare, al 
cauzei generale a socialismului, progresului social, colaborării și 
păcii în întreaga lume.

Urez Asociației române pentru legăturile de prietenie cu Uniu
nea Sovietică succese tot mai mari în activitatea viitoare pusă în 
slujba prieteniei de nezdruncinat dintre România și U.R.S.S., a 
cauzei nobile a solidarității internaționaliste dintre popoarele noas
tre animate de aceleași idealuri și interese supreme — făurirea 
societății comuniste, instaurarea păcii și frăției între toate popoa
rele, crearea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

Trăiască prietenia și solidaritatea între P.C.R. și P.C.U.S. !
Trăiască alianța, prietenia și colaborarea dintre poporul român 

și popoarele Uniunii Sovietice !

Mesajul tovarășului
LEONID BREJNEV

(Urmare din pag. I)
cerea partidului comunist, în strinsă colaborare cu popoarele țărilor 
frățești, le-au obținut în cei 30 de ani care au trecut în construcția 
societății socialiste. Dăm o înaltă apreciere contribuției pe care 
A.R.L.U.S. o aduce la întărirea legăturilor de prietenie dintre po
poarele român și sovietic. Ia informarea opiniei publice române 
asupra realizărilor poporului sovietic în construcția comunismului.

Permiteți-mi să vă urez din toată inima dv., dragi tovarăși și 
prieteni, tuturor activiștilor A.R.L.U.S., mari succese în activitatea 
dv. consacrată cauzei întăririi prieteniei sovieto—române, în intere
sul cauzei socialismului și comunismului.

Trăiască prietenia și colaborarea multilaterală dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și României socialiste 1

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ

SOSIRI

Luni a sosit în Capitală tova
rășul Konstantin Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., efec
tuează o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost întimpinat 
de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București și membri 
ai ambasadei.

★
La invitația Consiliului Cen- 

tt«d al U.G.S.R., luni după-amia- 
ză, a sosit la București o dele
gație a Federației Generale a 
Sindicatelor Muncitorilor din 
Republica Arabă Siriană, con
dusă de Mahmoud Hadid, pre
ședintele federației.

COCTEIL

Cu prilejul Zilelor culturii so
vietice, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, V. I. Drozdenko, a 
oferit, luni la amiază, un cocteil 
în saloanele ambasadei.

ACORD

La București, a fost semnat, 
în cursul după-amiezii de luni, 
Acordul de navigație maritimă 
între Guvernul Republicii So
cialiste România și Guvernul 
Republicii Franceze.

DECRET

Prin decret prezidențial tova
rășul Gheorghe Năstase a fost 
eliberat din funcția de director 
general al Radioteleviziunii 
Române.

Prin același decret în funcția 
de director general al Radiotele
viziunii Române a fost numit 
tovarășul Vasile Potop.

VIZITĂ

Delegația economică guver
namentală mexicană, condusă 
de Hugo Cervantes Del Rio, 
ministrul Președinției Republi
cii, își continuă vizita oficială 
în România.

Ministrul mexican a avut 
o întrevedere de lucru cu Mi
hail Florescu, ministrul indus
triei chimice, și a vizitat une
le obiective economice și cul
turale din București, Ploiești și 
Brașov.

București, la 
româno-sovie-

al
Consiliului 

Ștefan 
al C.C. al 

Murgulescu, 
Marii Adu-
General al

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la constituirea Asociației 
române pentru legăturile de 
prietenie cu Uniunea Sovietică 
(A.R.L.U.S.), luni după-amiază 
a avut loc, în 
Casa prieteniei 
tice, o adunare festivă.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar . al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., președintele 
General al A.R.L.U.S., 
Andrei, secretar 
P.C.R., acad. Ilie 
vicepreședinte al 
nări Naționale, vicepreședinte 
al Consiliului "____ 1 „1
A.R.L.U.S., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, acad. 
Ștefan Milcu, acad. Alexandru 
Rosetti, Elena Livezeanu și ar
tista emerită Dina Cocea, mem
bri fondatori ai asociației.

în prezidiu au luat loc, de a- 
semenea, V. P. Usaciov, ad
junct al ministrului învățămm- 
tului superior și tehnic al 
R.S.F.S. Ruse, conducătorul de
legației Asociației de prietenie 
sovieto-române, care ne vizi
tează țara, precum și V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

în sală se aflau membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., conducători 
ai unor instituții centrale, or
ganizații de masă șj obștești, 
personalități din domeniile ști
inței, culturii și artei, oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au luat parte membrii dele
gației Asociației de prietenie 
sovieto-române, precum și re
prezentanți ai Ambasadei U- 
niunii Sovietice la București.

Participanții la adunarea fes
tivă au primit cu deosebită sa
tisfacție, cu puternice aplauze, 
mesajele adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
LEONID I. BREJNEV, se
cretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a Asociației ro
mâne pentru legăturile de prie
tenie cu Uniunea Sovietică — 
A.R.L.U.S.

în numele Consiliului Gene
ral al A.R.L.U.S., tovarășul Ilie 
Murgulescu a exprimat calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășului Leonid 
I. Brejnev pentru mesajele 
transmise, pentru înalta apre
ciere dată activității asociației 
în cei 30 de ani de existență, 
contribuției sale la dezvoltarea 
prieteniei româno-sovietice.

La adunarea festivă a luat 
cuvintul tovarășul Mihai Da
lea.

La 12 noiembrie 1944, din ini
țiativa Partidului Comunist Ro
mân, un grup de personalități 
marcante ale vieții noastre ști
ințifice și culturale au hotărit 
înființarea Asociației 
pentru legăturile de 
cu Uniunea Sovietică, 
să contribuie, alături 
lalte organizații și instituții din 
țara noastră, la dezvoltarea con
tinuă a prieteniei dintre po
poarele celor două țări, la popu
larizarea în țara noastră a re
alizărilor oamenilor muncii so
vietici pe frontul construcției so
cialiste. în noul context isto

roinâne 
prietenie 

menită 
de cele-

ric, determinat de eliberarea 
României de sub dominația 
fascistă, Asociația continuă- 
vechile și nobilele tradiții ale 
prieteniei româno-sovietice.

Vorbitorul a subliniat solida
ritatea frățească, interna- 
ționalistă manifestată de pro
letariatul român în timpul Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie și apoi pentru apăra
rea primului stat socialist din 
lume. Odată cu crearea Parti
dului Comunist, care a îmbinat 
permanent dragostea fierbinte 
de țară, devotamentul nemărgi
nit față de propriul popor cu 
internaționalismul proletar con
secvent, acționînd fără încetare 
ca un detașament activ al miș
cării revoluționare, democratice, 
progresiste mondiale, aceste no
bile și rodnice tradiții au fost 
ridicate pe o nouă treaptă. în 
pofida condițiilor grele ale ile
galității, comuniștii români au

Conferirea unor înalte distincții
Prin decret al președintelui Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, s-a conferit Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I Asociației de prietenie sovieto-române (APSR), pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea și întărirea colaborării 
româno-sovietice.

Agenția T.A.S.S. anunță că : prin decret al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. a fost conferit ordinul „Prietenia 
Popoarelor" Asociației române pentru legăturile de priete
nie cu Uniunea Sovietică (ARLUS), „pentru merite în întărirea 
și dezvoltarea prieteniei și colaborării între popoarele Repu
blicii Socialiste România și Uniunii Sovietice".

desfășurat o vastă activitate , 
propagandistică pentru popula
rizarea realizărilor dobindite de 
popoarele sovietice, sub condu
cerea P.C.U.S., pentru stabilirea 
unor relații de colaborare și 
bună vecinătate cu Uniunea So
vietică.

Victoria insurecției armate na
ționale antifasciste și antiimpe- 
rialiste din August 1944 a evi
dențiat deopotrivă justețea li
niei generale a P.C.R. și efi
ciența acțiunilor sale practice, 
în luptele purtate pe frontul 
antifascist, prin jertfele comu
ne date în crîncena încleștare 
cu dușmanul s-au întărit și ci
mentat prietenia dintre ostașii 
români și sovietici, alianța și 
colaborarea trainică dintre po
poarele român și sovietic.

Vorbitorul s-a referit apoi pe 
larg la marile succese dobindi
te de poporul nostru in cei 30 
de ani care au trecut de la eli
berare.

Marile izbînzi obținute în 
cursul celor trei decenii de 
viață liberă atestă elocvent jus
tețea politicii marxist-leniniste 
a Partidului Comunist Român 
care aplică în mod creator prin
cipiile generale ale socialismu
lui, adevărurile sale universal- 
valabile la condițiile concrete 
ale României. Tocmai de aceea, 
poporul nostru este hotărit să 
meargă neabătut înainte sub 
steagul partidului, îndeplinind 
cu însuflețire programul acestu
ia, convins de propria sa expe
riență, că el corespunde intere
selor vitale ale întregii noastre 
națiuni socialiste.

Nu ne mai despart decît pu
ține zile pînă la Congresul al 
XI-lea al partidului. Proiectul 
Programului P.C.R. ce urmează 
să fie dezbătut de Congres, 
ca și proiectul de Directive ale 
Congresului prefigurează de pe 
acum viitorul strălucit al pa
triei noastre, înarmează partidul 
și poporul cu un program clar 
de acțiune în vederea edificării 
celei mai înaintate și mai drep
te societăți — societatea comu
nistă. în același timp, Progra
mul definește linia generală a 
participării țării noastre la viața 
internațională, la lupta pentru 
transformarea pe baze noi a 
omenirii, pentru făurirea unei 
lumi mai echitabile, a unei 
lumi a păcii și colaborării între 
toate popoarele.

Deplina unanimitate cu care 
comuniștii, întregul nostru popor 
susțin propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie reales 
în funcția de secretar general 
al partidului reflectă adeziunea 
profundă a întregii națiuni ro
mâne la politica înțeleaptă a 
Partidului Comunist Român, co
eziunea în jurul conducerii sale, 
încrederea deplină că progra
mul măreț ce i se înfățișează 
va deveni o realitate vie.

în continuarea cuvîntării sale, 
tovarășul Mihai Dalea a subli
niat principiile politicii externe 
a partidului și statului nostru, 
politică ce contribuie în mod 
activ, alături de Uniunea Sovie
tică, de celelalte țări socialiste, 
la întărirea forței și influenței 
socialismului, la triumful cauzei 
păcii și progresului în întreaga 
lume.

în anii construcției socialiste, 
a spus apoi vorbitorul, prietenia 
și colaborarea cu Uniunea So
vietică au fost ridicate pe o 
treaptă superioară, devenind o 
constantă a politicii externe a 
României noi.

O înrîurire determinantă asu
pra dezvoltării legăturilor pe 
toate planurile dintre țările 
noastre exercită relațiile de so
lidaritate și colaborare tovără

șească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, contactele di
recte dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări și, în primul rînd, întîlni- 
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Leomd 
Ilici Brejnev. Prilejuind schim
buri rodnice de opinii și de ex
periență in diferite domenii ale 
edificării noii orînduiri, aceste 
întilniri și-au confirmat rolul 
lor constructiv în găsirea de noi 
căi în vederea extinderii cola
borării reciproce, în întărirea 
solidarității internaționaliste din
tre cele două partide, state și 
popoare.

în acest context al întăririi 
continue a relațiilor româno-so
vietice, o contribuție importantă 
o aduc numeroasele instituții și 
organizații obștești care desfă
șoară o largă activitate menită 
să promoveze cunoașterea, sti
ma și prețuirea reciprocă dintre 
cele două popoare. în această 
privință, un rol important re
vine și Asociației române pen
tru legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S. De-a lungul celor trei 
decenii care au trecut de la în
ființarea sa, ARLUS-ul s-a bu
curat. datorită grijii partidului 
și statului nostru, de condiții 
optime pentru desfășurarea ac
țiunilor sale și a beneficiat de 
aportul prețios al unui larg ac
tiv obștesc format din cetățeni 
de toate categoriile sociale, de 
toate profesiile și din toate 
compartimentele de activitate.

Militînd, ca și pînă acum, pen
tru traducerea în viață a politi
cii Partidului Comunist Român, 
de prietenie cu Uniunea Sovie
tică. ARLUS-ul va acționa cu 
toată stăruința pentru a-și a- 
duce contribuția la cultivarea 
sentimentelor de solidaritate fră
țească, de stimă și prețuire re
ciprocă dintre popoarele român 
și sovietic, la popularizarea cit 
mai largă a celor mai de sea
mă valori din patrimoniul spi
ritual și material al celor două 
popoare.

A luat apoi cuvîntul V. P. 
Usaciov, conducătorul delega
ției Asociației de prietenie so
vieto-române.

în numele Prezidiului Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu străinăta
tea și a conducerii centrale a 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, vorbitorul a transmis 
sincere și calde felicitări cu pri
lejul celei de-a 30-a aniversări 
a Asociației române pentru le
găturile de prietenie cu U.R.S.S., 
urări de noi succese în activita
tea ARLUS.

Creată imediat după elibera
rea țării de sub jugul fascist,

SPORI • SPOUT
Palatul sporturilor și cul

turii din Capitală va găzdui 
vineri, 15 noiembrie, un ve
ritabil festival handbalistic, 
avînd ca punct de mare a- 
tracție intilnirea dintre se
lecționatele masculine ale 
României și R.F. Germania. 
Ilandbaliștii români, tripli 
campioni mondiali, vor rea
pare, astfel, după multă vre
me, in fața publicului bucu- 
reștean, și în compania une
ia dintre cele mai valoroase 
formații din lume. Meciul 

din inițiativa Partidului Comu
nist Român, Asociația română 
pentru legăturile de prietenie 
cu U.R.S.S. — a spus V. P. Usa
ciov — a devenit expresia nă
zuințelor poporului român spre 
întărirea prieteniei cu Uniunea 
Sovietică. Ea a devenit conti
nuatoare a Asociației „Amicii 
U.R.S.S.", a cărei a 40-a aniver
sare a fost sărbătorită de opi
nia publică din țările noastre 
în iulie a.c.

ARLUS nu numai că a con
tinuat, dar a și dezvoltat cele 
mai bune tradiții ale asociației 
„Amicii U.R.S.S.". Fondatori ai 
Asociației române pentru legă
turile de prietenie cu U.R.S.S., 
ca și ai Asociației „Amicii 
U.R.S.S." au fost comuniști, 
muncitori-revoluționari, oameni 
de știință și de cultură progre
siști din București.

O activitate multilaterală pen
tru dezvoltarea și consolidarea 
prieteniei frățești și a strînsei 
colaborări dintre popoarele ță
rilor noastre, pentru popu
larizarea în rîndurile opiniei 
publice sovietice a realizărilor 
poporului român în construcția 
socialismului desfășoară, de ase
menea, Asociația de prietenie so- 
vieto-română. în decursul exis
tenței sale, această asociație s-a 
transformat într-o puternică or
ganizație de masă, reunind în 
rîndurile sale largi pături de 
oameni ai muncii.

în acest an, Asociația de prie
tenie sovieto-română a acordat 
o importanță deosebită sărbăto
ririi a 30 de ani de la elibera
rea României de sub jugul fas
cist. în țara noastră s-au des
fășurat cu succes Zilele culturii 
românești. în multe orașe din 
Uniunea Sovietică unde există 
filiale ale Asociației de priete
nie sovieto-română au avut loc 
seri ale prieteniei, s-au organizat 
adunări, conferințe, discuții, 
prezentări de filme, expoziții și 
alte manifestări în legătură cu 
această dată importantă din via
ța poporului român. Oamenii 
sovietici cunosc bine succesele 
României socialiste.

în continuare, vorbitorul s-a 
referit la politica pe care Uniu
nea Sovietică o promovează în 
viața internațională, la crește
rea continuă a influenței și 
autorității țărilor socialiste în 
lupta pentru întărirea păcii și 
colaborării în întreaga lume.

Activitatea organizațiilor ob
ștești — a spus apoi vorbitorul — 
contribuie la consolidarea uni
tății și coeziunii țărilor socialis
te. Acestui mare țel îi servește 
ARLUS-ul de 30 de ani. In 
această perioadă, asociația a 
adus o mare contribuție la dez
voltarea și consolidarea priete
niei și colaborării multilaterale 
dintre țările și popoarele noas
tre. Oamenii sovietici cunosc 
bine activitatea Asociației româ
ne pentru legăturile de priete
nie cu U.R.S.S., salută cu căldură 
eforturile sale îndreptate spre 
consolidarea continuă a priete
niei și colaborării dintre Uniu
nea Sovietică și Republica So
cialistă România.

In încheiere, vorbitorul a dat 
citire mesajului Prezidiului A- 
sociațiilor sovietice de prietenie 
și relații culturale cu străinăta
tea și conducerii centrale a A- 
sociației de prietenie sovieto- 
română.

Adunarea a luat sfîrșit cu un 
concert festiv, prezentat de o 
formație a orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii.

(Agerpres)

va începe la ora 20,00 și va 
fi precedat de alte două în- 
tîlniri : selecționata universi
tară — lotul de tineret (mas
culin) și selecționata divizio
nară A — selecționata divi
zionară secundă (feminin). 
Biletele pentru acest pro
gram sportiv vor fi puse în 
vînzare incepind de miercuri 
la C.N.E.F.S. (str. Vasile 
Conta, 16), Agenția C.C.A. 
(Bulevardul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej), Ia casele Palatu
lui sporturilor și culturii.

Ieri, delegația de tineret 
din R. P. Chineză care, la 
invitația C.C. al U.T.C., efec
tuează o vizită în țara noas
tră, a purtat convorbiri la 
Asociația de prietenie româ- 
no-chineză.

Seara, a avut loc o intilni- 
re prietenească a delegației 
cu reprezentanții tineretului 
din București. Cu acest pri
lej, au luat cuvîntul Kao 
Șu-Ian, conducătoarea dele
gației tineretului chinez, și 
Radu Enache, secretar al C.C. 
al U.T.C. Vorbitorii, relevînd 
preocupările actuale ale ti

25 de ani de la înființarea
A A

întreprinderii „înfrățirea" - Oradea
întreprinderea constructoare 

de mașini-unelte „înfrățirea" 
din municipiul Oradea a aniver
sat 25 de ani de la înființarea 
sa.

în telegrama adresată Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU se 
scrie :

Aprecierile dumneavoastră, 
observațiile critice și indicațiile 
valoroase date cu ocazia vizite
lor de lucru efectuate la între
prinderea noastră au constituit 
și constituie, pentru noi, un pro
gram concret de acțiune, un 
puternic imbold în îmbunătăți

Un sfert de veac de la apariția 
ziarului „Drumul socialismului"

Ziarul „Drumul socialismu
lui", organ al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R. și 
al Consiliului popular județean, 
a aniversat un sfert de veac de 
la apariție.

Participanții la adunarea con
sacrată acestui eveniment au 
adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se scrie : 

într-un asemenea moment 
înălțător, cînd facem bilanțul 
activității noastre de un sfert 
de veac, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
.Ceaușescu, de înaltul nostru de
votament față de politica in
ternă și externă a partidului și 
statului, că vom depune întrea
ga noastră capacitate, pasiune, 
pricepere și dăruire pe frontul 
cuvîntului scris pentru înfăptui
rea neclintită a Programului 
partidului, a hotărîrilor pe care 
le va adopta Congresul al XI- 
lea, spre binele patriei și pro-

• S-a încheiat a 25-a ediție 
a tradiționalului turneu inter
național de handbal de la Bra
tislava la care, în acest an, au 
participat formații masculine și 
feminine din România, R. D. 
Germană, Ungaria și Cehoslo
vacia.

Competiția feminină a ■ fost 
cîștigată de echipa Start Brati
slava, urmată de Universitatea 
Timișoara, Inter Bratislava, 
B.V.S.C. Budapesta și Plastika 
Nitra. în ultimele două meciuri 
susținute, handbalistele de la 
Universitatea Timișoara au în
vins cu 18—10 (9—5) pe Inter 
Bratislava și au pierdut cu 15— 
18 (6—10) în fața formației 
Start. 

neretului din cele două țări, 
au dat expresie sentimente
lor și legăturilor de strinsă 
colaborare care unesc tinerii 
din Republica Socialistă 
România și Republica Popu
lară Chineză, in spiritul rela
țiilor prietenești dintre parti
dele, popoarele și țările 
noastre. în continuare, tineri 
artiști din Capitală au oferit 
oaspeților un program ar
tistic.

A participat tovarășul Lu 
Ti-sin, însărcinatul cu afa
ceri a.i. al Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

rea și perfecționarea continuă a 
întregii noastre activități.

Manifestîndu-ne și cu această 
ocazie deplina noastră adeziune 
la documentele programatice ale 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, docu
mente de o inestimabilă valoa
re politică, teoretică și practi
că, la a căror elaborare v-ați 
adus o contribuție prețioasă, ne 
angajăm să facem totul pentru 
ridicarea patriei pe noi culmi 
de civilizație și progres. Susți
nem și noi, din toată inima, 
realegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de secretar gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, spre binele și fericirea na
țiunii noastre socialiste.

greșul multilateral al națiunii 
noastre, spre întărirea păcii și 
colaborării internaționale, spre 
creșterea continuă a prestigiului 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

PROGRAMUL I
8,30 Curs de limba germană. 

9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de lim
ba franceză. 10,30 Tinerii muzi
cieni întîmpină Congresul partidu
lui. Aspecte de la concertul oma
gial susținut de elevii Liceului 
„George Enescu" din București. 
10,45 Film artistic : „Parașuttștil" 
— o producție a Studioului cine
matografic București. 12,20 Telex. 
16,00 Curs de limba rusă. 16,30— 
17.00 Curs de limba engleză. 17,30 
Telex. 17,35 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 18,15 
Toamna muzicală clujeană. Ediția 
a IX-a a Festivalului „Toamna 
muzicală clujeană". 18,50 Legile 
țării — legile noastre. Legea re
tribuirii după cantitatea și calita
tea muncii. 19.00 Eroi îndrăgiți de 
copii : Năzdrăvanul Dennis. 19,25 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
România socialistă în fața viito
rului comunist. 20.00 Revista eco
nomică TV. 20,30 Teatru TV. Luna 
creației originale românești. Ciclul 
„Oameni ai zilelor noastre". Pre
mieră pe tară. ..Oameni fără adre
să" de Mihai Duțescu. 21,15 Oas
peți ai scenelor românești. An
samblul Academic de Stat de 
dansuri populare din U.R.S.S. 
Conducerea artistică Igor Moiseev. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 „Aeroportul" _  documen

tar TV de Nicolae 'Holban. 20,20 
Studioul șlagărelor. 20,50 Film ar
tistic : „Misiunea sublocotenentu
lui Sipoș" — producție a studiou
rilor din R. P. Ungară. Regia : 
Tamas Tejăr. Premieră TV. 22.20 
Din cîte flori aduse toamna. Mu
zică ușoară cu formația Remus 
Teodorescu.
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ostonul, orașul in care am jucat pentru echipa „The Bos
ton Lobsters", adică „Racii din Boston" (sper să nu fa
ceți aluzii răutăcioase) este un mare centru universitar. 

Și, ca pretutindeni în S.U.A., un centru universitar ekte și un 
centru sportiv. La Boston există o celebră echipă de hochei pe 
gheață, „Boston Bruins" care a cîștigat de șapte ori campionatul 
mondial de hochei profesionist, în ultimii 10 ani. Bănuiesc că 
ați auzit de un jucător de hochei numit Esposito, considerat ca 
fiind cel mai mare hocheist al lumii. Ei bine, fostul hocheist Ion 
Țiriac a avut prilejul să-l urmărească și să-l admire pe acest ju
cător fără egal. Să mai amintesc că la Boston Bruins joacă și un 
canadian de aceeași valoare — Bobby Orr.

Pentru că am ajuns la hochei și pentru că — în acest dome
niu — nu sînt chiar un diletant, aș vrea să fac un scurt comen
tariu de circumstanță pentru a răspunde la o întrebare care mi 
s-a pus cu insistență : ce diferență valorică există între hocheiul 
profesionist american sau canadian și cel sovietic ? în general, 
circulă părerea că întîlnirile dintre cei mai buni hocheiști ai Lu
mii noi și cei mai valoroși hocheiști ai Europei nu sînt întotdea
una edificatoare, deoarece canadienii și americanii nu ar alinia 
tot ce au mai bun.

După părerea mea, o separație valorică e greu de făcut. Di
ferența în favoarea unei echipe sau a alteia este foarte relativă. 
Americanii și canadienii au individualități ieșite din comun, fără 
să atingă, însă, înaltul nivel colectiv al echipelor sovietice. Iar 
dacă mai punem la socoteală și faptul că diferența de regula
ment este foarte mare, vă dați seama că elementele impondera
bile sînt prea marcante pentru a găsi o soluție în departajarea 
valorilor. Eu rămîn la părerea că americanii și canadienii for
mează echipe de mare spectacol, cu mulți virtuoși în aceste an
sambluri, de „stele" dar că orice încercare de închegare a indi
vidualităților este in general sortită eșecului, ca să nu mai pun 
la socoteală faptul că nu e nici măcar urmărită. In schimb, echi
pele sovietice sînt adevărate mecanisme tehnico-tactice, care reu
șesc să contracareze prin joc colectiv pînă și jucători de vis ca 
Esposito și Bobby Orr.

Dar să revenim la Boston. In acest oraș, sportul e în mare cin
ste. Am fost deseori pe terenurile de sport universitare. Aș 
putea spune că la Boston un student — indiferent de fa

cultate — dacă nu știe să alerge corect, ca un atlet adevărat, 
sau să arunce o minge cu o anume îndemînare, trece — în rîn- 
dul tuturor colegilor săi — drept un infirm. Fac această afirma
ție fără nici un pic de exagerare.

Hocheiul nu este singurul sport predominant la Boston, în ciu
da succeselor. Baschetul are, de asemenea, o popularitate imensă. 
De altfel, cel mai bun baschetbalist american din ultimii ani, 
Havlicek, joacă la Boston. Cu asemenea vedete și cu un aseme
nea entuziasm pentru sport nu e de mirare că sportivii de frun
te sînt marile vedete ale orașului.

Rămăsesem data trecută, în desișul parantezelor, la prezența 
lui The Boston Lobsters în campionatul W.T.T., adică la campi
onatul orașelor. Spuneam că noi, „racii," nu am avut valori deo
sebite în echipă. Totuși, în turul campionatului, echipa noastră 
se afla bine plasată, figurînd în primele opt locuri, adică într-o 
poziție care i-a/ fi permis să participe la turneul final. Din pă
cate, odată cu reluarea jocurilor, după lunga „întrerupere euro
peană" cauzată de desfășurarea marilor turnee de la Paris, Roma 
și Londra, echipa noastră a pierdut ritmul. Așa se face că, după 
ce ne aflam — în clasamentul turului — pe locul 7, cu un punc
taj foarte bun, 14—8, am,.reușit“ să totalizăm în retur doar punc
tajul 7—15. In final, scorul general (21—23) ne-a situat pe locul 
9, la un singur punct de ultima calificată pentru turneul final.

Succesul W.T.T. ridică problema inițiativei în tenis, și nu nu
mai în tenis. Promotorii tenisului au simțit, pe undeva, că acest 
joc cu reguli seculare și cu o atmosferă seculară poate fi ame
nințat de monotonie. Regulamentul trepidant al W.T.T.-ului a 
schimbat radical atmosfera din sală. La jocurile inter-orașe, în 
care pasiunile freamătă mai puternic, am constatat cu surprinde
re că galeria se apropie, prin temperament, de galeria fotbalis
tică din țara noastră. Această declanșare se datorează în primul 
rînd regulamentului, care a făcut din desfășurarea unui meci un 
lucru mult mai simplu, ,și direct, fără așteptări. Meciurile scurte 
ale W.T.T.-ului sînt foarte iubite. Publicul capătă răspunsuri ra
pide. El nu mai trebuie să aștepte un „trei din cinci". In aceste 
meciuri, în care victoria se obține după un singur set, și acela 
cu tie-break, speranțele și decepțiile se succed foarte repede, 
trezind la viață întreaga tribună. Prin intermediul W.T.T.-ului, 
tenisul a devenit un sport de explozie, care a exclus studiile pe 
care și le permit adversarii în competiția clasică, elimintnd, tot
odată, „temporizările" fatale în desfășurarea unei partide care 
durează trei sau chiar patru ore.

Ca să închei cu „The Boston Lobsters" am să mă refer la un 
caz neobișnuit, provocat tot de competiția W.T.T. Este 
vorba de faimoasa acțiune în justiție pe care Jim Connors 

o intentat-o împotriva promotorului Jack Krammer. Acesta din
■..........       in.i „ , ......................................................   - 

urmă, fiind — in același timp — membru al Asociației jucători
lor și un factor de răspundere în „Marele Premiu F.I.L.T.", i-a 
retras lui Jim Connors dreptul de a participa la turneul Roland 
Garros, considcrînd că participarea la acest turneu este incom
patibilă cu W.T.T.-ul. După cum vă amintiți, Connors a fost 
nevoit să forfaiteze Roland Gorros-ul, deși ajunsese la Paris. Pri
vat de acest drept, Connors a ratat marele șlem al anului 1974. 
După cum. vă aduceți aminte, tînărul jucător american a cîștigat 
— în cursul anului 1974 — „Turneul australian", Wimbledon-ul 
și Forest-Hills-ul. Dacă acest triplu succes ar fi fost însoțit și 
de victoria in turneul de la Roland Garros, Jim Connors ar fi 
fost deținătorul marelui șlem, succedîndu-i lui Laver în această 
performanță extraordinară în viața unui tenisman. Prin pierde
rea marelui șlem, Jim Connors a ratat posibilitatea de a primi 
substanțialul premiu acordat pentru această performanță. Acesta 
a fost motivul intentării acțiunii împotriva lui Jack Krammer. Ac
țiunea se bazează pe o lege anti-trust, Jack Krammer fiind acu
zat de Jim Connors în acest sens. Cit privește daunele cerute de 
Jim Connors — un milion de dolari — ele sînt „argumentate" 
pe larg de ambițiosul jucător american, care invocă „marele pre
judiciu pe care Jack Krammer l-a adus cotei mele de populari
tate și de reclamă." Jim Connors susține, și poate pe bună drep
tate, „că ratarea cîștigării marelui șlem îl privează de un succes 
de presă care l-ar fi menținut în vîrful piramidei cîțiva ani la 
rînd".

După cum vedeți, tînărul jucător american știe să fie aprig nu 
numai pe terenul de joc. Mă veți întreba : ar fi fost posibil ca 
Jim Connors să cîștige și Roland Garros-ul? In ciuda admira
ției pe care o am pentru jucătorul Jim Connors, căruia i-am pre
zis un mare viitor în tenis, cu ani în urmă — lucru consemnat 
și în serialul nostru anterior — cred că Jim nu ar fi cîștigat Ro
land Garros-ul, deoarece zgura este terenul pe care el se simte 
incomodat în cel mai înalt grad. Indiferent de această părere, pe 
care sînt sigur că tînărul Jim o împărtășește, el a știut să se bată 
cu Jack Krammer. Deocamdată, cazul nu a primit o sentință 
definitivă. Treburile sînt destul de complicate, ambele părți pu
țind invoca o mulțime de excepții procedurale. Probabil, însă, 
că indiferent de soluție, Jim Connors va recupera, chiar dacă nu 
va cîștiga procesul, o bună parte din „cota de reclamă" pe care 
a pierdut-o, așa cum susține, prin intervenția abuzivă a lui Jack 
Krammer.

 (VA URMA) j
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Întîlnîre prietenească
TINERETUL LUMII

Criza politică
• NOI ȘCOLI IN ZONELE ELIBERATE de la Ankara

la Ambasada României DIN VIETNAMUL DE SUD

de la Moscova
MOSCOVA 11 — Trimisul A- 

gerpres, Mihai Chebeleu, tans- 
mite : Cu prilejul împlinirii 
a 30 de ani de la înființa
rea Asociației române pen
tru legăturile de prietenie cu 
U.R.S.S., la Ambasada Republi
cii Socialiste România din Mos
cova a avut loc, la 11 noiembrie, 
o intîlnire prietenească. Au par
ticipat V. D. Șașin, ministrul in
dustriei petrolului al U.R.S.S., 
prim-vicepreședinte al conduce
rii centrale a Asociației de prie
tenie sovieto-române, G. A. Ki
seliov, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.U.S., genera
lul de armată A. A. Epișev, șe
ful Direcției politice superioare 
a armatei sovietice și flotei 
maritime militare, G. G. Sot
nikov, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini gre

și de trans- 
funcționari 
al U.R.S.S., 
și cultu- 

conduce- 
filiale ale 
de mari

le, energetice 
port al U.R.S.S., 
superiori ai M.A.E. 
oameni de artă 
ră, reprezentanți ai 
rii centrale și ai unor 
A.P.S.R.. conducători 
întreprinderi, ziariști.

Oaspeților le-au fost prezen
tate filme documentare româ
nești.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus, a ară
tat că, în spiritul politicii inter
naționaliste a Partidului Comu
nist Român, cu vechi și bogate 
tradiții, ARLUS a desfășurat, 
de-a lungul celor trei decenii de 
existență, sub conducerea ne
mijlocită . a P.C.R., o bogată și 
rodnică activitate pusă in sluj
ba apropierii, colaborării și so
lidarității dintre poporul român

și popoarele sovietice, a contri
buit la întărirea continuă a co
laborării politice, economice și 
cultural-științifice dintre cele 
două- țări și popoare. El a rele
vat, totodată, atmosfera de en
tuziasm cu care oamenii muncii 
din România întîmpină apropia
tul Congres, al XI-lea, al Parti
dului Comunist Român.

în alocuțiunea sa, Valentin 
Șașin a relevat rodnica activi
tate a ARLUS-ului, care, du- 
cînd mai departe, în noile con
diții istorice, tradițiile activită
ții desfășurate sub conducerea 
P.C.R.. pentru întărirea priete
niei dintre poporul român și po
poarele sovietice, își aduce o 
prețioasă contribuție la continua 
dezvoltare și adîncire a priete
niei și colaborării multilaterale 
dintre România și Uniunea 
Sovietică.

Intilnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Autoritățile locale din provinciile eliberate ale Vietnamu
lui de sud depun o vie activitate de lichidare a analfabe
tismului. Astfel, în regiunea eliberată a provinciei Quang 
Nai, în vederea anului școlar 1974—1975, au fost deschise noi 
școli care cuprind in prezent 10 000 de elevi. în comparație 
cu anul 
giunile 
ori. în 
nanțate 
direcția 
212 din 
analfabetismul.

trecut, numărul copiilor cuprinși în școlile din re- 
elihcrate ale provinciei Quang Nai a crescut de 2.5 
provincia Mitho au fost înființate școli-internat fi
de comitetele revoluționare. în provincia Contum, 
de învățămînt a anunțat că, la 1 octombrie 1974, în 

cele 315 comune eliberate a fost lichidat

• TENSIUNE ÎN AMFITEATRE LA

MONTEVIDEO
Facultatea de Medicină de la Universitatea din Montevi

deo și-a suspendat cursurile, în 
număr de profesori de a semna 
tică impusă de către guvern.

După cum anunță agențiile de 
yene au cerut tuturor cadrelor didactice să semneze o de
clarație in care să promită adeziunea „fără rezerve și con
diții" la actualul regim, precizînd că „nu aparțin sau apar
ținut vreunei organizații politice dizolvate".

Cererea guvernului a atras un val de proteste și demisii, 
în special în cercurile universitare uruguayene, peste 50 de 
profesori și asistenți de la Facultatea de Medicină din Mon
tevideo renunțînd Ia funcțiile lor.

Incepind din iunie 1973, activitatea politică a fost interzisă 
în Uruguay, iar partidele de stingă trecute în ilegalitate.

urma refuzului unui mare 
așa-numita foaie democra-
presă, autoritățile urugua-

i
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• PREȘEDINTELE interimar 
al Ciprului, Glafkos Clerides, și 
vicepreședintele Rauf Denktaș, 
liderul ciprioților turci, au că
zut. de acord, 
ciprioți greci 
insulei să li 
deplaseze în 
insulei, locuită de comunitatea 
cipriotă greacă. întîlnirea dintre 
cei doi lideri a avut , loc la ho
telul Ledra din Nicosia.

S-a realizat, astfel, un progres 
considerabil, se arată în decla

luni, ca celor 1 610 
deținuți în nordul 
se permită să se 
zona din sudul

rația dată publicității după în
trevedere, în ceea ce privește 
problemele umanitare, inclusiv 
aceea a persoanelor dispărute. 
Din rîndul ciprioților greci sint 
declarate dispărute peste 3 000 
de persoane, iar dintre ciprioții 
turci cîteva sute, din 
sudul insulei.

satele din

litică și independența economi
că a țărilor aparținînd 
mitei lumi a treia.

în prezent, problema 
lor naturale a depășit 
economiei și a devenit 
tiune cu caracter politic și 
apărare națională, 
nistrul argentinian.

așa-nu-

resurse- 
limitele 
o ches- 

de 
a spus mi-

Reuniunea de la Quito
Ridicarea sancțiunilor impuse împotriva Cubei 
de O.S.A. — o cerința în acord cu cdntextul 

politic mondial

La Quito continuă dezbaterile generale ale reuniunii mi
niștrilor de externe ai țărilor membre ale Organizației Sta
telor Americane (O.S.A.) asupra unicului punct înscris pe a- 
genda de zi — ridicarea sancțiunilor politico-diplomatice și eco- 
nomico-comerciale impuse împotriva Cubei de către O.S.A.

Luînd cuvîntul, ministrul pe
ruan al relațiilor externe, Mi
guel Angel de la Flor Valle, a 
insistat asupra „necesității de a 
se pune capăt încercărilor de 
izolare a Cubei" și „deschiderii 
in mod definitiv a comunicații
lor intre toate popoarele din re
giune, pentru restabilirea uni
tății latino-americane". „Sanc
țiunile. a spus el, constitui^ o 
rămășiță a „războiului rece". 
Este o contradicție între situația 
in care se află un popor latino- 
american, prezent in aproape 
toate organismele internaționale, 
dar absent din organismele 
noastre regionale. Cei prezenți 
la reuniune trebuie să aibă con
știința clară că trebuie să de
cidă dacă în regiunea noastră 
urmează să domnească prin
cipiile care consacră respectul 
egalității între popoare și nein
tervenția.

Ministrul de externe interimar 
al Argentinei, Antonio Benitez, 
a arătat că țara sa a reluat re
lațiile cu Cuba ca urmare a 
exercitării dreptului său suve
ran de a menține relații cu 
toate țările lumii. „O soluție po
zitivă a problemei pentru care 
s-a convocat reuniunea poate 
însemna terminarea unei etape 
și deschiderea alteia noi, în 
vreme ce menținerea sancțiuni
lor constituie nu numai un mo
tiv al unei reale perturbații pe 
continent, ci și o situare a A- 
mericii într-o poziție discor
dantă cu restul lumii. Ideolo
giile nu trebuie să constituie 
granițe de netrecut pentru rea
lizarea înțelegerii, imperativ al 
epocii prezente" — a afirmat el.

Pentru ridicarea sancțiunilor 
s-a declarat și ministrul de ex
terne al Salvadorului. Mauricio 
Borgonoco Pohl, relevînd că 
„era înfruntărilor a cedat pasul, 
în sens pozitiv, erei de coope
rare și înțelegere".

Delegatul special al statului 
Trinidad-Tobago, Victor McIn
tyre, a declarat că țara^ sa s-a 
opus întotdeauna aplicării de 
sancțiuni împotriva Cubei, mo
tiv ■ pentru 
consideră 
imediată a

Afirmînd că guvernul tării 
sale consideră inconvenabil 
pentru sistemul interamerican 
și inechitabil pentru poporul 
Cubei prelungirea valabilității 
măsurilor de boicot și izolare 
împotriva acestei țări, care du
rează de mai bine de zece ani, 
ministrul relațiilor externe al 
Republicii Costa Rica, Gon
zalo Facio, unul din inițiatorii 
acțiunilor care au premers ac
tuala reuniune, a criticat pe cei 
care consideră intolerabilă e- 
xistenta unei ideologii opuse 
celei proprii. „Coexistența paș
nică ce se consolidează în lume 
nu înseamnă și eliminarea de
osebirilor ideologice" a spus el.

în cuvîntul său, ministrul re
lațiilor externe ale Columbiei. 
Indalecio Lievano Aguirre, a 
reafirmat hotărirea guvernului 
țării sale de a vota în favoarea 
ridicării sancțiunilor împotriva 
Cubei, hotărîre determinată de 
schimbările profunde produse 
în contextul politic mondial care 
„invită la rectificări".

Reamintind că guvernul său 
nu a rupt niciodată relațiile cu 
Cuba, ministrul de externe 
mexican, Emilio Rabasa, a de
clarat că delegația țării sale va 
vota pentru ridicarea sancțiuni
lor, pentru că a menține izolarea 
Cubei înseamnă perpetuarea di
vizării statelor latino-america-

ne, menținerea unor măsuri 
coercitive care, in ultimă in
stanță. au atentat la suverani
tatea statelor membre 
ganizației.

Lucrările reuniunii
Quito urmează să se 
marți, 12 noiembrie.

ale or-

de la 
încheie

care guvernul său 
necesară ridicarea 
acestora.

• LUÎND cuvîntul 
Conferinței naționale 
lației, care are loc la Lakhnau 
(capitala statului Uttar Pra
desh), ministrul sănătății al In
diei, Kayan Singh, a relevat că 
populația țării a crescut, de Ia 
260 milioane în anul 1931, la 600 
milioane în prezent. El a subli
niat necesitatea creșterii 
ducției agricole și 
in vederea lichidării 
de alimente și de mărfuri 
primă necesitate.

în cadrul 
a popu-

pro- 
industriale 

penuriei 
de

stația 
in ju-
ccrin-

• RESURSELE NATURALE 
INDEPENDENȚA

Instaurarea proprietății 
stat și a controlului aces
tuia asupra resurselor naturale 
joacă un rol deosebit de impor
tant in actuala bătălie pentru 
independență și eliberare, în
trucît aceasta este strîns legată 
de cea a suveranității și a bu
năstării popoarelor, — a decla
rat ministrul argentinian al re
surselor naturale, Yolavda Or
tiz. El a subliniat că toate pro
blemele privind bogățiile natu
rale ale unei țări sînt indisolu
bil legate de suveranitatea po-

și

de

e STAȚIA automată sovie
tică „Luna-22“; plasată pe o 
orbită circumselenară la 2 
iunie 1974, își continuă mi
siunea. La II noiembrie, ora 
18,00 (ora Moscovei), 
efectuase 1 778 rotații 
rul Lunii.

în conformitate cu
țele programului științific de 
zbor, luni a fost efectuată o 
corecție a traiectoriei stației, 
în prezent, „Luna-22“ evo
luează pe o orbită eliptică, 
avînd distanta maximă (apo- 
luna) la 1 437 kilometri de 
suprafața Selenei, iar distan
ta minimă (periluna) la 171 
kilometri. înclinația orbitei 
față de ecuatorul lunar este 
de 19 grade și 33 minute, iar 
perioada de rotație de 3 ore 
și 12 minute.

Sistemele de bord ale sta
ției. relatează agenția TASS, 
funcționează normal. Centre
le de urmărire a zborului 
prelucrează datele recepțio
nate cu privire la suprafața 
Lunii și a spațiului extrase- 
lenar.
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CRANBOLA, VILA MOBENA
înt două seri care 
nu pot fi uitate : 

in 
cel mai 
capitalei,

una m-a găsit 
punctul 
înalt al 
la castelul Săo Jor

ge, ca invitat al primarului, iar a 
doua în vechiul cartier Alfarna, 
un soi de Montmartre al Lisa
bonei, fiind invitatul mulțimii 
la o serbare populară. Cit timp 
va stărui în memoria mea cu
vîntul Lisabona, elegant și so
nor ca o cantilenă, nu va pieri 
nici imaginea celor două seri, 
devenite silabe între silabele nu
melui acestui oraș.

E o zi de octombrie, luni, pe 
înserat ; flutură o briză răco
roasă deasupra orașului, în 
timp ce umbrele mov se ' 
furișează de-a lungul stră
zilor galben-portocalii, inva- 
dîndu-le 
bine să urci la 
Jorge, mirificul 
Lisabonei, de 
cocoașă vezi 
palmă. îi văd

orașului, 
umbrele mov 

de-a lungul 
galben-portocalii, 

treptat. E ora cintl e 
castelul Sâo 

dromader
pe 

orașul 
mai

al 
cărui 

în 
,____ ........... pe
primar, un ins scund, bine le
gat, cu alură de docher, care ne 
primește cu simplitate, deschis, 
fără prea mult protocol : întin- 
zîndu-i dreapta, mi-o strînge cu 
ambele miini, bărbătește. ca în 
port (o fi provenind din docuri?) 
mă bate pe umăr, de parcă 
ne-am cunoaște de cînd lumea. 
Ii place să fie amfitrionul zia
riștilor și scriitorilor de turism 
veniți din trei continente, aflați 
în capitala Portugaliei cu ocazia 
celui de-al 19-lea Congres 
F.I.J.E.T. și Adunarea Gene
rală a respectivei Federații. Ii 
place acest rol poate și pentru 
că c întiia reuniune internațio
nală de anvergură după eveni
mentele de Ia 25 aprilie, care au 
imprimat un curs revoluționar 
vieții portugheze.

Ies in noapte și în briza ocea
nică, undeva pe parapetul cetă- 
țuii, între niște tunuri-masto- 
donți, care dorm acolo de se
cole. avînd alături ghiulelele 
de fontă, tocite de încălțările 
vizitatorilor. E un promontoriu 
care stăpînește indiscutabil ora
șul, proteguitor și rapace ; are 
acest drept suveran, deoarece 
existența acestui fort este ates
tată istoric încă înaintea înte
meierii statului portughez. Abia 
acum îmi dau seama de distan
țe, simetrii, raporturi, așezarea 
în spațiu și poziția de catarg 
pe care o deține fortul în geo
metria orașului. Un catarg de 
corabie feniciană, cum va fi fost 
a lui Ulysse, grecul, care — sus
ține legenda — a întemeiat Li
sabona. Carevasăzică, aici e 
matricea, e geneza, e plămada,

a 
ca 

intii

însemnări de POP SIMION

e stîlpul de istorie al orașului și 
al țării. Simt sub tălpi solidi
tatea statuară a cocoașei de 
granit, asemeni navigatorului 
care a pus piciorul pe un capăt 
de continent, de unde scrutează 
uscatul și adulmecă necunoscu
tul mărilor. Sînt „paznic de 
far", cum ar zice Bogza.

Uite podul de peste golful 
Tejo, arc de oțel care leagă ca
pitala de peninsula Setubal și 
arterele rutiere cu direcția sud, 
care duc în 
tejo și 
nia. E 
pendat 
proape 
lume : 
vestit sub raport ____ ___
faimosul Golden Bridge din San 
Francisco, cu a cărui linie se 
aseamănă, dealtminteri. Nu-i 
mai zice Podul Salazar, ca pină 
mai adineaori, ii zice Podul 25 
Aprilie, nume din numele revo
luției însăși. Zăresc apoi Avc- 
nida da Liberdade (bulevardul 
Libertății). Champs Elysee-ul 
Lisabonei, avînd în mijloc Sta
tuia Independenței, feeric lu
minată, înconjurată de drape
lele de stat a 23 de țări, care 
participă la Congresul F.I.J.E.T.: 
pentru a omagia în acest mod 
evenimentul, gazdele au perfo-

provinciile Alen- 
Algavre sau către Spa
ce! mai mare pod sus- 
din Europa, lung de a- 
1 200 metri, al treilea din 
e mai spectaculos și mai 

tehnic decit

Vechiul cartier Alfarna.

rat jur împrejur coaja de bitum 
a pieței, impiantind peste noap
te acele pavilioane ale solidari
tății și colaborării pașnice. Mai 
disting prin noaptea violetă, ca 
de turnesol, Turnul Belem, ca
podoperă a epocii manueline, cu

decorațiuni marinărești, tipice 
pentru anii de glorie ai con- 
chistadoratului portughez. Cate
drala și Mînăstirea Jeronimilor, 
piese ale medievalismului și re
nașterii, în care citim tranziția 
citorva stiluri, de la roman la 
gotic, conjugate cu efluoreseen- 
tele celui manuelin. In sfirșit, 
Muzeul Gulbenkian, cu vestitele 
sale colecții din arta Egiptului 
antic, a Orientului islamic și a 
Extremului Orient ; sălile Fun
dației cu același nume găzduieso 
și congresul nostru.

Bat curenți reci pe promon
toriul Sâo Jorge, e răzvrătit 
Atlanticul, vintoasa e gata să 
rupă haina de pe om. Mă vîr la 
căldurică, în catacombele caste
lului, unde are loc recepția „â 
la americaine", cu toate buca
tele așternute pe o masă kilo
metrică, de unde se înfruptă 
fiecare la libera inspirație (va 
fi și un moment cînd voi po
vesti despre culinaria portughe
ză). „România este o țară care 
ne interesează în bună măsură, 
vrem să avem contacte intense 
cu ea“ — îmi spune primarul cu 
prietenie. îl întreb, la rîndu-mi: 
„Originea latină comună invită 
la aceasta ?“ Amfitrionul răs
punde prompt : „Nu numai și 
nu neapărat. Prestigiul Româ
niei și rolul acestei țări in lu
mea de azi“, frază cu care pun 
punct uneia dintre seri pe care 
am vrut s-o relev : seara Lisa
bonei văzută de pe Săo Jorge 
și a primarului cu alură de do
cher.

A doua scară a fost a mulți
mii exuberante și s-a consumat 
in freneticul cartier Alfarna, la 
o serbare populară. Peisajul e 
de Sicilia (unde n-am fost dar 
unde trebuie să fie așa cum am 
auzit că este). Străzile sînt în
guste, evoluînd în zig-zag, cînd 
suind, cînd coborînd, cu hrube 
peste hrube și îngrămădiri de 
căsulii, cu case-fagure și cotloa
ne la tot pasul, univers compa
rabil cu cel din Montmartre-ul 
parizian ori, mai degrabă, cu 
seducătorul cartier Plaka din 
bătrîna Atena. E aici mult co
merț de tarabă, foarte colorat, 
copii desculți, mițe grase, miros 
de prăjeală, jeturi de apă pen
tru a spăla de zeci de ori gu
noaiele stradelelor în pantă, len
jerie atîrnată pe sfori, bătrîne 
in geamlîcuri împletind linuri, 
circiumioare pentru of și inimă 
albastră, pentru toate corăbiile 
care se îneacă in lumea asta, 
fetișcane durdulii etalindu-și

Președintele Turciei, Fahri 
Korutiirk, i-a convocat, luni, 
pe liderii partidelor politice 
pentru a căuta, in comun, o so
luție care să pună capăt crizei 
de guvern pe durează de 57 
de zile. Convorbirile au durat 
trei ore. „Cred că în cursul în
trevederii cu președintele tării 
s-a făcut un pas înainte", a 
declarat premierul demisionar 
Biilent Eceviț, liderul Partidu
lui Republican . al Poporului, 
component al fostei coaliții gu
vernamentale. „Fer.ruh Bozbey- 
II, președintele Partidului De
mocratic a făcut Ia această în
trunire unele propuneri con
crete, care vor putea ajuta la 
soluționarea crizei guverna
mentale", a apreciat Ecevit, 
care după cum se știe a renun
țat săptămîna trecută la misiu- 

' MM‘ ' I sfa
de a' constitui viitorul 

datorită dificultăților 
din partea altor 

ce privește partici- 
eventuală coaliție.

nea încredințată de șeful 
tului, 
guvern, 
întîmpinate 
partide în 
parea la o

• PREMIERUL statului Tri- 
nidad-Tobago, Eric Williams, 
și-a încheiat vizita oficială în
treprinsă în R.P. Chineză, în 
cursul căreia a fost primit de 
către președintele Mao Tzedun 
și. a avut convorbiri cu premie
rul Ciu En-lai și alte oficiali
tăți din țara-gazdă referitoare 
la dezvoltarea relațiilor bilate
rale și alte probleme de inte
res comun, transmite agenția 
China Nouă.

Comunicatul comun dat pu
blicității la Pekin relevă do
rința celor două țări de a dez
volta și diversifica raporturile 
economice și de cooperare in 
domeniile științific, tehnologic 
și cultural, în mod special in 
sectorul agriculturii.

Totodată, în scopul promovă
rii relațiilor comerciale intre 
R.P. Chineză și Trinidad-Toba
go se va proceda la schimburi 
reciproce de misiuni economice, 
expoziții industriale și alte for
me de extindere a legăturilor 
de acest fel.

- Numărul șomerilor a atins nivelul cel mai ridicat din ultimul deceniu. La oficiile de 
plasare, cozile nu mai sînt ceva neobișnuit.

REMANIEREA CARINETW JAPONEZ
Primul ministru japonez, Kakuei Tanaka. 

Ia o remaniere a guvernului, numind 13 noi 
cei 21 de membri ai cabinetului.

Noua echipă ministerială — a 
treia prezidată de Tanaka — a 
fost constituită Ia două ore 
după anunțarea demisiei în bloc 
a membrilor guvernului. Intre 
personalitățile care și-au păstrat 
funcțiile în guvern se află 
Toshio Kimura, ministrul aface
rilor externe, Masayoshi Ohira, 
ministrul de finanțe, și Ya- 
suhiro Nakasone, ministrul 
comerțului internațional și in
dustriei.

între miniștrii nou-numiți se 
află Hajime Fukuda, care de
ține portofoliul afacerilor ex
terne, și Seigo Okuno, ministrul 
justiției.

într-o conferință de presă, ți- . 
nută înaintea formării noului 
cabinet, după ce a subliniat că 
nu intenționează să demisio
neze, Tanaka a declarat că re
manierea echipei ministeriale 
era necesară pentru a permite •' 
rezolvarea, în cît mai bune
condițiuni, a unor probleme în- ' 
tre care figurează și vizita în 
Japonia a președintelui Statelor 
Unite, Gerald Ford, care ur- 
meăză să aibă loc între 18 și 22 
noiembrie.

Potrivit observatorilor politici, 
între problemele cu care ește 
confruntat Tanaka în momentul 
de față este și aceea de a se 
menține ca președinte ăl Parti
dului Liberal-Democrat pină la 
alegerile pentru această funcție, 
care vor avea loc în iulie, anul 
viitor. în acest scop, el a numit

CONVORBIRILE ANGLO-VEST-GERMANE

a-

Vizita pe care ministrul de 
externe bfitanic, James Calla
ghan, a întreprins-o simbătă și 
duminică la Bonn a reprezen
tat o reluare a eforturilor de
puse de Marea Britanie în di
recția renegocierii condițiilor de 
aderare la Piața comună —
preciază observatorii citați de 
agenția France Presse. în cadrul 
acestor eforturi se vor înscrie 
și convorbirile pe care secreta
rul Foreign Office-ului urmea
ză să le aibă, la 19 noiembrie, 
în capitala Franței, ca și vizita 
pe care cancelarul vest-german 
Helmut Schmidt o va face la 
Londra, la 30 noiembrie. Noua 
ofensivă engleză în această di
recție se datorează, în esență, 
agravării dificultăților economi-

ce cu care este confruntat guver
nul de. la Londra. Marea Brita- 
nie consideră nejust sistemul 
potrivit căruia contribuția pe 
care trebuie să o aducă la bu
getul comunitar este superioară 
părții sale în produsul brut al 
C.E.E.

în paralel, guvernul Wilson 
este angajat intr-o „renegocie- 
re“ internă, care vizează obți
nerea aprobării opiniei publice 
pentru apartenența la Piața co
mună. Aceste eforturi par a da 
roade, un recent sondaj indi- 
cind, pentru prima oară, că mai 
mult de 50 la sută din populație 
este favorabilă menținerii țării 
în C.E.E., sub rezerva amelio
rării condițiilor aderării.
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a procedat, luni, 
miniștri dintre

al SecretariatuluiPe fostul șef 
guvernului, Susumu Nikaido în 
funcția de secretar general al 
P.L.D., în locul lui Tomisaburo 
Hashimoto, Iar pe Sadanori Ya- 
manaka, fost director general al 
Agenției naționale de autoapă
rare, în funcția de președinte al 
Consiliului afacerilor politice al 
P.L.D.

• LUNI dimineața, Ia Pa
latul Westminster a avut loc 
primirea de către președin
tele Camerei Comunelor, Sel- 
wyn Lloyd, a tovarășei Maria 
Groza, vicepreședintă a Ma
rii Adunări Naționale. Au 
fost discutate cu acest pri
lej probleme privind dezvol
tarea relațiilor dintre parla
mentele celor două țări, pre
cum și contribuția pe care o 
pot aduce parlamentele și 
parlamentarii la instaurarea 
unui climat de pace.

• REAPARE YETI ? La 5 noiembrie, membrii unei expe
diții poloneze angajate în escaladarea vîrfului Lhotse (8 507 
metri), aflat la est de Everest, au descoperit în cursul ascen
siunii, urme ale lui Yeti, celebrul „om al zăpezilor'. Lungi 
de aproximativ 35 centimetri și de forma unei copite de cal, 
amprentele, filmate de membrii expediției, aparțin în mod cert 
unei ființe bipede. Ultima apariție a lui Yeti fusese semnalată 
la jumătatea lunii iulie, cînd a ucis cinci yaci păziți de o 
păstoriță nepaleză de 17 ani • SALVAȚI DELFINII / In 
ultima vreme a fost lansată sub acest apel o întreagă campa
nie de ocrotire a inteligentului mamifer marin. Se mai petrec 
însă și accidente. Astfel, în urmă cu cîteva zile, în timpul 
nopții, a fost găsit pe Coasta de Azur un pui de delfin rănit 
mortal de două gloanțe. Se paie că micul delfin a servit 
drept țintă unui navigator nocturn. • UN AVENTURIER s-a 
autoproclamat „prinț1' al unui grup de insulițe din apropierea 
coastelor filipineze. Insolitul prinț — alias Thomas Ciorna — 
instaurase în micul arhipelag un veritabil stat, cu guvern, 
drapel și timbre poștale proprii, motivînd că el ar fi fost, 
prin 1950 — descoperitorul insulițelor... • COVENT GARDEN 
A MURIT, TRAIASCA COVENT GARDEN I Nu, nu este 
nimic paradoxal în această „lozincă". Celebra piață londoneză, 
ca și vestitele Hale pariziene, va trebui să fie mutată din 
centrul orașului într-un cartier de pe celălalt mal al Tamisei, 
în clădirile ultramoderne din beton și sticlă ale „noii Covent 
Garden". Operațiunile de transport și construirea noii piețe 
vor costa în jur de 40 milioane de lire sterline. Despre noua 
piață se spune că va fi cea mai modernă din lume. Din ve
chea Covent. Garden va rămîne un singur pavilion ce va fi 
restaurat. • UN TIGRU SCAPAT DIN CUȘCA, aparținînd 
Circului Knie. a atacat duminică o fetiță de opt ani, la Alt
dorf, în Elveția centrală. Accidentul s-a produs în momentul 
în care animalele erau hrănite. Fetița unui funcționar de la 
circ a vmt printre gratiile cuștii o bucată de carne înfiptă 
într-un dispozitiv special. Tigrii, întărîtați, s-ou precipitat și 
sub greutatea lor ușa cuștii a cedat. Din nefericire tragicul 
deznodămînt n-a putut fi oprit.
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Panoramă asupra vechii Lisabona ; în fundal castelul Sâo Jorge

nurii (semne de prostituție 
n-am văzut niciunde), cite un 
cîntec zbanghiu, vitrine cu un 
milion de nimicuri, peștișori 
prăjiți direct în stradă, pe plita 
portabilă, pentru cina celor de 
la catul intii, de la catul al doi
lea, al treilea, al nu-știu-cîtelea.

Ajung intr-un patrulater ornat 
cu ghirlande colorate și lam
pioane. o piațetă gătită pentru 
serbarea populară. După șirul 
de primiri simandicoase, in ho
teluri și restaurante de lux, 
iată-mă în mijlocul oamenilor 
simpli. în mediul lor, în obiș
nuințele cotidiene ale acestora. 
Stăm la mese lungi, improvizate 
din seînduri nedate Ia rindea, 
șezînd pe scaune hîite, mîncate 
de vremuială și ploi. Un cîrciu- 
mar și o cîrciumăreasă ne sa
lută țărănește, îndoiți din mij
loc, distribuie molan în carafe 
de lut, piațeta se animă, curg 
copiii din străzile mărginașe, 
vecinii ies la geamuri, numărul 
celor care ospătăresc crește în
truna. servesc frații, surorile, 
unchii și mătușile proprietarului, 
rude pină la a șaptea seminție, 
deverul e bun. ieșit din comun, 
suită pe o estradă începe să 
cinte orchestra, încep fadou-u- 
rile, acele teribile doiniri pe 
care Amalia Rodrigues le-a fă
cut iubite în lumea întreagă. Ni 
se dă un „caldo verde" (supă 
acrișoară de ierburi) servite în 
căuce de lut. Semnalul serbării 
îl dau copiii. Pătrund în piațetă 
zeci și zeci de Gavroche ; au 
discreția și bunul simț să nu se 
vîre in
care ne 
dispută 
ne dau
terminăm ultima înghițitură să

ochii, în blidul celor 
aflăm Ia masă cină, ne 
de departe, ne ochesc, 
tîrcoale, ca imediat ce

se repeadă, să ne Invite la un 
dans săltăreț, o dantelărie de 
pași. Mă ia la joc o țigăncușă 
de șase-șapte ani, pe nume Fa
tima. Face senzație Juanito, un 
Gavroche blond, cu plete lungi, 
șapcă dată pe spate, pantaloni 
cvazați. de cașă, burta dezgo
lită, încălțat in saboți de lemn; 
e un ștrengar fermecător, deș
tept foc, care cîștigă admirația 
tuturor. Apar grupuri de lelițe 
în papuci să danseze cu domnii 
veniți din străinătate. Un do
cher ține să danseze toate 
doamnele nimerite aici în toa
lete scumpe (sint snoabele con
gresului !) de așa ceva nu mal 
avusese parte : c curtenitor, so
lemn și rigid in mișcări, ca in
tr-un film de epocă. Apar 
scrumbiile albastre, izul de pră
jeală trăznește de la un kilo
metru, candoarea copiilor do
mină piațeta, carafele cu mo
lan defilează neistovit, vin cir- 
năciorii, un fel de trandafiri ol
tenești, așezați pe o farfurie 
ovală, de lut, cu grătar deasu
pra, de asemenea, de lut, aran
jament stropit din belșug cu 
spirt, căruia i se dă foc. incit 
cîrnăciorii sfiriie sub ochii cin
stitului oaspete, alt rind de ca
rafe cu molan apare la orizont, 
vecina țîgăncoasă își pierde 
pentru a suta oară papucul 
(ee-i pasă ?), o fetiță de patru- 
cinci ani îl abandonează pe un 
nene cu părul alb venit din Ir
landa care nu dansează „se
rios" și, fără a pierde timpul 
de pomană, fetița îl lasă „mas
că", se îndreaptă spre ceva „si
gur", un pici de cinci ani împli
niți, care locuiește pe stradela 
de după colț. Urmează apoi 
echipele de dansatori, costumați

popular șl 
florale.
cu orez 
(tot în vas de 
strugurii, cafeaua, șnapsul care 
încheie toate mesele și — apo
teoza serii — „Grăndola, vila 
morena", cîntecul lui 25 aprilie, 
devenit un fel de imn al revo
luției portugheze. Nu-i un marș 
sau un cîntec de luptă și victo
rie, cum s-ar putea crede ; e 
un cîntec larg și nostalgic, prin 
care compozitorul Zeca Afonso 
evocă destinul sentimental al 
unui oraș străbun. E un cintec 
de dor, dacă pot spune astfel. 
Tocmai acest transfer de puri
tate și candoare in cîmpul luptei 
revoluționare mi se pare de un 
efect 
treaga 
meni, 
legați _ 
crez, oficiind parcă o fantastică 
invocație către zeul binelui și al 
dreptății : intrăm și noi. străi
nii, in uriașul cor popular, ale 
cărui refrene se reverberează 
peste cartierul muncitoresc Al- 
fama, pină departe în noaptea 
de turnesol a orașului, 
mîndru că România a 
printre primele state din lume 
care a salutat victoria forțelor 
progresiste și sprijină această 
revoluție menită să edifice o 
Portugalie anticolonială și de
mocratică, o Portugalie care își 
croiește un destin nou și demn 
printre națiunile libere și inde
pendente ale lumii de azi. Odată 
cu cintecul incendiar, un fluviu 
de garoafe inundă piața, florile 
trec din om în om, din mină in 
mină.

purtînd ghirlande 
Urmează crăticioarele 

cu lapte și scorțișoară 
lut). Urmează

extraordinar. Gintă în- 
piață, sute și sute de oa- 
cunoscuți și necunoscuți. 

prin năzuință comună și

ORIENTUL
APROPIAT

INTERVIUL 
PREȘEDINTELUI 
ORGANIZAȚIEI 

PENTRU ELIBERAREA 
PALESTINEI

într-un interviu acordat so
cietății „American Broadcasting 
Company" — prima declarație 
făcută de liderul palestinian 
unei rețele de televiziune ame
ricane — președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, a subliniat că 
recunoașterea dreptului la exis
tență ca stat al poporului pa
lestinian constituie o condiție 
esențială a păcii în Orientul 
Apropiat, Yasser Arafat a men
ționat, între altele, după cum 
relatează agenția France Pres- 
se, că, în vederea unei soluții 
In Orientul Apropiat, „O.E.P. 
este gata să negocieze cu Israe
lul, dacă acesta va recunoaște 
dreptul. la existență al poporu
lui palestinian". „Noi nu sîntem 
dușmanii Israelului" — a decla
rat liderul O.E.P., adăugind că, 
în trecut, arabii și evreii au 
coexistat pașnic pe pămîntul 
palestinian. „In calitate de con
ducător al O.E.P., eu nu accept 
nici un act terorist, întrucît te
rorismul este contrar principi
ilor noastre umanitare" — a 
spus Arafaț.

în legătură cu soluționarea 
crizei din Orientul Anropiat. li
derul O.E.P. a declart că „dacă 
vom coopera cu toții, împreună, 
noi sperăm că se va depăși ac
tuala fază critică".

Yasser ^Arafat, care urmează 
să ia cuvîntul, miercuri, în dez
baterile Adunării Generale a 
O.N.U. in problema palestinia
nă, a salutat hotărirea Adunării 
Generale a O.N.U. de a invita la 
dezbaterile asupra problemei 
palestiniene pe reprezentanții 
O.E.P.
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• LA LUANDA a fost dat 
publicității un apel adresat 
națiunii de Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea An- 
golei. în prezent, se spune 
in apel, țara intră intr-o 
nouă etapă a dezvoltării sale 
care precede obținerea inde
pendenței depline. Pe aceas
tă cale urmează să fie în
vinse numeroase greutăți, 
deoarece, după cum o arată 
evenimentele, reacțiunea in
ternă și internațională nu 
renunță Ia încercările sale 
de a submina procesul de 
decolonizare. Subliniind că 
aceste uneltiri vor fi deju
cate. Agostinho Neto cheamă 
pe toți membrii M.P.L.A. și 
pe toți patrioții angolezi să 
nu precupețească eforturile 
pentru realizarea libertății 
și independenței depline a 
Angolei.
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