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Azi ne răspund:
Un bun cîștigat 

trebuie dus 
mai departe
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tuturor categoriilor

Ecourile unei chemări 
la întrecere
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CE VA PROPUNEȚI? 
CE ÎNTREPRINDEȚI?

1. ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR— 
ÎNSUȘIREA DE CĂTRE TINERI A 
SPIRITULUI COMUNIST

Pe deplin conștienți de faptul 
că îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de mare răspundere care 
ne revin din documentele adop
tate de Congres necesită îmbu
nătățirea muncii noastre în 
toate domeniile de activitate, în 
lumina indicațiilor exigente și 
mobilizatoare formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu la în- 
tîlnirea de lucru cu conducerea 
organizației noastre de tineret 
din februarie, vom intensifica 
eforturile în direcția educării și 
formării revoluționare, in spirit 
muncitoresc, 
tru muncă a 
de tineri.

Punind în 
lor noastre 
resc, orientăm în continuare ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
din unitățile economice antre
nate în întrecerea utecistă „Ti
neretul — factor activ in înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen" spre o intensă muncă 
politico-organizatorică, în ve
derea realizării exemplare de 
către fiecare tînăr a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor a-

sumate. Numeroase inițiative, 
cum sint „Zile și săptămîni re
cord de producție și calitate", 
„Nici un tînăr cu sarcinile ne
îndeplinite", inițiative care și-au 
dovedit aderența in rindul tine
rilor și eficiența in producție le 
vom generaliza pentru a mări 
avansul cîștigat de unitățile eco
nomice ale Capitalei în reali
zarea înainte de termen a cin
cinalului.

Organizațiile U.T.C., îndruma
te permanent de organizațiile de 
partid, în colaborare cu ceilalți 
factori ,pun în prezent un accent 
deosebit pentru identificarea ti
nerilor neincadrați în muncă și 
îndrumarea acestora către uni
tățile economice. Militînd pen
tru încadrarea tinerilor în mun
că ne-am propus să lărgim in 
același timp activitățile pentru 
calificarea și perfecționarea pre
gătirii profesionale în rindul tu
turor tinerilor din unitățile e- 
conomice. Pe baza indicațiilor 
secretarului general al partidu
lui date și la Consfătuirea cu

(Continuare în pag. a IV-a)

Pînă la sfîrșitul cincinalului 
actual, întreprinderea timișo
reană „Azur" va da o produc
ție suplimentară în valoare de 
aproape 800 milioane lei. Re
zultatul este urmarea îndepli
nirii sarcinilor pe întregul 
cincinal încă Ia data de 11 
septembrie a.c. In cinstea 
Congresului, colectivul aces
tei întreprinderi s-a angajat 
să realizeze o producție 
globală de 113 milioane și a 
realizat 130. Pentru 1974 a 
fost realizată o producție 
marfă superioară de 43 mi
lioane. Un alt angajament, 
deja onorat, estima ca pînă 
la sfirșitul acestui an în 
dreptul aceluiași indicator să 
fie scrisă suma de 50 mili
oane.

11 întrebăm pe tovarășul 
Gheorghe Treistanu, locțiitor 
de secretar al comitetului de 
partid, ce măsuri se preconi
zează a fi luate pentru men
ținerea acestui ritm al recor
durilor. r,Ceea ce am izbutiȘ 
să facem este desigur un bun 
ciștigat, precizează dînsul, 
însă preocuparea noastră este

nu de a-1 menține, lucru de 
la sine înțeles, ci de a-1 îm
bogăți". Privind retrospectiv 
spre bilanțul de pînă acum, 
din care noi am dat doar cî- 
teva cifre, este lesne să 
constați că răspunsul inter
locutorului este sinonim cu o

regulă de mult statornicită 
în întreprindere.

Răspunzind chemării lansa
te de organizația U.T.C. de 
la secția montaj războaie 
pentru lină, către toate orga
nizațiile de la IMATEX Tg. 
Mureș, de a face din zilele 
acestea zile ale disciplinei, 
calității și producțiilor spori-

te, uteciștii din organizația 
atelierului de tiranți, condusă 
de Ștefan Palage, au decla
rat săptămîna Congresului 
„Săptămîna record în pro
ducție". Astfel ei au depășit 
in fiecare zi norma cu 45 la 
sută.

Indicele realizat le-a sporit 
încrederea în forțele lor, i-a 
stimulat în descoperirea de 
noi rezerve. Manifestîndu-și 
adeziunea deplină la preve
derile documentelor adoptate 
de cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. ei și-au propus să 
dea glas prin fapte dorinței 
de a contribui cît mai mult 
la înfăptuirea Programului 
P.C.R., hotărîrilor stabilite de 
înaltul forum comunist. Și-au 
propus ca producțiile record 
obținute în zilele istoricului 
eveniment să devină produc
ții medii în fiecare zi. Astfel 
ei realizează peste sarcinile 
normale de plan piese de 
schimb, necesare pentru 50 
războaie de țesut. Inițiativei: 
„Eu execut, eu controlez, eu 
răspund" i-au adăugat înce- 
pînd cu săptămîna aceasta o 
alta „depășirea planului cu 
45 la sută, nici un rebut, nici 
o absență nemotivată".

Cu primul cargou de 
2130 tdw, construit la 
S.N.O., a plecat în 
probe și Gheorghe Pet- 

secretarul organizației 
U.T.C. de la atelierul elec
tric. Un eveniment în activi
tatea sa profesională și a ce
lorlalți electricieni, pentru 
că obiectivul a fost apreciat 
în mod deosebit. A lucrat la 
aproape 50 de nave, de toate 
tipurile, la instalațiile tablou
rilor de comandă, pupitre, 
instalații de ancorare, semna
lizări. (Iată-1 în fotografie 
montind busola cargoului). 
Practic, a executat toate In
stalațiile electrice, de la pupa 
pînă Ia prora, ln cei șapte 
ani de meserie. Aprecie
rea pozitivă pe care o făcea 
asupra activității lui tovară
șul Dumitru Petrache, secre
tarul organizației de partid 
de Ia atelierul electric, este 
evidențiată și de faptul că 
tinărul comunist Gheorghe 
Petcu a dobindit un adevă
rat tact pedagogic, învățin- 
du-1 meserie și pe ucenicii 
Nicolae Bîra, Mihai Neagoe, 
Ion Crăciunescu și alții. Că 
experiența sa se îmbogățește 
cu fiecare nouă lucrare, pro
gresiv cu tipurile de nave in
trate în fabricație aici, Ia 
Oltenița, o arată calificativele 
pe care le primesc lucrările 
sale. Este un drum parcurs 
cu conștiinciozitate, cu ma
tură înțelegere politică, un 
drum al devenirii destinului 
comunist al tinărului munci
tor. „Fiecare utecist, afirmă 
el, trebuie să fie pătruns de 
îndemnul secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat 
la Congres tinerei generații. 
Avem experiența atîtor ani 
de muncă în construcția de 
nave, avem exemplul viu al 
comuniștilor din șantier, 
avem clare perspectiva și 
jaloanele drumului pe care 
trebuie să pășim. Tinerii 
Șantierului naval Oltenița 
sint hotăriți să pornească 
demn pe acest drum de to
tală angajare".

LUCRĂRI
încheierea arăturilor adînci

2. 0 MAI MARE RESPONSABILITATE
V

LA ORDINEA

ÎN PREGĂTIREA PROFESIONALA 
ȘI TEHNICĂ

ZILEI

Transportul și administrarea 
îngrășămintelor
începerea reparațiilor la tractoare

«

• întreaga națiune, un gind, o voință 

EXEMPLUL PRIMULUI COMUNIST AL TĂRII, 
EXEMPLUL NOSTRU DE MUNCĂ Șl VIAȚĂ

Colective de oameni ai muncii din diverse sectoare 
de activitate, continuă să trimită Comitetului Central 
al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame 
prin care își exprimă deplina adeziune la hotăririle 
Congresului și se angajează să nu-și precupețească 
nici un efort pentru îndeplinirea lor exemplară.

In pagina a IlI-a

Pentru un județ cu o produc
ție industrială anuală în actua
lul cincinal de 3,5 miliarde lei, 
prevederile documentelor a- 
doptate de Congres ca pînă în 
1980 toate județele să ajungă la 
cel puțin 10 miliarde lei fieca
re, constituie principala sarci
nă de referință și pentru orga
nizațiile U.T.C. Industrializarea 
într-un asemenea ritm este fără 
îndoială un proces complex, 
care ridică responsabilități unui 
șir întreg de factori. Cum însă 
tinerii sînt cei cărora li se a- 
dresează în primul rînd efectul 
industrializării, este lesne de în
țeles că sarcini sporite revin 
și organizațiilor U.T.C.. iar a- 
mînarea angajării lor în pre
gătirea de pe acum a condițiilor 
care să asigure atingerea aces
tui indicator ar însemna în fapt 
amînarea propriei noastre de
veniri, așa cum ne-o prefigu
rează documentele adoptate de 
Congres. De aceea prima între
bare pe care ne-am pus-o noi, 
activul județean, a fost : ce sar
cini imediate se desprind pen
tru organizațiile U.T.C., care 
sînt direcțiile în care putem

și trebuie să acționăm pentru 
ca să ne onorăm cum se cuvi
ne încrederea acordată de 
partid, pentru a răspunde che
mării pe care secretarul gene
ral al partidului a adresat-o ti
nerei generații ? întrucît răs
punsul nu putea ocoli preocupă
rile colectivelor de oameni 
muncii din județul nostru 
tru a îndeplini înainte de 
men cincinalul pe care îl 
versăm, ne-am îndreptat 
ția spre intensificarea în 
întreprinderile, în toate satele a 
acțiunilor direct productive, 
precum și spre sporirea contri
buției tinerilor prin munca pa
triotică pusă în sprijinul pro
ducției. In mod special ne vom 
concentra atenția în domeniul 
realizării investițiilor, pe șan
tierele de construcții de la în
treprinderea Electrocontact, de 
la căminele de nefamilîști, ln 
întreprinderile textile și fabri
cile de confecții din Botoșani și 
Dorohoi.

Sintem, deasemenea, preocu
pați ln prezent de atragerea tu-

ai 
pen- 
ter- 
tra- 

aten- 
toate

se înregistrează în județele Timiș, 
Arad, Bihor, Caraș-Severin, Să
laj, Maramureș, unde lucrarea nu 
a fost realizată nici în proporție 
de 50 la sută. Carențele tehnice și

• Mesaje de felicitare adresate tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU de personalități 

de peste hotare ln pagina a V-a

(Continuare In pag. a TV-a)

EȘTI UN OM NOU, IOSIF SABĂU?
In atotcuprinzătorul cod moral — Proiectul de norme ale 

vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste 
sint expuse dialectic cerințele pe care partidul le pune in 
fața tineretului revoluționar, idealurile etice spre care trebuie 
să aspire, valorile morale pe care le promovează. Un chip 
concret de a munci, trăi și a gîndi in societatea socialistă.

— Am fost întrebat deseori, 
ne spunea Mihai Matei, secre
tar al organizației U.T.C. de la 
Uzina de alumină din Oradea, 
gazdă a dezbaterii noastre, de 
ce omul tînăr trebuie să-și mo
deleze o nouă fizionomie mo
rală ? De ce vorbim de un om 
nou ? Este un lucru îndeobște 
știut și de la înalta tribună a 
Congresului al XI-lea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu * «pus-o șl

mai clar că înaintarea pe dru
mul orânduirii socialiste este un 
drum greu, nu lipsit de dificul
tăți. în acest urcuș trebuie să 
avem conștiință lucidă a con
tradicțiilor, a plusurilor și a 
minusurilor din realitatea în
conjurătoare, să găsim perma
nent în noi forța dea schimba, 
de a transforma revoluționar 
societatea. Aceasta Implică ine
vitabil voința da a m transpor

ma, de a stabili noi raporturi 
între oameni bazate pe respect 
și întrajutorare. în aceasta re
zidă superioritatea omului nou, 
omul 
comuniste 
principala 
social.

Dacă ar 
adevărată 
rale ce constituie profilul 
ritual al omului nou, ce calita
te ați așeza la loc de frunte ? 
„Fără îndoială, ne răspunde 
Ștefan Botez, lăcătuș, atitudinea 
față de muncă. Munca, devine 
prin normele eticii și echității 
socialiste, ale vieții și muncii 
comuniștilor criteriul de jude
cată a omului, a valorii sale. 
Și, deopotrivă, condiția demni
tății, a prețuirii, a onoarei ln 
societatea noastră. In muncă *•

care în Carta educației 
este desemnat drept 

forță a progresului

trebui să alcătuim o 
tablă de valori mo- 

spi-

răsfrlng toate celelalte trăsă
turi morale : corectitudinea, 
conștiința profesională, cinstea, 
grija față de avutul socialist, 
răspunderea față de sine și față 
de alții, disciplina, colectivis
mul, prietenia. Spune-mi cum 
muncești, ca să-ți spun cine 
ești, vorba asta din bătrîni își 
recapătă pentru noi un alt ade
văr etic. Progresul noii orîndu- 
iri este strîns legat de genera
lizarea în proporții de masă, 
îndeosebi în rindul tineretului, 
a cultului muncii în folosul so
cietății și prin aceasta în folo
sul propriu. Acest îndemn a fost 
reluat cu diferite prilejuri de

LUCIA HOSSU

(Continuare in pag. a TV-a)

ilele agriculturii, 
acum la sfîrșit de 
an, sint trecute de 
lucrătorii ogoarelor 
în calendarul pro
ducțiilor viitoare,

pentru că obținerea unor recolte 
mari la culturile care se vor în- 
sămînța în primăvară — porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
cartofi și altele — este condițio
nată, în măsură hotărîtoare, de 
executarea arăturilor adînci pe 
suprafețele respective și de tran
sportul și administrarea îngrășă
mintelor chimice și organice. Un 
mare număr de județe au raportat 
încheierea arăturilor, dar în unele 
zone ale țării, acolo unde recolta
tul și eliberatul terenului au fost 
întîrziate din cauza condițiilor 
nefavorabile, se impune vitaliza
rea ritmului de lucru, în așa fel 
incit în cel mai scurt timp aceas
tă lucrare să se termine ve toate 
suprafețele planificate. Concomi
tent, o atenție sporită trebuie 
acordată calității lucrărilor, fapt 
care influențează atît nivelul vii
toarelor recolte, cît și păstrarea in
tegrală a structurii pămîntului, 
baza principală de producție a a- 
griculturii. Aceasta se impune cu 
atît mai mult cu cît la Congresul 
al XI-lea al P.C.R. s-a atras cu 
insistență atenția asupra folosirii 
raționale a fondului funciar, ca o 
obligație expresă a tuturor lucră
torilor din agricultură, cît și a în
tregului popor. Nimic nu poate 
scuza risipa sau distrugerea cali
tății pămîntului. de aceea specia
liștii, cadrele de conducere din 
I.A.S., C.A.P. și S.M.A. au dato
ria de a urmări îndeaproape mo
dul cum se desfășoară lucrările 
în cîmp.

Dintr-o situație statistică în
tocmită la Ministerul Agriculturii 
reiese că în cooperativele agrico
le de producție s-au efectuat ară
turi adînci pe 83 la sută din su
prafețele nlanificate. Județe ca 
Argeș, Alba, Olt, Tulcea, Tele
orman. Constanța, Dolj, Vîlcea, 
Hunedoara, printr-o bună organi
zare a muncii în cîmp, aprovizio
narea ritmică cu carburanți, di
rijarea operativă a forței meca
nice, au încheiat lucrarea sau se 
apropie de final. Restanțe mart

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Continuare în pag. a lll-a)
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• Puternicul ecou internațional al forumului 

comuniștilor români ln pagina a Vl-a

S.O.S. Programul școlar!
Ca replică la un articol al coresponden

tului nostru la Hunedoara, prin care se 
semnala tendința unor părinți de a-și scuti 
copiii, elevi, de unele îndatoriri (de pildă de 
orele de sport) procurîndu-și niște certifica
te medicale „acoperitoare", tatăl unei eleve 
din acest județ ne trimite o scrisoare ce 
merită, după opinia mea, atenție la nive
lurile cele mai înalte ale pedagogiei româ
nești. Fiind de acord cu tendința, criticabilă, 
sesizată de ziarist, cel ce ne scrie îndeam
nă ca lucrurile să fie privite mai adine, pu- 
tîndu-se astfel observa că, pe lingă cei ce 
fac asemenea lucruri dato
rită unor concepții greșite, sint 
și mulți care procedează ast
fel din dorința de a găsi o 
ieșire dintr-o situație ce poate 
avea urmări cu totul ne
plăcute pentru fiii și fiicele lor. 
Supraîncărcarea elevilor I lată faptele

„Motivul ? 
, > Pe

concret : Elevii de liceu au zilnic cite șase 
și chiar șapte ore de cursuri. Invățînd după 
amiaza, fata mea are cursuri de la 13,30 
pînă la 19,30, în principiu. Dar în mod per
manent, aproape zilnic se adaugă cîte o oră 
înaintea orelor de cursuri și cîte o oră după 
acestea. Așa se face că elevii venind acasă 
la ora 20-20,30 să nu mai poată lucra nimic. 
Dimineața, fiica mea se scoală la orele 7, 
iar pînă la 
învață. Mănîncă și pleacă Ta școală, 
așa mai departe". Uneori, ne scrie același 
părinte, sînt prevăzute programe și pentru 
zilele de duminică. „Și atunci se pune între
barea : cîte ore trebuie să lucreze un elev 
pe zi ? ln cazul fiicei mele : de la orele 7 
la orele 20, ceea ce înseamnă 13 ore. Dacă 
vom reține că e vorba, totuși, de niște tineri 
foarte tineri, vom constata că li se cere să 
depună un efort ce depășește cu mult pe cel 
al oamenilor formați. Nu este prea mult ? 
Eu am văzut pe la policlinici copii într-ade- 
văr surmenați. Din cîte mi-am dat seama

11-11,30 își pregătește temele, 
încă și pleacă la școală. Și

este vorba, de multe ori, tocmai de copiii 
care au luat școala în serios".

Propunîndu-ni-se să abordăm problema 
supraîncărcării elevilor facem aici o primă 
revenire (fiindcă, de fapt, ziarul nostru a 
mai vorbit despre ea în cîteva rînduri, 
de-a lungul anilor). O revenire ce se vrea 
o invitație adresată tuturor celor ce pot 
contribui dacă nu la rezolvarea, cel puțin 
la diminuarea efectelor nocive ale unui 
program de genul celui anunțat de hunedo- 
reanul care ne scrie. Știm, cerințele științi
fice ale epocii noastre sînt foarte mari, știm 

că s-au acumulat numeroase 
—...... cunoștințe ce se cer însușite.

Euqen Florescu ,n 'ume. .s_a !recut însâ Ja 
a comprimări masive ale datelor

——— ce se pretind a fi însu
șite în școală, am văzut ma

nuale foarte sintetice, caiete speciale, tipă
rite, care reduc obligațiile puse în fața ele
vului de a scrie, uneori, zeci de pagini, de 
a desena numeroase hărți, scheme etc. To
tul redus la strictul necesar.

S-au depus, la noi, toate strădaniile în 
acest sens ? Noi credem că nu, devreme ce 
copii chiar din ciclul I ajung, uneori, la un 
program aidoma celui mai înainte descris. 
Dar timpul lor de joacă, de mișcare ? Se 
poate, oare, suprima acest timp ? Cu ce 
efecte pentru generațiile noi ?

Multe, după opinia noastră, depind — 
dincolo de programă - de profesorul în
suși. El poate aerisi programul zilnic, sau 
poate spori supraîncărcarea. Multe depind 
și de organizațiile de pionieri și de U.T.C., 
ale căror activități în afara programului 
trebuie foarte bine cîntărite.

Avem o sarcină dată de partid : să creas
că bine generația tînără. Tocmai în acest 
scop ni se cere însă să luăm toate măsurile 
ca dezvoltarea celor tineri să fie multilate
rală, dar și normală, totodată 1
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A-> ANDDEI PLEȘU: „Călătorie

VÎRSTA MORALĂ în lumea formelor

A PERSONAJULUI
Intre vîrsta — biologică, 

psihologică, morală, intelectuală 
— a unui scriitor de proză și 
vîrsta personajelor sale nu se 
pot stabili legături precise și 
obligatorii. Ceea ce nu înseamnă 
că ele nu pot exista sau că nu 
există. Numai că din existența 
lor nu trebuie trase concluzii 
generalizatoare, fiindcă s-ar do
vedi false și ar produce confu
zii în raportul dintre autor și 
operă. Personajele preferate, cel 
puțin pînă acum, de, bunăoară. 
Dana Dumitriu sau Valentin 
Șerbu, sînt oameni bătrîni; dim
potrivă Petru Popescu sau Au
gustin Buzura au adus în centrul 
cărților ce le-au scris pînă azi 
oameni tineri. Toți acești scri
itori fac însă parte, biologic 
vorbind, din aceeași generație. 
Și exemplele ar putea continua 
în varii sensuri pînă la epuiza
rea combinațiilor logice posibile 
între vîrsta autorilor și aceea a 
personajelor, fără să putem des
prinde dintr-o atare desfășurare 
de constatări nici măcar o sin
gură observație de valabilitate 
generală, în care să se implice 
cu adevărat ceva esențial din 
raportul scriitor-personaf. Nu-i o 
simplă butadă părerea după care 
un scriitor, mai ales unul de 
proză, este copil, tînăr, matur și 
bătrîn in același timp, trăind 
concomitent în specificul fiecă
rei dintre aceste vîrste. E cert că 
el trebuie să le cunoască, fie 
din experiență proprie, fie prin 
intuiție și cultură, altfel mi-e 
greu să cred că personajele lui 
vor avea cit de cit atributul 
autenticității și nu vor fi carica
turi vorbitoare. Așa Stând lucru
rile, problema vîrstei personaju
lui, și mă opresc acum asupra 
vîrstei morale a acestuia, este, 
indiferent de prezența sau ab
sența legăturilor cu vîrsta auto
rului, o problemă a personaju
lui însuși, a lumii în cate el se 
mișcă și a timpului istoric ce-l 
determină. Am ales vîrsta mora
lă a personajului pentru că ea 
constituie subiectul multora din
tre cărțile de proză, mai ales ale 
scriitorilor tineri, apărute în ul
tima vreme.

Identitatea morală, cum bine 
se știe, nu ține de ereditate ; 
obținerea ei presupune întotdea
una un dublu efort: de educare 
în spiritul moralei epocii istorice 
și de înțelegere a moralei înseși. 
Ce mi se pare interesant la per
sonajele unor cărți precum 
Martorul de Gh. Schwărz, Lo
cul de D. Matală, Sepia de 
Marcel Runcanu, Saltul în gol 
de Alexandra Indrieș, — ca să 
mă rezum la prozatori aflați la 
prima carte — este această cău
tare a identității morale. Proce
sul caracterizează proza realistă 
și presupune un dialog continuu, 
nici simplu fi nici linear, între 
personajul ce se caută și con
textul social în care acesta tră
iește și acționează. Personalita
tea distinctă a fiecărui personaj 
șt împrejurările speciale, de ase
menea distincte, în care fiecare 
se confruntă, fac ca devenirea 
morală a unuia să nu coincidă, 
în durată, în manifestări și în 
consecințe cu a celuilalt.

Pentru personajul din Marto
rul lui Gh. Schwarz, tînăr inte
lectual din anii de acută febrili
tate social-politică de la sfârșitul 
perioadei interbelice, importantă 
este înțelegerea, mai întîi ca 
martor istoric, a sensului luptei 
comuniștilor în condiții de ile
galitate și opresiune politică, 
și apoi, pe baza înțelegerii, op
țiunea ideologică. Devenirea

morală a acestui personaj e, 
așadar, corelată de devenirea lui 
politică, fundamentată aceasta 
pe cunoașterea și înțelegerea 
cauzelor, și a finalității acțiunii 
sociale și politice a forțelor ce se 
înfruntau. Vîrsta morală a perso
najului semnifică aici înțelegerea 
categoriilor adevăr și minciună, 
bine și rău, de la înălțimea unei 
conștiințe politice ea însăși în 
formare. Romanul tînărului scri
itor (ce a obținut premiul U.T.C. 
pentru proză) rămîne ca atare 
deschis, cel puțin la nivelul 
personajului principal, al marto
rului, care, în procesul identifi
cării sale morale, mai are de fă
cut pasul de la constituirea 
vîrstei morale la consolidarea ei 
prin participare conștient asuma
tă la acțiunea politică pentru 
care a optat.

O situație similară tn ce pri
vește fundamentarea devenirii 
morale pe devenirea politică și

Considerații 
pe marginea unor 

cărți de debut in proză

ideologică tratează romanul Ale
xandrei Indrieș, Saltul în gol. 
Numai că personajele centrale de 
aici se găsesc în alte împreju
rări istorice, ce reprezintă o fază 
ulterioară față de acelea în care 
se mișcare personajul cărții 
dinainte. Politicește vorbind, pro
tagoniștii romanului sînt oameni 
formați, trăiesc într-o epocă de 
consolidare a unor realități so
ciale noi, ca atare devenirea lor 
morală se corelează ca exempla
ritatea acțiunilor proprii în dome
niul vieții publice. Iar aceasta 
presupune, la rîndu-i, înțelegerea 
exactă, nedogmatică, a sensului 
acțiunii politice în condițiile so
ciale și psihologice specifice 
progresului general al societății.

Personajele sînt vădit preocu
pate de identitatea lor morală, 
problematizează, cam excesiv, in 
jurul ei. poate și pentru că pre
zentul vârstei morale este afectat 
la ei de amintirea unor eveni- 
mente-limită (războiul cu tot ar
senalul său de traume), la care 
țin să se raporteze mereu din 
dorință firească de a se regăsi 
fiecare, în ordine morală. Conști
ința politică produce, în cazul a- 
cesta, o clarificare așteptată în 
constituția morală a personajelor.

Căutarea identității morale se 
integrează alteori în procesul 
maturizării psihologice. Persona
jul din Sepia de Marcel Con
stantin Runcanu este la o vîrstă 
în care devenirea morală se 
confundă cu afirmarea personali
tății psihică. Foarte tînăr fiind, 
el are, în anii adolescenței și ai 
primei tinereți, o biografie cum
va educativă și destul de plină: 
pe rînd, muncitor pe un șantier, 
paznic la o fermă, ucenic în ale 
picturii, militar în termen, lucră
tor la un siloz, pacient într-un 
sanatoriu de psihoterapie etc. Se 
caută fără a se găsi foarte repe
de, dar fiecare eșec are valoare 
de document în acest dosar im
punător, care este, în cazul lui, 
identitatea morală. Venind din- 
tr-o familie ordonată tn spiritul 
tradiției culturale ardelenești, dar 
trăindu-și adolescența într-o epo
că de mari răsturnări — războ
iul și anii imediat postbelici —

personajul nu are, obiectiv vor
bind, prea multe șanse de a se 
realiza în plan psihic cu repezi
ciune. Important este însă că 
de-a lungul tentativelor sale, în 
contactul cu diverse medii so
ciale și tot așa de diverse menta
lități, el are prilejul de a înțele
ge și de a selecta valorile morale 
care, mai tîrziu îl vor caracteriza.

în sfîrșit, un caz interesant de 
căutare a identității morale ni-l 
Oferă personajul nuvelelor lui D. 
Matală din Locul. De data a- 
ceasta, ceea ce provoacă o revi
zuire în ordinea morală este un 
eveniment psihic de mare tensiu
ne. Personajul suferă un trauma
tism intim (moartea soției), care-l 
scoate pentru o vreme din con
textul social obișnuit, izolîndu-l 
cumva în proiecțiile memoriei 
Și, moralicește, dezechilibrîndu-l. 
Devenirea morală este în cazul 
lui o încercare de reechilibrare 
ce nu se poate realiza fără efor
tul de reintegrare în viața so
cială, de refacere a legăturilor cu 
mediul social și profesional, rupte 
în urma evenimentului psihic 
amintit. Se înțelege că această 
restabilire a viziunii specifice a- 
Supra categoriilor morale și, im
plicit, asupra consecințelor deri
vate din ea, este o chestiune de 
timp, dar problema care-l in
teresează pe scriitor este. în 
fond, aceea a măsurii în care con
textul social poate acționa pozi
tiv, sprijinind devenirea morală 
a individului, dincolo de determi
nările particulare care o reclamă 
sau de la care se revendică.

Dacă identitatea psihologică 
are, în proză, o funcțiune mai 
ales de diferențiere între perso
naje, mai mult chiar decît aceea 
biologică sau intelectuală, iden
titatea morală are mai ales rolul 
de a realiza, în literatura 
epoci istorice 
delimitate prin 
fice, unitatea 
semnul moralei

unei 
constituite și 

caractere speci- 
personajelor sub 
societății Înseși.

LAURENȚIU ULICI

Cartea tinărului critic de artă 
Andrei Pleșu se dorește a fi, și 
este din fericire, un debut mai 
puțin obișnuit. Autorul se con
centrează asupra cîtorva aspecte 
fundamentale ale creației plasti
ce pe care le analizează în pro
funzime, cu subtilitate și cer
tă aplicație. Cartea conține 
repetiții, dar în fiecare nouă 
revenire, concentrică, descope
rim uneori și accente noi. Car
tea conține nuanțări ale unor 
afirmații anterioare ce au părut 
criticului prea categorice, dar în 
ele nu sesizăm contraziceri, po
ziții neconciliabile. Problema ar 
fi a proporționării, a rigorii 
compoziției pe 
cari! o implică 
orice severă de
monstrație. Au
torul este con
știent de toate 
acestea. I-ar fi 
fost poate la 
îndemină să 
procedeze și alt
fel. Preferă în
să actuala „for
mulă". nu din 
cochetărie, ci — 
așa cum lasă să 
cuvîntul său 
convingere de ordin moral. „Is
toria" conturării și consolidării 
opțiunilor criticului, atunci 
cind acesta e de bună credință, 
nu are sens a fi ascunsă, su
gerează destul de clar, autorul. 
Dimpotrivă, dezvăluirea integra
lă a experienței spirituale este 
mai elocventă și convingătoare 
adesea decit antologarea pudi- 
bondă a acesteia.

Andrei Pleșu acordă un spa
țiu substanțial limbajului și in
strumentelor criticii. menirii 
criticului. Considerațiile sale 
conturează nu numai un punct 
de vedere, ci și o platformă de 
Pe care înțelege să-și exercite 
constant activitatea practică. 
Criticul este pentru sine un 
„specialist" numai în măsura în 
care este capabil, mai mult de
cît alții, a recrea (a retrăi) o- 
pera în limbajul său propriu. 
Criticul nu este exclusiv un cre
ator, un cercetător migălos ori 
consumator oarecare, ci mo
mentul lor de intersecție. La fel 
cum este momentul de intersec
ție al tuturor specialităților și 
„subspecialităților" instituite în 
practica cercetării artei : istorie 
a artei, teorie a artei, sociologie 
și psihologie a artei, etc.
Ca obiect al criticii, arta inte
resează în primul rînd prin ten
siunea sa existențială, deci prin 
valoarea sa de experiență care 
traduce sau instaurează un știi 
de viață. Condiția estetică ex
primă numai în forme caracte
ristice acest scop fundamental. 
Iată de ce criticul, „om pentru 
public" impune cu prioritate, ca
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se înțeleagă în 
înainte, dintr-o

moralist, în cel mai elevat în
țeles al cuvîntului.

Fructificînd o serie de suges
tii oferite de Dufrenne și Wor- 
ringer. Andrei Pleșu, condițio
nează frumosul de valorile de 
fericire conținute, firește înțe
lese ca valori către care aspi
răm numai constant. Ce în
seamnă valoare în artă ? se în
treabă autorul, tn această vi
ziune ea este „procentul de 
-importanță- conținut intr-un 
obiect prin raportare la scara 
fericirii umane. Unitatea de mă
sură a acestui procent ar fi, a- 
șadar, omenescul... omenescul 
resimțit ca latență de fericire". 

Resortul său 
este de ordin 
moral. Vocația 
sa de filozof al 
culturii, Ce ju
decă fenomenul 
artistic global 
și detașat, în 
interdependență 
(plastică, litera
tură, filozofie 
etc), vocație că
reia timpul (deci 
cumulul de in- 

experiență) ii va 
exactă.

formație și 
contura dimensiunea 
Din această perspectivă se cu
vine „a citi" strădania criticului 
în lărgirea și nuanțarea noțiu
nilor de formă și spațiu în artă, 
de compoziție, comentariul său 
asupra „aventurii artei moder
ne", față de câte își ia exage
rat de multe precauții, asupra 
destinului social al artei, al a- 
devărului ei, al funcției sale 
formative.

Andrei Pleșu se anunță a fi 
de pe acum unul dintre cele 
mai organizate și ferme spirite 
critice. Cartea sa, scrisă cu ta
lent literar (unele pagini fiind 
de-a dreptul seînteietoare) ne 
dezvăluie o serie de notabile 
calități ; profunzime și totodată 
suplețe a gîndirii, limbaj critic 
format, rigoare în argumentație, 
capacitate de sinteză, intuiție 
sigură, seriozitate, conștiință 
profesională. Ni s-au părut însă 
puțin obositoare insistențele de 
a se plasa mereu sub scutul 
autorităților indiscutabile (abu
zul de citate), inventarea preo- 
pinenților și încă a unora de 
un nivel intelectual nu prea 
înalt, menită a-i susține iritarea 
polemică, tonul apodictic, în 
consecință, lipsa acelei atitudini 
dubitative, pe care „călătoriile" 
pe tărîmul culturii o presupun 
inevitabil. Dar să nu uităm că 
toate acestea aparțin debutului, 
că acest debut este unu] dintre 
cele mai convingătoare din ul
timii ani, în domeniu] criticii de 
artă, și că, la urma urmelor, 
nu lezează prin nimic substan
țial fondul demersului său.

C.R. CONSTANTINESCU

puțin. Tți urăm succes pentru 
noua încercare, dar — aten
ție ! — nu încerca de prea mul
te ori. Va fi păcat de anii pier- 
duți.

Victoria Abaza, Bacău : Spe
cialitatea „tehnica dentară" este 
inclusă în învățămîntul postli- 
ceal. Chiar in județul tău, la 
Bacău, pe strada Grivița Roșie 
nr. 35 funcționează o școală 
postliceală sanitară avînd și 
specializarea „tehnică dentară" 
Sint prevăzute probe de con
curs Ia Anatomia și Fiziologia 
omului — scris, Chimie — scris 
La Institutul medico-farmaceu- 
tic funcționează o facultate de 
stomatologie, cu durata studii
lor de patru ani, ăvind probe de 
concurs la : Anatomia și Fizio
logia omului, scris și oral, Chi
mie organică, scris, Fizică, no
țiuni de fizică atomică și nu
cleară, optică fizică moleculară 
și căldură, scris.

Colectivul anului V B. Gru
pul școlar nr. 1 Ploiești : în- 
tr-adevăr, materia voastră de 
specialitate „Utilajul și tehnolo
gia asamblării" nu este prevă-
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Au trecut trei luni de cind la i 
Ansamblul artistic U.T.C. din i 
str. Gutemberg nr. 19, a luat i 
ființă Centrul metodic de îndru- i 
mare a activității artistice des- 1 
fășurate în cluburile și casele i 
de cultură ale tineretului din 
subordinea C.C. al U.T.C. Insti- 
tutionalizarea acestei forme de 
orientare și de sprijinire a miș
cării artistice de tineret, răspun
de necesității imperioase de a o 
așeza sub controlul și îndruma
rea directă a cadrelor de spe
cialiști, dezideratelor dezvoltării 
și valorificării potențialului ar
tistic al tinerilor artiști ama
tori.

— Practic în atribuțiile centru
lui metodic, — ne-a spus Ion 
Butoi, directorul Ansamblului 
artistic al U.T.C. — intră cerce
tarea, îndrumarea 
întregii activități 
(politico-ideologic, 
țific, etic, estetic, 
nic, sportiv, recreativ-distrac- 
tiv) desfășurate in cluburile și 
casele de cultură ale tineretu
lui. Aparatul nostru de specia
liști are obligația de a controla 
și sprijini efectiv activitatea 
formațiilor artistice, de a ur
mări configurația repertoriilor, 
de a experimenta și recomanda 
noi formule de spectacole mar
cate de amprenta actualității 
imediate, de a contribui la dez
voltarea acelor colective și ge
nuri de manifestări care prin 
profilul lor servesc direct mun
cii politico-educâtive, sîht ope
rative și combative, ca de exem
plu : brigadă, teatrul politic, 
montajele literar-muzicale, gru-

purile vocale, dansurile temati
ce, spectacolele anchetă ; de a 
impune cunoașterea și valorifi
carea tezaurului creației popu
lare, de a se preocupa perma
nent de descoperirea și promo
varea tinerelor talente, inter-

concertelor model cu caracter 
metodic, demonstrativ, precum 
și elaborarea și difuzarea biblio
grafiilor' și a recomandărilor 
metodice. Iar celelalte sectoare
— muzical, literar și coregrafic
— răspund de asigurarea tutu-
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centrul metodic de îndrumare
al Ansamblului U. T.C

preț! și creatori. Atribuțiile cen
trului metodic sînt diferențiate, 
bineînțeles, în funcție de dome
niul fiecăruia din cele patru 
sectoare. Astfel, în sectorul me
todologic au loc organizarea 
periodică a unor schimburi de 
experiență la nivel zonal și re
publican, instructaje cu direc
tori și metodiști, consfătuiri, 
manifestări ale Studioului ar
tiștilor amatori din cadrul an
samblului, a spectacolelor și

ror formațiilor cu recomandări 
tematice de repertoriu, cu texte 
de brigadă, piese de teatru po
litic într-un act, librete core
grafice de dans tematic, parti
turi de muzică ușoară angajată, 
de coruri etc. Tot în sfe
ra de activitate a centrului me
todic intră și organizarea sub 
patronajul C.C. al U.T.C. ă con
cursurilor artistice de creație li
terară, muzicală Și coregrafică, 
cu o tematică inspirată din re-

alitățile societății noastre socia
liste, din viața și preocupările 
tineretului.

— Cum puteți evidenția 
aportul concret al activu
lui de specialiști ai ansam
blului din experiența celor trei 
luni ce au trecut de la înfiin
țarea centrului metodic ?

— Primele noastre acțiuni — 
instruirea directorilor de clu
buri și case de cultură desfășu
rată recent la Bușteni și con
sfătuirea despre dansul tematic 

. cu toți instructorii coregrafi din 
. țară, două dintre modalitățile 

de lucru permanente, relevă ca
racterul metodic ăl dialogului 
început cu artiștii amatori. De 
asemenea, deplasările tuturor 
instructorilor într-un număr de 
nouă așezăminte culturale, unde 
au colaborat efectiv cu forma
țiile, le-au îndrumat și sprijinit 
în elaborarea planurilor de ac
tivități, în organizarea și desfă
șurarea unor acțiuni „la zi" sau 
în vederea realizării unor ma
nifestări de anvergură. Dezide
ratele Îndrumării mișcării artis
tice de tineret de către cele mai 
specializate cadre, ale creșterii 
contribuției așezămintelor cul
turale la procesul complex al 
educației multilaterale a tine
retului, potrivit obiectivelor or
ganizațiilor, indicațiilor din do
cumentele de partid și de stat, 
urmărim cu consecvență să fie 
și dezideratele Centrului meto
dic al Ansamblului artistic al 
U.T.C.

zut ca probă, la alegere, 
cursul de admitere în 
mîntul superior tehnic, 
nerea voastră ca materia 
cialitate pentru profesia 
v-o însușiți in liceu să
clusă drept disciplină, la alege
re, la concursul de admitere o 
vom adresa M.E.Î. Numai spe
cialiștii din învățămîntul supe
rior tehnic sînt în măsură să 
decidă dacă în cadrul secțiilor 
Politehnicii o asemenea discipli
nă constituie o materie de bază. 
După cite cunoașteți, profilele, 
specializările facultăților s-au 
reStrins ca număr. începînd cu 
acest. an universitar, pentru a 
asigura viitorilor specialiști o 
formație profesională mai com
plexă. încît să le permită o bu
nă integrare în producție și o 
rapidă adaptare la cerințele me
reu altele, mereu noi impuse de 
modernizarea industriei. în a- 
cest context nu este posibil, și 
nici necesar, ca o anume disci
plină de profil dintr-un liceu 
industrial ori o secție a acestu
ia să se constituie în disciplină 
de concurs la facultate. Rațiu
nea disciplinelor de specialitate 
în școală este de a asigura o 
pregătire profesională de nivelul 
muncitorului cu înaltă Califica
re. La Tehnologia construcțiilor 
de mașini, facultatea care se po
trivește profilului vostru, este 
prevăzută fizica, ori, la alegere, 
tehnologia construcțiilor de ma
șini. Nu sîntem încă în măsură 
să vă informăm cum va fl con
cursul de admitere din iulie 
1975 ; deocamdată, își păștrează 
valabilitatea broșura „Admite
rea in învățămîntul superior - 
1974“.

Marcel Gramnea, Caracal : Ca 
să intri la un liceu nu trebuie 
să dai examene. NU ți-au spus 
lucrul acesta tovarășii profe
sori 1 — - -
Vili-a, la vară, te ■ înscrii la li
ceul dorit, ca toți colegii tăi. Tu 
vrei să urmezi un liceu de ră- 
dioelectronică. în județul vos- . 
tru sau într-unul apropiat tre
buie să existe .licee industriale 
cu profil de electrotehnică, fi
indcă, reține, specializarea în
cepe abia pe treapta a doua de 
liceu. Cum însă noi nu deținem 
rețeaua școlară a tuturor jude
țelor. te sfătuim să te adresezi 
tovarășei ori tovarășului diri
ginte cu rugămintea să-ți indi
ce unde se află liceul dorit de 
tine. Scrie-ne dacă ai fost în
drumat. Dacă nu, vom face noi 
tot posibilul să aflăm informația 
dorită de tine.

Cînd termini clasa a

ALINA POPOVICI

........

Oi

Maria Forizs, Bihor : într-ă- 
devăr, Școala postliceală de ste
nodactilografie funcționează în 
București, strada Șerban Vodă 

Mai există o asemenea 
la Craiova, strada Cara- 
105. Probele de concurs : 
și literatura română — 
limbă străină — engleză,

nr. 22. 
șebală 
cal nr. 
limbă 
scris, o
rusă, franceză, germană, spanio
lă — scris.

Lucina Mancu, comuna Cara- 
ula, Dolj : Ce știm pînă la a- 
ceastă oră, îți spunem : botani
ca este proba de concurs (dar 
poți alege și biologia In locul 
botanicii) la Facultatea de far
macie, unde ne spui tu, al picat

Florentina Lepădat, Sibiu : 
Sînt multe facultăți economice. 
Una funcționează la Sibiu. Chiar 
să nu știți voi, elevi la Liceul 
economic din Sibiu acest lucru ? 
De fapt nu este o facultate, ci 
o secție de drept' economic și 
administrativ, subordonată U- 
niversității din Cluj-Napoca, cu 

, sediul, pe B-dul -Victoriei,- nr.
3—5. în București -îți are sediul 
Academia de studii economice, 
cu cinci facultăți, iar la Cluj-

■ Napoca există o facultate de 
științe economice. Nu-ți putem ■

• vorbi în acest colț de rubrică,
■ în detaliu, despre toate facul
tățile economice, trebuie să te 
clarifici care anume domeniu e- 
conomic te interesează. Nu poți 
consulta „Admiterea în învăță
mîntul superior — 1974" ? Nu 
se poate să nu existe Broșura 
la biblioteca școlii, ori să n-o 
găsești la o altă bibliotecă din 
oraș, la un coleg sau chiar la 
facultatea din orașul vostru. Du
pă ce-ți alegi domeniul, ne poți 
cere detalii. Urmărește, totuși, 
ziarul : vom face apel la con
ducerea A.S.E. să prezinte pen
tru tineri facultățile din Acade
mie și condițiile de admitere.

LUCREȚIA LUSTIG

HP*
S

Rămăsesem data trecută la finalul meciului nostru de „Cupa 
Davis'" cu Franța. Spuneam atunci că aveam senzația erorii 
mele de a fi acceptat să joc în echipă, în ciuda victoriei 

asupra Franței.
Pentru meciul cu Italia, m-am prezentat, conform promisiunii, 

deși eram convins, în continuare, că fac o greșeală. Am exprimat 
în repetate rînduri acest punct de vedere și am cerut cu insistență 
ca tn cadrul jocurilor să-mi revină exclusiv sarcinile de jucător. 
Nu-i un secret pentru nimeni faptul că în ultimii 10—15 ani, cind 
eram în plină vigoare, echipa noastră de „Cupa Davis’" era — de 
ce aș fi modest ? — condusă de mine. Acum, însă, nefiind convins 
că pot asigura o asemenea conducere, am cerut să răspund numai 
și numai ca jucător.

Și acum, să lămurim câteva lucruri. Mie mi s-a comunicat că 
voi juca și simplu, în ziua tragerii la sorți. Faptul m-a surprins. 
In cursul discuțiilor am spus că mă voi supune oricărei decizii, 
dar am rugat să se ia în considerație toate antecedentele.

In fața deciziei de a fi selecționat și pentru simplu, simțeam că 
îl frustrez pe Ovici, omul care a câștigat, de fapt, meciul cu Franța. 
Eu îl stimez mult pe acest jucător, astfel încît senzația de frustrare 
a fost perfect normală. Părerea lui Ovici a fost că ar fi mai bine 
să joc eu. Dar această părere nu coincidea cu părerea mea. Ca să 
nu mai lungesc vorba, am acceptat decizia conducerii tehnice. 
Veți spune, poate, că ar fi trebuit să refuz, dar adevărul e că, 
odată ce am acceptat să fac parte din echipă, refuzul nu mai era o 
alternativă posibilă.

In aceste condiții a început meciul. In privința resurselor mele 
fizice, am mai vorbit în acest serial. Ele erau, în cel mai bun caz, 
sub semnul întrebării, dat fiind că nu mai jucasem de mult un 
„trei din cinci" pe zgură și în aer liber. Conștient de necesitatea 
păstrării resurselor fizice, am încercat să-mi economisesc forțele în 
partida cu Panatta, avînd în vedere jocul de dublu.

Să spunem deschis, acuma, că am pierdut meciul cu Italia în 
jocul de dublu. Dacă vreți o explicație tehnică, pot spune că am 
fost învinși pentru că nu mai reprezentam o pereche sudată. 
Năstase a jucat, în ultimul timp, cu jucători de altă factură, și tn 
primul rînd cu Connors. S-a creat o discrepanță față de jocul nos
tru de odinioară. Tactica noastră de apărare n-a mai dus la rezul
tatele scontate. Aceasta este explicația obiectivă, fără alte încercări 
de complicare a lucrurilor.

Mă simt dator să spun câteva cuvinte în legătură cu accidentul 
pe care l-am avut în timpul meciului. Știu că s-a vorbit mult în 
legătură cu durerile pe care le-am avut. Vreau să vă spun că în urmă

cu trei ani am acut o puternică criză provenită dintr-un calcul la 
vezica biliară. După cum ați remarcat, poate, această criză s-a făcut 
simțită chiar în primul meci de simplu, cel cu Panatta. Ea s-a 
accentuat în partida de dublu. Comisia de medici a și constatat-o. 
Conform regulamentului, puteam să fiu înlocuit de Ovici. Dar, la 
orele 13, arbitrul principal a spus, pe neașteptate, că nu rezultă 
existența unei crize... renale și nu a acceptat înlocuirea. In această 
situație, aveam două posibilități: 1) să nu mă prezint, păstrând 
șansele unei contestații și 2) să mă prezint și să pierd.

In meciul cu Barazzutti, criza s-a accentuat și mai mult. Văzând 
cum stau lucrurile, antrenorul Caralulis mi-a spus că pot părăsi 
terenul. Eu, însă, am rămas pe teren.

Așa au stat lucrurile la Mestre — Veneția. Din păcate evoluția 
întâmplărilor face ca cele trei zile de la Mestre să reprezinte pen
tru mine o piatră pe care voi fi nevoit, probabil, să o port toată 
viața. Foarte mulți prieteni și chiar neprieteni mă acuză că am 
jucat simplu. Repet: n-am spus niciodată că vreau să joc simplu. 
Am executat pur și simplu o decizie a conducerii tehnice. Sigur 
că aș fi putut să refuz. Dar, așa cum am mai spus-o, în momentul 
în care am acceptat să joc într-o echipă, mi-am asumat și obligația 
de a mă supune oricărei decizii.

Tenisul e un joc de echipă — ne referim la „Cupa Davis'". Și 
e foarte greu să aduni doi jucători. Această dificultate se 
manifestă mai ales în perioada schimbului de generații, care 

nu a scutit echipe de tenis glorioase cum au fost acelea ale Italiei, 
Spaniei sau Suediei.

Noi sîntem foarte tineri în tenis. In ultimii 10 ani ar fi trebuit 
să facem mult mai mult pentru viitor. In această situație nu ne 
rămîne decît să ne asumăm răspunderea unui efort în vederea 
satisfacțiilor de peste zece ani. Iar dacă acest efort nu va fi făcut 
acum, atunci nu va mai putea fi depus niciodată.

Astăzi, spre deosebire de alți ani, există mii de copii cu racheta 
în mină. E adevărat, baza materială e insuficientă, dar e mai bună 
decît în anii trecuți.

De ce Să lungim vorba ? O echipă de prestigiu nu se poate face 
din nimic. Astăzi sau în viitorul foarte apropiat ne trebuie 30—-40 
de Marcu, Ovici sau Hărădău. Acești 30—40 trebuie să-t tragă, la 
rîndul lor, pe alții. Ce speranțe poți nutri când rezervele echipei 
naționale sînt mereu aceleași, ani la rînd ?

Părerea mea este că viitorii mari campioni ai României au as
tăzi 10—11—12 ani. Tenisul este un sport foarte greu, ceea ce face 
ca lucrul în perspectivă cu copiii de 10—11—12 ani să fie o obli

gație curentă. Această muncă trebuie să aibă o tenacitate deosebită. 
Vremea apariției jucătorului de tenis genial „din spuma mării"' a 
trecut. Tenisul modern a pierdut mult din elementele care depă
șesc cadrul matematicii și fizicii. După cum v-ați dat seama, tru
badurii geniali rezistă din ce în ce mai greu confruntărilor aspre 
cu legile obiective ale tenisului modern, în care problema funda
mentală începe să fie pregătirea psihică foarte avizată, încă de la 
vîrsta copilăriei.

Am socotit necesar să fac scurta istorie a campaniei noastre 
1974 în „Cupa Davis'", deși nu-mi face plăcere să amintesc 
(și chiar să-mi amintesc numai mie) toate întîmplările pe

trecute. Sigur că aș fi avut poate dreptul să-mi închei cariera cu 
acel meci 100, susținut în compania lui Stan Smith la București. 
Sportivul din mine, însă, nu regretă prea mult faptul că a trebuit să 
bea și dintr-o cupă amară, după ce i s-a spus că are dreptul să 
bea, pentru ultima oară, dintr-una a datoriei împlinite.

Am socotit necesar să reamintesc întîmplările nit prea fericite 
din ediția 1974 pentru a atrage încă o dată atenția asupra efortului 
necesar în vederea creșterii tenisului românesc, care trebuie să 
continue cu o justificată mîndrte tînăra tradiție, realizările presta 
gioase, înregistrate în acești ultimi 10 ani.

Repet, campionii nidri ai României âu, astăzi, 10—11—12 ani. 
Poate că această afirmație ar putea să fie interpretată ca o accep
tare a unui moment dificil în perioada actuală. Eu, însă, cred, că 
e mai corect să spunem lucrurilor pe nume și să afirmăm că viitorii 
mari campioni se Vot naște din copiii care au privit cu mîndrie, la 
televizor, jocurile noastre din ultima vreme și care pornesc înarmați 
cu o doză de elan absolut normală. Sigur că elanul singur al aces
tor copii câștigați pentru tenis nu este suficient. El trebuie valo
rificat din plin printr-o muncă tenace, în care să se elimine com
plet diletantismul în acest sport care, pe plan mondial, a reușii să 
piardă pe drum toate floricelele inutile.

Am fost nu demult oaspetele copiilor din Rîmnicu Vîlcea și 
Piatra Neamț, la invitația ziarului „Scînteia tinerelului", orașele 
din care provin câștigătorii „Cupei Scînteii tineretului". Despre â- 
ceste tntîlniri voi vorbi mai pe larg cu altă ocazie Ceea ce vă pol 
spune astăzi este că în aceste două orașe de provincie m-am în- 
tîlnit cu elanul și ambiția viitorilor campioni. Tenisul românesc 
are obligația de a capta aceste frumoase elanuri șt ambiții ale 
tinereții.

(Va urma)
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Cu prilejul realegerii dum
neavoastră de către Congresul 
al XI-lea, în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
comuniștii din organizația noas
tră, întregul colectiv de muncă, 
vă felicită din toată inima și vă 
urează multă sănătate, fericire, 
viață îndelungată pentru a ne 
conduce pe drumul transpunerii 
în viață a istoricelor hotăriri a- 
doptate de Congresul al XI-lea 
al partidului, pentru prosperi
tatea și fericirea poporului nos
tru, se spune în telegrama 
întreprinderii de piele și încăl
țăminte „Dîmbovița" București.

Colectivul nostru de muncă 
nu-și va precupeți eforturile, 
va munci cu dîrzenie și perse
verență revoluționară, astfel in
cit sarcinile ce ne revin in ac
tualul cincinal să fie realizate 
în luna Mai a anului 1975. Deci, 
numai in 4 ani și cinci luni.

Colectivul întreprinderii de 
calculatoare electronice Bucu
rești, în frunte cu comuniștii, 
angrenat plenar in întrecerea 
socialistă ce se desfășoară în 
cinstea importantului eveni
ment, Congresul al XI-lea al 
P.C.R., își exprimă nemărginita 
bucurie și satisfacție pentru 
realegerea dumneavoastră in 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, îndeplinin- 
du-se astfel voința întregului 
popor de a avea în fruntea con
ducerii sale pe cel mai iubit și 
stimat fiu al său.

Dind glas celor mai sincere 
sentimente de devotament și 
dragoste patriotică, asigurăm 
conducerea partidului, pe dum
neavoastră stimate tovarășe 
secretar general, că vom do
vedi prin fapte hotărîrea noas
tră nestrămutată de a transpune 
în viață Programul partidului 
— program al întregului popor.

Oamenii muncii din între
prinderea de Cinescoape, In 
frunte cu comuniștii. își expri
mă deplina lor adeziune față de 
istoricele documente programa
tice ce prefigurează viitorul lu- ■ 
minos al țării și hotărirea între
gului colectiv de muncă al în
treprinderii de a nu precupeți 
nici un efort pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor adop
tate de înaltul forum al parti
dului nostru — Congresul al 
XI-lea.

Ne manifestăm pe această 
cale deplina noastră satisfacție 
și bucurie pentru realegerea 
dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. in înal
ta funcție, de mare răspundere, 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, expri- 
mfndu-ne și cu acest prlle.1 ata
șamentul plenar față de politica 
clarvăzătoare a partidului de 
edificare pe pămîntul Româ
niei a celei mai drepte orîn- 
duiri, societatea comunistă.

în telegrama colectivului de 
la întreprinderea mecanică 
„Muscel" se spune : Este o mîn- 
drie pentru noi toți, că pentru 
prima dată în istoria mișcării 
comuniste din România, parti
dul a elaborat și aprobat un Pro
gram de acțiune și luptă, ade
vărată carte de mare rigurozi
tate științifică. în care sînt si
tuate obiectivele sale strategice 
și tactice, poziția sa marxist- 
leninistă consecvent internatio
nalists. Ne angajăm că vom 
munci cu abnegație și fermitate 
pentru realizarea exemplară a 
tuturor sarcinilor ce ne revin 
din hotărlrile celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, convinși fiind că prin 
aceasta vom contribui la accele
rarea dezvoltării patriei, la con
struirea socialismului și comu
nismului.

Totodată, ne exprimăm și pe 
această cale, stima și prețuirea 
față de dumneavoastră, to
varășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu — a cărei activitate 
neobosită în fruntea partidului 
și statului constituie un model 
de eminent conducător comu
nist, o garanție fermă pentru 
înfăptuirea mărețului plan de 
edificare a socialismului și co
munismului in patria noastră, 
de promovare a ideilor de pace 
și progres în lume.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile străvechi 
ale Prahovei socialiste au pri
mit cu o deosebită bucurie ho- 
tăririle de mare importanță 
adoptate de cel de al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, precum și vestea care 
ne umple inimile "de bucurie, a 
realegerii dumneavoastră — cel 
mai iubit fiu al partidului și na
țiunii noastre, eminentă perso
nalitate politică a lumii contem
porane — în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, se spune in 
telegrama Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.

Comuniștii, toți cei ce mun
cesc în județul Prahova, care 
v-au cunoscut îndeaproape încă 
din anii grei ai ilegalității, clnd 
v-ați aflat în fruntea organiza
ției județene U.T.C., cit și în 
anii construcției socialismului, 
cu prilejul numeroaselor vizite 
de lucru, vă prețuiesc și vă 
iubesc pentru munca și înalta 
dumneavoastră principialitate, 
pentru grija părintească și în
drumările prețioase pe care ni 
le-ați dat și care ne-au ajutat 
să rezolvăm multiplele probleme 
ce ne-au stat în față.

Vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ae 
adeziunea noastră totală la po
litica internă și externă a parti
dului și totodată ne exprimăm 
încrederea noastră nestrămutată 
în conducerea superioară de 
partid, dragostea și stima pe 
care vi le purtăm dumneavoas
tră, conducătorul iubit și respec
tat al partidului și poporului și 
vă asigurăm că organizația ju
dețeană de partid, toți oamenii 
muncii din județul Prahova vor 
munci cu elan sporit, cu aceeași 
însuflețire și pasiune revolu
ționară pentru înfăptuirea în
tocmai a tuturor sarcinilor ce le 
revin din documentele adoptate 
de cel de al XI-lea Congres al 
partidului, pentru înflorirea pa
triei și fericirea întregului nos
tru popor.

Comuniștii și toți oamenii 
muncii din întreprinderea Me
canică de Material Rulant Gri- 
vlța Roșie au urmărit perma
nent evenimentul de importanță 
istorică în viața partidului, în 
dezvoltarea viitoare a patriei 
noastre, evenimentul care mar
chează începutul unei noi etape 
în înaintarea noastră spre co
munism, Congresul al XI-lea.

Raportăm că în aceste zile în 
care s-au dezbătut și aprobat 
istoricele documente, oamenii 
muncii din întreprinderea noas
tră au depășit în permanență 
sarcinile de plan zilnice, pe sec
ții, ateliere, brigăzi și echipe 
de lucru, pe fiecare schimb, în
tre 10—20%, luîndu-și angaja
mente suplimentare în vederea 
devansării realizării sarcinilor 
lunare.

încrezători în idealurile so
cialismului și comunismului de 
care sîntem atașați cu toată fi
ința noastră, asigurăm conduce
rea partidului, pe dumneavoas
tră tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu dăruire și pa
siune pentru traducerea în viață 
a politicii partidului pusă în 
slujba fericirii și bunăstării în

tregului nostru popor, pentru 
întărirea păcii în întreaga lume.

Organizația de partid din ca
drul întreprinderii de alumină 
Tuicea, în numele comuniștilor 
și al întregului colectiv de sala- 
riați își exprimă totala adeziune 
față de succesul deplin al Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Sîntem bucuroși că voința 
noastră, cit și a întregului po
por, s-a concretizat în hotărîrea 
fermă a marelui forum al co
muniștilor de realegerea dum
neavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al P.C.R., re- 
cunoscîndu-se, cu acest prilej, 
capacitatea dumneavoastră crea
toare, devotamentul pentru cau
za dreaptă a liniei partidului și 
contribuția activă la asigurarea 
unei păci trainice în lume.

Cu ocazia realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de se

întreaga națiune, un gînd, o voință

EXEMPLUL PRUmuTcOMUNIST 
AL ȚĂRII, EXEMPLUL NOSTRU 
DE MUNCĂ Șl DE VIAȚĂ 
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cretar general al P.C.R. vă ru
găm să primiți din partea noas
tră sincere și călduroase felici
tări, succes în munca dumnea
voastră creatoare, multă sănăta
te și fericire.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Teleorman, într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm și deplină responsabilitate 
comunistă, au luat cunoștință 
de realegerea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al acestui popor, 
remarcabil conducător de partid 
și de stat, înflăcărat patriot și 
internaționalist consecvent, în 
înalta funcție de secretar gene
ral al partidului, se spune în te
legrama Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R.

Și cu acest prilej reafirmăm 
hotărîrea comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii teleormăneni 
pentru realizarea în anul viitor, 
peste plan, a unei producții 
globale industriale de 120 mili
oane lei, pentru depășirea pro
ductivității muncii in industrie 
cu 3 000 lei pe lucrător și econo
misirea unor însemnate canti
tăți de combustibil, energie 
electrică, metal, ciment și ma
terial lemnos.

Succese tot mai importante 
vor fi obținute in agricultură 
unde ne propunem să realizăm 
peste plan 15 000 tone grîu, 
31 000 tone porumb. 3 000 tone 
floarea-soarelui, 14 000 tone 
sfeclă de zahăr și 24 000 tone 
legume.

Răspunzînd grijii permanente 
pe care conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
o purtați ridicării economico- 
sociale a acestui colț de țară, ne 
angajăm să muncim cu pasiune 
și abnegație revoluționară pen
tru a înfăptui hotărîrile adopta
te de cel de-al XI-lea Congres 

al partidului care vizează înflo
rirea națiunii noastre, înfăp
tuirea celei mai drepte și mai 
înaintate societăți — societatea 
comunistă.

împreună cu întregul nostru 
popor, comuniștii, toți locuitorii 
județului Constanta au urmărit 
cu viu interes și dau o înaltă 
apreciere lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres al partidu
lui, care a hotărît în unanimi
tate realegerea dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, se 
spune în telegrama Comitetului 
județean Constanța al P.C.R.

Cu prilejul realegerii dum
neavoastră — cel mai iubit fiu 
al României, eminent conducă
tor și militant de frunte al miș
cării comuniste — în înalta 
funcție de secretar general al 

partidului, Comitetul județean 
Constanța al P.C.R., toți oa
menii muncii de pe aceste me
leaguri vă felicită și vă urează 
noi succese, viață îndelungată 
și putere de muncă, pentru ca, 
in fruntea partidului și statului 
să conduceți cu aceeași înțelep
ciune, clarviziune și pasiune re
voluționară țara noastră spre 
noi culmi ale civilizației și pro
gresului.

Ne exprimăm convingerea că 
activitatea conducerii superioare 
de partid nou aleasă, a dum
neavoastră mult stimate tova
rășe secretar general, va duce 
la înflorirea patriei, a națiunii 
noastre socialiste și ne angajăm 
să nu precupețim nici un efort 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin din istoricele hotă- 
rîri adoptate de cel mai înalt 
forum al comuniștilor români, 
pentru ca și in viitor să fim în 
primele rinduri ale luptei pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria 
noastră și înaintarea spre co
munism.

Locuitorii județului Vrancea, 
în frunte cu comuniștii, au ur
mărit cu un deosebit interes lu
crările celui de-al XI-lea Con
gres al partidului, strălucite pa
gini de istorie contemporană a 
acestui popor, acte de mare res
ponsabilitate politică și socială, 
care a dezbătut pe multiple 
planuri și a analizat profund 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea partidu
lui, în frunte cu dumneavoastră, 
în construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, o- 
ferind, totodată, o orientare 
clară în transformarea societății 
noastre și înaintarea tării spre 
comunism, se spune in telegra
ma biroului Comitetului jude
țean Vrancea al P.C.R.

Conșfderăm el realegerea 
dumneavoastră în fruntea parti
dului, în aceste momente hotă- 
rîtoare ale națiunii noastre, va 
constitui pentru întregul popor 
un nou și puternic suport mo
ral, un nou imbold în munca 
pentru transformarea societății 
noastre, pentru triumful ideilor 
socialismului și comunismului 
pe acest pămînt.

Ne angajăm și cu acest prilej 
ca să depunem toată puterea 
noastră de muncă, tot elanul și 
dăruirea de care sîntem în 
stare, pentru ca să dăm viață 
prețioaselor idei ale Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., să ne 
unim și mai mult în jurul parti
dului pentru ca astfel să creas
că capacitatea și puterea noas
tră de acțiune pentru înfăp
tuirea in practică a mărețelor 
idei și hotăriri adoptate de Con
gres, pentru fericirea și bună
starea poporului nostru român, 

pentru ca România socialistă să 
ocupe un loc tot mai demn în 
rîndurile națiunilor lumii.

Vestea realegerii dumnea
voastră în înalta funcție de 
secretar general al partidului a 
umplut de nețărmurită bucurie 
inimile comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din județul 
Dîmbovița, aceasta constituind 
chezășie fermă a propășirii 
multilaterale a patriei spre cul
mile de aur ale evului comu
nist — se spune in telegrama 
Consiliului popular al județului 
Dîmbovița.

Vă asigurăm solemn, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
locuitorii județului Dîmbovița, 
muncitori, țărani, intelectuali, 
vor face totul pentru a da viață 
documentelor programatice de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică, adoptate de Congresul 
al XI-lea al partidului, vizînd 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii vor acționa cu mai multă 
pasiune și perseverență, își 
vor înzeci eforturile pentru a 
pune întreaga lor putere de 
muncă și de creație în slujba 
realizării mărețelor sarcini iz- 
vorîte din Programul și Direc
tivele Congresului, a ridicării 
continue a potențialului econo
mic și social-cultural al jude
țului nostru la nivelul celor 
mai dezvoltate județe ale țării.

Vestea primită, în această zi 
de sărbătorească lumină, de la 
tribuna forumului suprem al 
comuniștilor patriei, că dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați fost re
ales in înalta și nobila funcție 
de secretar general al Parti
dului Comunist Român, veste 

pe care Inimile noastre, ale 
sucevenilor și tuturor celor ce 
simt românește, o așteptau cu 
nerăbdarea împlinirii celei mai 
fierbinți aspirații, ne-a umplut 
inimile și sufletul de o bucurie 
fără seamăn și o sublimă min- 
drie patriotică, se spune în te
legrama Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.

Stăpîniți de aceste gînduri și 
sentimente, comuniștii suceveni, 
toți oamenii muncii de pe me
leagurile țârii de sus, exprimin- 
du-și deplina adeziune la istori
cele documente adoptate de cel 
de-al XI-lea forum al partidu
lui, sînt hotărîți ca, în voință 
și în crez cu întreaga națiune, 
făcind zid în jurul dumnea
voastră, mult iubite conducă
tor, să-și închine activitatea 
creatoare cauzei mărețe a zi
dirii pe pămîntul scump al pa
triei a celei mai drepte socie
tăți din cite a cunoscut istoria 

omenirii — societatea comu
nistă.

în aceste clipe înălțătoare, vă 
adresăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, utarea iz- 
vorîtă din adîncul ființei noas
tre : să ne trăiți cît țara și 
poporul!

„Oferind o perspectivă revolu
ționară clară în lupta pentru 
triumful celor mai nobile idea
luri ale oamenilor muncii, Pro
gramul partidului, denumit, pe 
drept cuvint. Programul întregu
lui popor, este legat indisolubil 
de numele dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. care ați adus contri
buția decisivă la elaborarea a- 
cestui document unic în analele 
comuniștilor români, la funda
mentarea și înfăptuirea neabătu
tă a întregii politici interne și 
externe marxist-leniniste a 
partidului și statului nostru — 
se scrie în telegrama trimisă de 
Comitetul județean Maramureș 
al P.C.R. Sîntem mindri că 
vrerea întregului partid, a în
tregului nostru popor a devenit 
faptă, votul entuziast al delega- 
ților la cel mai inalt forum al 
comuniștilor dînd o nouă și stră
lucită expresie prețuirii și re
cunoașterii unanime a meritelor 
nepieritoare pe care dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu le aveți in slujirea 
devotată a intereselor patriei, a 
cauzei progresului, socialismu
lui și păcii în lume.

Avem ferma convingere că 
prezența dumneavoastră în 
fruntea partidului constituie ga- 

. ranția sigură a continuării 
neabătute a politicii științifice 

-care a adus poporului român 
“ izbînzi fără seamăn în con

strucția vieții ’sale ' noi și un 
binemeritat prestigiu pe toate 
meridianele lumii, reprezintă 

chezășia supremă a înfăptui
rii de către partidul și po
porul nostru a însuflețitoare- 
lor obiective ale edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării spre co
munism, a creșterii contribuției 
României socialiste la soluțio
narea problemelor vitale ale lu
mii contemporane.

în perioada premergătoare 
Congresului și în zilele desfă
șurării lui, colectivele de oa
meni ai muncii de pe întreg cu
prinsul județului, printr-o exem
plară mobilizare a forțelor, au 
realizat adevărate recorduri în 
bătălia pentru onorarea angaja
mentului patriotic de a înde
plini actualul cincinal în patru 
ani și jumătate".

„Alături de întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea de 
utilaj petrolier Tîrgoviste au 
primit cu profundă satisfacție și 
entuziasm vestea realegerii 
dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Sîntem bucuroși că dorința 
noastră fierbinte de a ne condu
ce și pe viitor a fost consfințită 
prin votul unanim al delegaților 
la cel de-al XI-lea Congres al 
partidului.

Colectivul întreprinderii vede 
în realegerea dumneavoastră în 
această funcție de răsDundere 
expresia activității rodnice pe 
care ați desfășurat-o în cei 49 
de ani în mișcarea muncitoreas
că și în rîndurile partidului în 
care v-ați afirmat ca un cetă
țean, patriot și revoluționar, ca 
un înflăcărat comunist.

Sîntem convinși că dacă as
tăzi ne putem mîndri cu reali
zări deosebite în construcția 
socialismului, aceasta se dato- 
rește politicii înțelepte a parti
dului. clarviziunii și spiritului 
realist cu care conduceți desti
nele poporului român.

în aceste momente de impor
tanță istorică, constructorii de 
utilaj petrolier tîrgovișteni, în 
frunte cu comuniștii, vă asigură 
că își vor înzeci eforturile pen
tru a transpune în fapte prețioa
sele dumneavoastră indicații pe 
care potrivit stilului personal 
de lucru ni le-ați dat direct la 
locul nostru de muncă cu pri
lejul vizitelor de lucru efectua
te în întreprinderea noastră.

Alăturăm felicitărilor noastre 
calde, angajamentul ferm de a 
înfăptui actualul cincinal înain
te de termen, de a asigura ar
măturilor industriale fabricate, 
instalațiilor de intervenție și de 
foraj și celorlalte produse, pa
rametri calitativi superiori, fă- 
cîndu-le tot mai competitive atît 
pe piața internă cit și pe cea 
externă".

„Aflați în Inima Bărăganului, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din I.A.S. Bărăganu, județul 
Ialomița, au urmărit cu interes 
și emoție și și-au însușit fără 
rezervă impresionantele docu
mente elaborate de marele fo
rum al comuniștilor — Congresul 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român — se scrie in tele
grama colectivului de muncă de 
Ia I.A.S. Bărăganu, județul Ia
lomița.

Conștienți de importanța aces
tor documente pentru viitorul 
scumpei noastre patrii, Republi
ca Socialistă România, aprobăm 
din-adîncul inimii realegerea 
dumneavoastră în fruntea parti
dului. în înalta funcție de secre
tar general, convinși fiind că nu
mai în felul acesta viitorul nos
tru va putea atinge cotele înal
tei civilizații umane, vom înain

ta glorios spre culmile societății 
socialiste, vom făuri comunis
mul în scumpa noastră patrie.

Cu prilejul realegerii dumnea
voastră in înalta funcție, ne ce
rem permisiunea să vă transmi
tem caldele și enutziastele noas
tre felicitări, urindu-vă multă 
sănătate și fericire. Sîntem con
vinși că prezența dumneavoas
tră la conducerea partidului și 
a țării este chezășia realizării 
Programului aprobat de Con
gresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, este garanția 
progresului și fericirii poporului 
nostru".

Urmărind cu cel mai viu In
teres lucrările celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — eveniment de excep
țională însemnătate în viața 
partidului și poporului român, 
minerii din industria carbonife
ră au luat cunoștință cu deose
bită satisfacție de conținutul 
Raportului prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu — strălu
cită analiză marxist-leninistă a 
realităților României și întregii 
lumi contemporane —, precum 
și de celelalte documente ale 
Congresului care prefigureaz* 
viitorul luminos al patriei noas 
tre — se scrie în telegrama 
Comitetului de partid și Consi
liului oamenilor muncii din Cen
trala cărbunelui Petroșani.

într-un gînd cu întregul po
por, minerii din Valea Jiului, Ol
tenia. Argeș, ■ Banat, Bihor, Va
lea Prahovei și din celelalte ba
zine carbonifere ale țării își ex
primă profunda adeziune față de 
întregul conținut al magistralu
lui Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de toate 
documentele adoptate de Con
gres și față de noul Comitet 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avînd drept 
călăuză în întreaga noastră acti
vitate aceste documente de ex
cepțională însemnătate teoretică, 
politică șl practică.

Ne angajăm față de Comitetul 
Central ales de Congresul al 
XI-lea al partidului, față de 
dumneavoastră, scumpe și iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu să 
facem totul pentru înfăptuirea 
mărețului Program al ridicării 
patriei noastre pe culmile înalte 
ale civilizației socialiste.

„Cunoscînd, acum, hotărlrile 
celui mai înalt forum al comu
niștilor, organizația județeană 
U.T.C. Prahova, făcîndu-se me
sagerul sentimentelor și gînduri- 
lor ce animă pe toți tinerii Pra
hovei socialiste, transmite con
ducerii partidului și personal 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, expre
sia' dragostei și devotamentului 
nemărginit, atașamentul nostru 
profund față de politica partidu
lui. hotărîrea noastră de neclin
tit de a ne dedica întreaga mun
că, pricepere și energie înfăptui
rii mărețelor sarcini puse în 
fața întregului popor de cel de 
al XI-lea Congres al P.C.R. — 
se angajează, tn telegrama trimi
să — Comitetul județean Praho
va al U.T.C.

însuflețiți de exemplul lumi
nos al comuniștilor, animați de 
o puternică și fierbinte dragoste 
de țară și partid, de înalta sti
mă și prețuire pentru Comite
tul său Central, noi, tinerii de 
pe meleagurile prahovene, ne 
angajăm, cu întreaga noastră 
ființă să contribuim din toate 
puterile, împreună cu întregul 
popor, la traducerea în viață a 
istoricului Program al partidu
lui pentru înflorirea națiunii 
nastre socialiste, pentru afir
marea tot mai puternică a 
României între țările înaintate 
ale lumii".

SĂ TRANSFORMĂM ÎN FAPTE 
HOTĂRÎRILE CONGRESULUI AL XI-LEA

Loturile producțiilor record vor 
cîștiga tot mai mult teren

LA ÎNALTA chemare adresata tinerei generații 
UTECIȘUI ARMATEI RĂSPUND:

„CU VOINȚA NOASTRĂ 

OSTĂȘEASCĂ NECLINTITĂ"
O amplă și mobilizatoare 

rezonanță o suscită in rîn- 
durile organizațiilor U.T.C. 
din armată chemarea pe care 
secretarul general al par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat-o de la 
înalta' tribună a Congresu
lui: „Insușiți-vă spiritul co
munist care a caracterizat 
și caracterizează întreaga ac
tivitate a partidului nostru, 
luptați întotdeauna hotărit 
împotriva vechiului, a ceea 
ce nu mai corespunde ne
cesităților dezvoltării sociale, 
militați neabătut pentru pro
movarea spiritului revoluțio
nar, a noului In toate sec
toarele de activitate !“

Firește, ca prim obiectiv 
pe agenda de lucru a organi
zațiilor noastre U.T.C. se 
situează, in această perioa
dă, sprijinirea activității de 
explicare la tinerii militari a 
conținutului documentelor a- 
doptate de Congres. In acest 
sens, sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, în sub
unități s-au inițiat seri te
matice, constind din răs
punsuri la întrebări pe mar
ginea problemelor din Ra
portul prezentat la Congres 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind situația 
internațională actuală, preo
cuparea partidului in dome
niul întăririi capacității de 
apărare a țării, a armatei, 
precum și convorbiri, pe co
lective restrinse, referitoare 
la normele și principiile co
muniste de etică și echitate.

Concomitent cu aceste ac
tivități, fiecare organizație 
se află plenar angajată in 

acțiunea de mobilizare a ti
nerilor militari la depune
rea unor eforturi susținute, 
la o muncă plină de dărui
re, făcută cu pasiune la cîm- 
pul de instrucție, in poligoa
ne. in sălile de specialitate.

Perfecționarea măiestriei 
ostășești, îndeplinirea ritmi
că și la inalți indici de cali
tate a sarcinilor pregătirii 
de luptă și politice de către 
fiecare subunitate, întărirea 
ordinii și disciplinei milita
re, îngrijirea exemplară a 
armamentului și tehnicii de 
luptă din înzestrare consti
tuie obiective pregnant relie
fate cu prilejul dezbaterilor 
din cadrul adunărilor gene
rale ce au loc, în aceste zile, 
in organizațiile U.T.C.

Intensificarea activității 
politico-mobilizatoare de că
tre organizațiile de tineret 
contribuie, desigur, la do- 
bindirea unor frumoase suc
cese, ce se adaugă la zestrea 
tradițiilor unității. In aceste 
zile, încă două companii și 
35 de soldați și gradați au
obținut titlul de frunte, iar
numărul specialiștilor de
clasă s-a ridicat la 92 la sută.

Ideile directoare, înaltele 
exigențe puse în fața tine
rei generații de marele fo
rum al comuniștilor țării se 
grevează in inimile noastre 
ostășești ca imperative de 
prim ordin, dinamizindu-ne 
energiile în munca de trans
punere in fapte de viață a 
sarcinilor de răspundere în
credințate armatei.
Locotenent ION DIDOIU 
secretar al comitetului U.T.C,

„Dacă ziua bună se cunoaște 
de dimineață, pe bunul gospo
dar îl cunoști aruncîndu-ți o 
privire-n ogradă. E o zicere ve
che a noastră, bătrânească, dar 
cu înțelepciunea păstrată curată 
și astăzi. Are omul bătătura 
măturată, li sînt lucrurile în 
ordine și pătulul plin ? — e 
semn c-a avut tot anul zi bună, 
dimineață luminoasă. Lărgind 
ideea, cam așa s-ar pune lucru
rile și-n privința unui sat, a 
unei comune, ori, mai ales, a 
marii noastre familii — coope
rativa agricolă".

Cuvintele aparțin unui bun 
gospodar din comuna Scorni- 
cești, județul Olt, Gheorghe Vo- 
chin, secretarul comitetului co
munal de partid,, și le-a rostit 
firesc, ca o datorie de cuget, ca 
o necesară prefață la măsurile 
și acțiunile pe care le între
prind cooperatorii de aici pen
tru a asigura în anul viitor pro
ducții agricole sporite. Dar îna
inte de a-mi vorbi de proiecte, 
oamenii locului au ținut să re
amintească proaspetele succese 
obținute în acest an. semnifi
cativă liniuță de unire între un 
efort și altul, între două salturi 
calitative. Astfel, in vară coope
ratorii din Scornicești au reali
zat o producție de 4 850 kg grîu 
la hectar, cooperativa primind, 
in consecință, alese distincții 
republicane. Toamna, pămîntu- 
rile cu porumb au dat și ele 
cîte 6 720 kg boabe la hectar. 
Sînt succese cu care oamenii 
s-au bucurat să-l întîmpine pe 
cel mai stimat fiu al poporului, 
pe secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vizita făcută în 
această toamnă pe meleagurile 
natale. Sînt succese însă — ni 
se precizează — care pe gospo
darii din această parte a țării 
îi obligă la eforturi în plus. 
Dind curs indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cei pes
te 11 000 de locuitori ai comu
nei și-au asumat angajamente 
de onoare. Ei au hotărit să ob
țină în 1975 — în cadrul unor 
loturi ale producției record — 
pe cite SO de hectare (la fiecare 

din cele patru cooperative agri
cole) o producție de porumb de 
15 000 kg boabe la hectar ; în 
plus, cooperativa din Scorni
cești se va strădui ca pe încă 
100 ha să realizeze o medie de 
12 000 kg boabe. Sînt, acestea, 
sarcini exemplare, dacă avem 
în vedere faptul că aici se află 
un sol vitreg : podzol, smolniță. 
Și sînt cu atît mai revelatorii, 
eu cît — așa cum se exprima 
președintele cooperativei, tova
rășul Vasile Bărbulescu, la tri
buna Congresului al XI-lea al 
partidului — asemenea produc
ții, în anul 1976, să devină fi
rești. Pentru aceasta, au fost 
luate chibzuite măsuri, au fost 
inițiate acțiuni. Se are în ve
dere, în primul rînd, îngrășarea

Lucrări la ordinea zilei
(Urmare din pag. I)

insuficienta folosire a mijloacelor 
mecanice și umane trebuie ur
gent înlăturate. In acest sens, 
mecanizatorii, în marea lor ma
joritate tineri, trebuie să dea un 
răspuns concret, prin fapte, che
mărilor de mobilizare la muncă 
pentru încheierea grabnică a lu
crărilor. Condițiile, deloc ușoa
re, pot fi învinse prin înaltă pro
fesionalizare și spirit tineresc de 
acțiune, răsplătite din plin de 
satisfacția recoltelor bogate către 
care aspiră toți lucrătorii din a- 
gricultura noastră socialistă.

Ample acțiuni tint inițiate în 
aceste zile pentru transportul și 
administrarea gunoiului de grajd 
existent în unitățile agricole. Bu
nul gospodar știe să folosească a- 
ceste resurse inepuizabile spre fo
losul producției. Organizațiile 
U.T.C. comunale, toți tinerii de 
la sate își pot aduce o contribu
ție substanțială în această acțiu
ne de mare eficiență practică. Tot 
acum, acolo unde timpul permi
te, sînt recomandate continuarea 

pămîntului. De la ajutorul chi
miei pină la gospodărirea fie
cărui kilogram de gunoi de 
grajd, totul este planificat cu 
grijă. De asemenea, se are în 
vedere realizarea unor sisteme 
locale de irigații. Recent a fost 
construit un baraj în satul Măr
gineni. In aceste zile va fi inau
gurat și barajul de la Negreni. 
Sînt proiectate, în continuare, 
alte lucrări de fertilizare a so
lului. Dincolo de aceasta, însă 
— mai exact, paralel cu la
tura concretă a efortului — se 
află hotărîrea de inimă și cuget 
a acestor oameni de a-și asi
gura. pentru fiecare zi, o dimi
neață luminoasă.

I. ANDREIȚA

lucrărilor de plantare a pomilor. 
Și pentru că luna decembrie în
seamnă începutul campaniei de 
reparații la tractoare și mașini 
agricole, este necesar ca utilajele 
care nu sînt antrenate în lucrări 
agricole să fie supuse unui con
trol tehnic riguros și înlăturate 
defecțiunile. Asigurarea întregu
lui necesar de piese de schimb, 
eșalonarea riguroasă a reparații
lor, executarea remedierilor de 
înaltă calitate sînt cîteva condiții 
a căror respectare vor favoriza 
formarea unui parc de mașini ca
pabile să facă față cu succes so
licitărilor intense din Viitoarea 
campanie de primăvară, a cărei 
desfășurare ritmică depinde în 
mare măsură de această campa
nie de reparații.

Anul agricol 1975, ultimul an 
al actualului cincinal, trebuie și 
poate să fie un an al marilor re
colte. Stă în puterea lucrătorilor 
din agricultură, și aceste mo
mente de început sînt hotărîtoa- 
re, pentru ca ștacheta producții
lor realizate pînă acum să fie 
depășită ou succes.

Virgil Saltan, secretarul organizației U.T.C. a sec'iei filetat II a Întreprinderii de țevi din Roman, 
este unul din fruntașii secției

Foto . GH. CUCU

Noi succese în producție
întregul nostru popor își exprimă prin noi fapte de muncă 

voința fermă de a înfăptui neabătut istoricele hotăriri ale Con
gresului ai XI-lea al partidului menite să asigure ridicarea pe 
o treaptă superioară a operei de edificare a noii orinduiri, de 
înaintare a patriei noastre spre comunism.

Succesele dobîndite în peri
oada premergătoare Congresu
lui, ca și realizările de pres
tigiu obținute în zilele ma
relui forum al comuniștilor 
sînt reeditate acum pe sca
ră și mai largă. Principala 
preocupare la ordinea zilei în 
întreprinderile industriale și în 
unitățile economice o constituie 
bătălia pentru realizarea în ce
le mai bune condiții și depăși
rea planului pe anul în curs și 
asigurarea unui avans decisiv 
pentru înfăptuirea înainte de 
termen a prevederilor cincina
lului.

Oamenii muncii din București, 
autorii inițiativei larg îmbrăți
șate de întregul popor, aceea a 
realizării cincinalului în patru 
ani și jumătate adaugă noi și noi 
rezultate la succesele de pină a- 
cum. După cum s-a anunțat, pînă 
în preziua deschiderii celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
industria Capitalei realizase o 
producție globală suplimentară 
sarcinilor cincinalului de 28 mi
liarde lei. Oamenii muncii din 
întreprinderile industriale ale 
Bucureștiului au anunțat și în
cheierea înainte de termen a 
planului pe 11 luni.

O știre din Galați anunță că 
oțelarii din acest centru indus

trial au elaborat mai bine de 
95 000 tone de oțel peste preve
deri. Harnicii oțelari gălățeni 
au hotărît ca pînă la sfîrșitul 
anului să sporească volumul 
producției suplimentare de me
tal cu încă 5 000 tone.

La efortul siderurgiștilor din 
Galați răspund cu aceleași fapte 
cetățile de foc de la Hunedoara 
și Reșița, toate celelalte centre 
metalurgice. Din multitudinea 
faptelor prestigioase se impune 
a fi menționat rezultatul înre
gistrat de tinăra întreprindere 
metalurgică de la Tîrgoviște, în 
cadrul căreia au fost asimilate 
anul acesta 50 de mărci de oțe
luri aliate și înalt aliate. Șase 
dintre acestea au fost elaborate 
în zilele Congresului, iar acum 
se fac pregătiri pentru asimi
larea unor sortimente noi de 
oțeluri pentru rulmenți, oțeluri 
refractare și inoxidabile.

Nu mai puțin pline de rezo
nanță sînt succesele înregistra
te de mineri. La realizările ob 
ținute de colectivele exploatări
lor din Valea Jiului, din bazi
nele Motru și Rovinari și de ce
le ale unităților extractive din 
nordul Moldovei vine să se a- 
dauge acum bilanțul fructuos 
al minerilor de la Barza, jude
țul Hunedoara, care au îndepli

nit înainte de termen planul pe 
anul in curs. Avansul pe între
gul .cincinal este însă mult mai 
mare. Potrivit calculelor, din 
1971 pină acum, colectivul în
treprinderii miniere de la Barza 
a ciștigat un avans de 6 luni.

Activitatea susținută, plină de 
răspundere, care se desfășoară 
in toate sectoarele de producție, 
are în vedere, deopotrivă, ridi
carea calității, valorificarea su
perioară a resurselor naturale, 
reducerea cheltuielilor de pro
ducție. ridicarea întregii efici
ente economice. Și în această 
privință știrile sosite în ultimele 
zile sînt revelatoare. Astfel, va
loarea unei tone de țiței supusă 
prelucrării în cadrul instalații
lor Combinatului petrochimic de 
la Brazi a crescut cu peste 800 
lei comparativ cu nivelul de pre
lucrare atins în 1950 in între
prinderile prahovene. De ase
menea, în acest interval a spo
rit de peste patru ori valoarea 
unei tone de țiței prelucrate in 
rafinăriile din Ploiești, Cîmpina 
și Teleajen.

Reducerea sistematică a chel
tuielilor de producție cu mult 
sub nivelul planificat s-a reper
cutat în mod pozitiv în activita
tea multor întreprinderi. Pe a- 
ceastă bază, de pildă, colective
le întreprinderilor industriale 
din județul Prahova au realizat 
în acest an beneficii suplimen
tare care depășesc o jumătate de 
miliard lei.
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PE ȘANTIERELE CĂMINELOR PENTRU TINERET

CONSTRUCTORI Șl BENEFICIARI

ÎNTR-UN EFORT UNIT

Intrarea in funcțiune a nume
roase obiective economice, ex
tinderea altora existente au creat 
premise favorabile încadrării in 
muncă a unui număr impresio
nant de tineri din zonele respec
tive,. Totodată a impus cu nece
sitate crearea spațiilor corespun
zătoare de locuit pentru tinerii 
proveniți din locuri îndepărtate, 
cu posibilități reduse de nave
tă. Cu alte cuvinte să se ofere 
tinerilor muncitori condiții de 
odihnă și muncă optime, să le 
înlesnească posibilități de cîștig 
mai bune... în acest scop, în ul
timii ani au fost prevăzute a se 
construi și da în folosință 
număr 
tinerii 
deț in 
ultimii 
menea 
pentru 
citori este evidențiată atît 
volumul investițiilor făcute 
acest scop, cit și de efortul con
structorilor de a preda benefi
ciarilor la timp și chiar Înainte 
de termen aceste cămin®. Nu 
este mai puțin adevărat — zia
rul nostru a semnalat la timpul 
respectiv asemenea situații — 
că au existat și există încă în- 
tirzieri in respectarea termene
lor la un număr de aproape 30 
de asemenea obiective. Măsurile 
adoptate în ultima vreme, aten
ția zilnică acordată acestei am
ple acțiuni, se reflectă și in rit
mul mai bun de lucru în do
rința respectării termenelor, ■ 
reducerii întlrzierilor.

Ne aflăm pe șantierul celor 
trei cămine destinate tinerilor 
muncitori de la I.O.R., de pe 
Bd. Ion Șulea din Capitală. Pri
mele două, planificate a fi pre
date anul acesta, sînt deja in 
stadiul final. Se lucrează la fi
nisările interioare. A Început să se 
pună linoleumul. Zidarii lui Gri- 
gore Vișan mai au foarte puțin 
de lucru. Treabă mai multă au 
zugravii — cei trei băieți și 15 
fete — din echipa lui Florian 
Birtan. „Dacă ei ne dau voie — 
spune Alexandru Iordache, șe
ful echipei de instalatori, în cî
teva zile terminăm și noi". Șe
ful punctului de lucru, tînărul 
maistru Viorel Ivașcu, confirmă 
hotărirea constructorilor de a 
preda la cheie cu cel puțin 5 
zile mai devreme cele două că
mine. „Sînt toate condițiile, ac
centuează și inginerul Gh. Du- 
lamă, dirigintele șantierului, an
gajamentul constructorilor să fie 
respectat. De fapt, tinerii din în
treprindere au participat deseori 
la lucrări. Au executat, de pil
dă. nipluri pentru calorifere, au 
făcut curățenie în interior, asi- 
gurînd front de lucru. în urmă
toarele zile ei vor fi frecvent pe 
șantier."

Cei care ar putea împiedica 
darea în folosință la timp a a- 
cestor obiective (cel de al trei
lea. planificat pentru anul vii
tor, este în stadiul montării pa
nourilor) sint întreprinderea 
„Granitul", care întîrzie livra
rea giurgiuvelelor pentru unele 
panouri și ICSIM, executantul 
punctului termic și al postului 
trafo, lucrări nu tocmai avansata 
la această dată.

un 
sporit de cămine pentru 
nefamiliști. Nu există ju- 
care să nu fi apărut tn 
doi ani, de exemplu, ase- 
obiective sociale. Grija 
ttnăra generație de mun- 

de 
în

Profitînd de o vreme mai căl
duroasă, zidarii de la căminul nr. 
2 al Policolor au schimbat lucrul 
din interior cu cel de la fațadă. 
„Dacă mai ține vremea așa, ne 
spune maistrul Ion Roman, cîști- 
găm avans". Și aici lucrările sint 
in stadiul finisărilor. încă un 
sprijin pentru constructori va fi 
introducerea căldurii. Se fac deja 
probe ale instalației termice. 
Totodată, prin înlocuirea gletu- 
lui cu calcio vecchio, s-a realizat 
economie de timp și de... zidari 
(operațiunea aplicării se execu
tă mecanic de către zugravi). în 
acest fel sporesc efectivele pen
tru căminul vecin, cel de la 
„Anticorozivul“. Stadiul lucrări
lor și efortul susținut al 
structorilor 
absențe de 
zionarea cu 
se folosește
producție) ne fac să 
împreună cu beneficiarii, că, la 
finele anului, primii locatari vor 
păși pragul căminului. Este o 
dorință la care se alătură și ele
vii Grupului școlar de chimie, 
din vecinătate, tinerele de la în
treprinderea de medicamente și 
alți uteciști care au prestat aici,

con-
(nu se înregistrează 
la program, aprovl- 
materiale este bună, 
din plin timpul de 

sperăm,

pe șantiere, ore prețioase de 
muncă în afara programului lor. 
Și cit de utilă ar fi devenit pre
zența tinerilor de la Policolor, 
dacă. în repetatele lor acțiuni 
de muncă pe acest șantier, al 
propriului cămin, nu ar fi ve
nit „in haine de sărbătoare". 
Poate în următoarele acțiuni... 
în. acest sens merită evidențiată, 
în mod cu totul aparte, contri
buția tinerilor de la I.M. Plopeni 
și I.M. Mizil care, prin activități 
susținute pe șantierele cămine
lor lor, sînt deciși să grăbească 
punerea acestora în funcțiune cu 
13 zile mai devreme. Sigur, ase
menea exemple nu sînt singula
re. Ele reprezintă, ca un numi
tor comun, efortul lăudabil, con
jugat, al constructorilor și bene
ficiarilor, pentru realizarea aces
tor obiective de stringentă nece
sitate. în această perioadă se 
impune o mai mare și mai atentă 
dirijare a activității, din partea 
organelor și organizațiilor U.T.C., 
pe și către aceste șantiere, in
cit ele să devină din toate punc
tele de vedere „ale tineretului".

V. RAVESCU

SUSȚINUT

Termocentrala Rogojelu „urcă" spre cota finală

însușirea spiritului comunist
(Urmare din pag. I) 

cadrele didactice și activul de 
partid din învățămintul supe
rior extindem activitatea pe 
bază de plan in atelierele pro
prii, munca in echipe mixte stu- 
denți-elevi-muncitori, pentru 
preluarea unor noi secții pro
ductive, sectoare și ateliere.

Sub conducerea permanentă a 
comitetului municipal de partid, 
împreună cu cadrele didactice 
vom contribui consecvent prin 
activitatea politico-educativă la 
integrarea organică a invățămin- 
tului cu cercetarea și producția, 
la înțelegerea răspunderii pa
triotice ce revine elevilor și stu
denților de a se pregăti la ni
velul exigențelor formulate de 
Programul partidului. Milităm și 
în acest fel pentru ca el.evii și 
studenții, în strînsă unitate țu 
tineretul muncitor, să contribuie 
din qe în ce mai activ la înfăp-

tuirea angajamentelor de onoare 
asumate de comuniștii din Ca
pitală.

Acțiunile de muncă patriotică 
organizate în sprijinul produc
ției în acest an dovedind capa
citatea tinerilor da a-și organiza 
munca și de a-și materializa în 
fapte entuziasmul caracteristic, 
virstei vor fi amplificate în pe
rioada următoare în scopul reali
zării Întocmai a obiectivelor în
trecerii „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", prin prisma 
angajamentelor organizației de 
partid a Capitalei de a realiza 
sarcinile planului cincinal în 
patru ani și ju.mătate. Dovedim 
și în acest fel că s intern con- 
știenți de eforturile pe care va 
trebui să le facem că, așa cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, plecăm la un drum 
de muncă, drumul comunismu-

lui, dovedind ih același timp în
crederea pe care o avem in fap
tul că prevederile Programului 
partidului vor deveni realitate, 

înțelegind că cerințele Pro
gramului ideologic al partidului 
sa adresează în primul ' tL—, 
tineretului i 
e^oțțurile 
comuniste 
spiritul 
normelor vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității so
cialiste. Pentru aceasta învătă
mintul politic U.T.C. va avea ca 
principal obiectiv aprofundarea 
temeinică de către fiecare tinăr 
a hotărîrilor și sarcinilor ce r.e 
revin. Vom înțelege astfel foar
te bine hotăririle Congresului 
care ridică în fața noastră exi
gențe noi. sarcini deosebit de 
complexe ce presupun o muncă 
susținută. în spirit combativ, 
revpluțiopar.

_ ,J rîncț 
i ne vom intensific» 

în direcția educării 
a fiecărui tinăr in 

politicii partidului, al

Pregătirea profesională și tehnică
(Urmare din pag. I)

(U’mare din pag. I)

secretarul general al partidului, 
exprimat cu deosebită vigoare 
în Chemarea adresată tinerei 
generații la Congresul al XI-lea 
al P.C.R. Este o datorie morală 
a noastră, a tinerilor, de a ne 
pregăti pentru muncă și viață, 
de a face din fiecare act de 
muncă un act de participare 
politică, revoluționară la con
strucția societății de mîine.

Reținusem intr-o discuție pe 
care am avut-o la început cu 
secretarul comitetului de par
tid de la Uzina de alumi
nă că tinerii municipiului „se 
bat" să intre in această între
prindere. Unii știu să munceas
că. alții abia aici încep să în
vețe. Uzina este, înainte de toa
te, o școală a educației comu
niste. o școală de modelare a 
caracterelor".

în „cutig cu idei" a comisiei 
inginerilor și tehnicienilor s-a 
depistat o anonimă cu titlul 
„Șaiba mică răstoarnă utilajul 
mare". Replica a fost dată pe 
loc : „luptați cu toții împotriva 
spiritului retrograd !“.

— Explicați-ne, tilcul acestei 
istorii, îl rog pe inginerul Ion 
Dobre, șeful secției a Il-a.

— Avem mulți tineri. Buni, 
foarte buni. Deprinși cu munca 
din șaoală. Mai puțin cu răs
punderea. îi urmăresc îndea
proape pe cei noi, îi ajut, le dau 
atribuții importante atunci dind- 
îi știu pregătiți. Mai răsare așa 
cite o vorbă neîncrezătoare : pe 
vremea mea, pină ajungeai șef 
de schimb... Dar se întimplă, 
uneori, ca șaiba mică, un tinăr 
de reală capacitate, să răstoarne 
utilajul mare (acea prejude
cată după care valoarea ar tre
bui să aștepte numărul ani
lor...). Mai multe necazuri am 
cu cei ce nu se încadrează ime
diat după terminarea profesio
nalei. Au părinții din ce-i ține. 
Atunci se strică, se lenevesc. Și 
după un concediu te apuci greu 
de treabă, dar după doi ani de 
huzur...

— Și se termină necazurile 7

— Se termină. Mi-au venit în 
secție acum doi frați. Zilele a- 
cestea îi fac formele de înca
drare și celui de al treilea. N-au 
venit de bunăvoie. Au fost ex- 
pediați din. secție in secție. Mă 
uit la ei, îi cunoșteam din ve
dere. Zic ■ ca prim act de afi
liere la secție, veniți tunși ! Trec 
cîteva zile și aud că unul din ei 
a dormit noaptea. îl chem și-i 
spun : e prima abatere ! Te iert,

prin valorificarea superioară a 
bauxitei, ne realizăm de peste 
9 ani planul in fiecare lună, 
dind 92 la sută din producția de 
alumină a țării. Dar de la a- 
proximațiv 30. la sută — mun
citori necalificați, cu cit am por
nit, procentul este de 5 la sută, 
peste jumătate din numărul lu
crătorilor sint absolvenți de 
școli medii. Deținem un puter
nic și tinăr sector de cercetare.

EȘTI UN OM NOU, 

IOSIF SABĂU?

al respon- 
semn de 

familie, de 
școală. Al-

dar fii atent. A treia oară nu te 
mai iert ! Și iată că pină acum 
totul merge bine. Procedez așa 
pentru că unii tineri se pă
trund mai repede de îndatoriri
le lor, au un simț 
sabilității aecentuat, 
sănătate morală în 
educație serioasă-in
ții, abia in uzină iși fac uceni
cia de viață. Și datoria noastră, 
a comuniștilor este să-i ajutăm 
să se înregimenteze în detașa
mentul muncitoresc al uzinei, să 
devină oameni adevărați.

Inginerul Constantin Ștefănoiu 
conduce de un deceniu Uzina 
de alumină din Oradea. De la 
primul ei țăruș...

— O uzină trebuie să permită 
tinerilor să crească în demnita
te, o uzină este o familie mare, 
solidară, deplin responsabilă 
pentru fiecare destin. Ce-am 
făcut in zece ani ? Am dublat 
capacitatea de producție a uzi
nei, am lărgit gama de produse

Tinerii de acum zece ani au mai 
îmbătrinit, dar vîrsta medie a 
uzinei e tot tînără-

— Ce calitate apreciați la ti
neri ?

— Dorința de a se perfecțio
na, de a se pregăti continuu, de 
a-și ridica competența profesio
nală. Este o măsură a faptelor 
și a înaltei conștiințe cu care 
tînăra generație răspunde unui 
imperativ social 
portanță politică, 
ridica la nivelul 
cietății socialiste 
Băieții din uzina
teva ore pe noapte, 
învață, se pregătesc 
deveni oameni noi, după mode
lul celor mai buni comuniști.

Despre Iosif Sabău, operator, 
aflu că e.......get-beget, sută-n
sută" bihorean. A făcut școala la 
Slgtina, „alwa mater" a alumi
niului românesc, este din 1(163 
în uzină și deși a învățat me
seria la Slatina......tot slătinenii

de mare im- 
acela de a șe 
cerințelor so- 
și comuniste, 
asta dorm cl- 

Muncesc, 
pentru a

ne felicită pentru alumina alfa, 
grad da puritate 99,99 la șută".

— Una din calitățile esențiale 
ala omului tinăr mi sa pare a 
fi modestia, acceptarea bărbă
tească a greutăților. în acest 
spirit ne-a Învățat șă trăim și 
să muncim secretarul general al 
partidului, comunistul de la ca- 
ra tînăra generație are mereu 
de învățat.

Bineînțeles, asta înseamnă a 
nu abdica nici o clipă de la exi
gență revoluționară, de la ri
goarea cu care trebuie să ne 
analizăm faptele,

Iosif Sabău lucrează la calci- 
nare, secția cuptoarelor imense 
in care ard munți de bauxită. 
Temperatura —- minus 1 450. 
Privesc prin lentila albastră și 
culorile flăcărilor se despart 
materiale. Și iată ce mi se spu
ne : cîndva cuptorul acesta șe 
dărima, un viciu de construcție. 
Se ardea zidăria și toată pro
ducția se strangula in acest 
punct. Ce n-au încercat ! Ciți 
lianți, cîte soluții ! Inginerul 
Dobre a găsit, după anevoioase 
căutări, un nou procedeu, con
siderat, de drept, o invenție. 
Dar, inginerul nu și-a făcut do
sar...... Ce recompensă, măi bă
ieți ? Răsplata mea este aici. 
Arde sau nu arde cuptorul

— Tu ești un om nou, Iosif 
Sabău ?

— Eu sînt comunist și cînd am 
intrat în partid am știut că tre
buie să fiu un ora nou. între
barea gceasta mi-am pus-o a- 
tunci...

Nu ne-ara propus să facem un 
portret robot al omului ideal, 
poate, mai curind, al ttnărului 
aspirînd spre perfecționare mo
rală, spre desăvirșire. Nimic 
mai firesc, nimic mai omenesc.

Sînteți, cu adevărat, un om 
integru, demn, un om nou 7 în
trebarea invită la o matură 
confruntare cu propria noastră 
conștiință, un dialog critig cu 
noi înșine în spiritul revoluțio
nar al normelor de etică și e- 
chitate socialistă, la o dezbate
re sinceră, reală despre atribu
tele definitorii ale personalității 
omului nou.

turor tinerilor in producție ur
mărind in același timp și per
spectiva cincinalului viitor, care 
va crea locuri de muncă pentru 
încă 30 000 de oameni. Conco
mitent cu intensificarea acțiu
nilor care vițează ca fiecare ti
năr din județul Botoșani să în
deplinească o muncă utilă so
cietății ne-am propus să ne 
preocupăm mai mult și de fe
lul în care ei muncesc, de ran
damentul pe care îl dau în pro
ducție. Acesta este de făș.t un 
alt mare obiecttiv pe care îl ur
măresc organizațiile U.T.C. din 
județul Botoșani. Altfel spus, 
este vorba de sarcina pe care 
ne-am asUmat-o în pregătirea 
profesională a tinerilor. Și în 
acest sens urmărim să inițiem 
noi, comitetul județean.
njzațiile U.T.C., cursuri peptru 
calificarea tinerilor înainte de 
intrarea lor în producție. In 
municipiul Botoșani vom în- 

în 
r ■ - 8_vînd în vedere faptul că aici 

se va construi foarte mplt. De 
acum încolo nu ne vom mai li
mita doar la concursuri profe
sionale și olimpiade pe meserii.

faptul că 
celor 30 000 

viitorului 
din mediul

orga-

municipiul Botoșani vom 
cepe cu cei care vor lucra 
construcții, in primul rînd.

iar informărilor tehnice vrem 
să le dăm valențe superioare, să 
le plasăm în actualitatea știin
ței la zi. să le legăm de inte
resele directe ale fiecărui loc 
de producție.

Avînd in vedere 
marea majoritate a 
de noi lucrători ai 
cincinal vor proveni
rural, vom pune un accent deo
sebit pe educația în spiritul 
muncitoresc. Și, acest lucru 
ne-am propus să-l facem incă 
de pe acum. întărind colabora
rea organizațiilor U.T.C. din 
școli și întreprinderile ce le pa
tronează. Multe avem de făcut 
și sub aspectul dotării ateliere
lor școlare care se extind, după 
cum sarcini mari 
formarea cultului 
vilor.

De la tribuna
XI-lea Congres, secretarul ge
neral al partidului ne-a trans
mis o înălțătoare chemare, 
chemarea viitorului, de a învă
ța, de a ne pregăti pentru mun
că și viață, de a ne însuși cele 
mai înalte cuceriri ale științei 
din toate domeniile de activi
tate, să așezăm la baza cunoaș
terii concepția revoluționară 
despre lume — materialismul

avam și in 
muncii ele-
celui de-al

dialectic și istoric. Pentru a 
răspunde acestei chemări pri
mul lucru pe care îl avem de 
făcut este acela de a-i învăța 
pe tineri să devină oameni, co
muniști de omenie și aceasta o 
vom realiza în cadrul organiza
ției de tineret. Ne vom preocu
pa de îmbunătățirea conținutu
lui adunărilor generale, pentru 
dezvoltarea spiritului critic și 
autocritic. Pentru aceasta vom 
ridica ștacheta pregătirii cadre
lor din activul nostru de orga
nizație. ele fiind cele care tre
buie să desprindă probleme e- 
sențiale ce-i preocupă pe mem
brii organizațiilor.

îndeplinirea sarcinilor profer 
sionale rămine o problemă e- 
șențială a preocupărilor noas
tre, însă ne vom opri atenția 
asupra modului cum tinerii iși 
Însușesc și acționează în spiri
tul normelor eticii și echității 
comuniștilor în toate împreju
rările. în cadrul învățămințului 
politic, în cercurile de pregăti
re a activului, și în școlile po
litice serale vom insista mai 
mult pe formarea atitudinii co
muniste, pe promovarea spiri
tului revoluționar de către fie
care tinăr in activitatea sg.

GOANA după aur : Arta (o- 
rele 15,36’; 17,30; 19,30).©nemo
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TIMPURI NOI : Patria (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15), Ca
pitol (orele 8; 10,45; 13,30; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

IZVOARE : Victoria (orele 9,30; 
12.30; 16; 19,30).

LACUL CIUDĂȚENIILOR : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30).

CAVALERII TEUTONI : Scala 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30), București 
(orele 9; 12,30: 16; 19,15).

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Luceafărul (Orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 16.30;
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Favorit (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30).

AGENTUL STRANIU : Lumina 
(orele 9; 11,15; 13,30; 18; 18.15;
20.30), Buzești (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20.30). Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15).

CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Fero
viar (orele 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30), 
Excelsior (orele 9,15; 12; 15,30; 18; 
ăwoy.’.......... ■■ *.......

„STEJAR" — EXTREMA UR
GENȚA : Doina (orele 11: 13,15; 
15.15; 19,30 — program pențru co
pil — 9,45; 17.15).

LOCOTENENT COLUMBO: Sala 
Palatului (orele 17,15 ’
lodia (orele " " " 
18.30: 20,45).

HAIDUCU : 
9; 11,15; 13,30;

POLIȚIA ACUZĂ, 
achita : Gloria (orele 9: 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30), Grivița (ore
le 9; 11,15; 12,30; 16; 18,15: 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; lțl 
18,15; 20,30).

20,45),

■ 20); Me-
9; 11,15; 13,30; 18;

Timpuri Noi (orele 
15.45; 18; 20,15).

LEGEA

ALO, SALVAREA I : Unirea 
(orele 16; 18; 30).

ALEXANDRU MACEDON : Au
rora (Orele 9; 12; 16; 19), Flamura 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).

DUHUL AURULUI : Drumul 
Sării (orelș 16; 18; 20), Miorița 
(ora 20,15).

KÎUL ROȘU: Dacia (orale 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 26,45).

TÎNĂRUL COMUNIST : Rahova 
(orele 15,30; 1Ș; 20,30).

MISTERUL VASULUI „MARY 
DEĂRE" : Gluleștl (orele 16,20; 18; 
20,15).

ZIDțJRI VECHI : Popular (orele 
16; 18; 20).

RUY BLAS : Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15). Moșilor (orele 15.30; 18; 
20,15).

ANCHETĂ LA MARIENBAD ; 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

Atac împotriva lui rom- 
MEL : Ferentari (orele 15.3-0; 18; 
20,15).

TATAL RISIPITOR : Crfngașl 
(orele 16; 18.15).'

SUFLETUL NEGRULUI CHAR- 
ȚE'YCotroceni (orele 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

BUNICUL siberian : Țioreasea 
(orele 16; 18: 20).

TOM SAWYER : Miorița (orele 
9; 11,15; 13,30;15,45; 18).

AFACEREA PRINȚUL NȚGRU t 
Vltan (orele 15,30; 18: 20).

CONTESA WALEWSKA : 
greșul (orele 16; 18; 20).

șapte păcate : Pacea (orele 
15,30; 18; 20,15).

APARTAMENTUL : Volga (orele 
9; 11.45: 14,30; 17,30: 20).

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

EXTRAVAGANTUL DOMN
DEEDS : Cosmos (orele 15,30; 1Ș; 
20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Munca (orele 16: 18; 20).

PE ARIPILE VINTULUI: Flacă
ra (orele 14,36; 19).

PRIETENA MEA SYBILLE : în
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15).

Pro-

Opera Română : BĂRBIERUt
DIN SEVILLA — ora 19 ; Teatrul 
Național (Sala Mare) : OAMENI 
ȘI ȘOARECI — ora 19,30 ; (Sala 
Mică) : DONA DIANA — ‘
19.30 Teatrul „Lucia Sturdza t>u- 
lanflra” (Schitu Măgureanu) : JOC 
DE PISICI — ora 19,30 ; (Sala ' 
dio) : A 12-a NOAPTE —
19.30 ; Teatrul „C.I. Nottara" 
la Magherii) : LADY X — ora
19.30 ; Teatrul Mic ; VIAȚA E CĂ 
UN VAGfON 7 — ora 19,30 ; Teatrul 
Gluleștl : MAREA EXPEDIȚIE — 
ora 19,30 ; Teatrul ,jon vasilescu": 
DUDUL LUI TRAIAN — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase" (Sala Savoy): 
VINO SA NE VEZI DISEARA — 
ora 1Ș.30 ; (Sala Victoria) : UN 
BĂIAT DE ZAHĂR... ARS — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă": 
SCUFIȚA CU TREI IEZI — ora 
10: Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 19,30.

or» 
Bu

Stu- 
ora 

(Sa-

PR O GRAMUL HI

Concursuri pentru ocuparea unor posturi didactice
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI INSTITUTUL PEDAGOGIC CONSTANTA

anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice: anunță scoaterea concurs a următoarelor posturi didactice

*,00 Știri. 9,05 Panoramic muzical. 
9,55 Melodia zilei. „Partid al comu
niștilor români" de Zahariâ Popes
cu. 10,00 Meridian-club. 11,00 Profil 
pe portativ — pianista Clara Has- 
Kil. 11,30 Intllnlre cu opereta româ
nească. 12.00 Știri. 12.03 Invitație 
in fonotecă. 12.55 Melodia zilei. 
17.00 Știrile după-amiezll. 17.05 Alo, 
Radio ! — muzică ușoară la cerere. 
17.5Q Tineri nl-s anii, tinăr ni-i 
cîntul. Emisiune adresată forma- 
țlHor corale de tineret. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Arte plastice. 18.10 
Evantai muzical (stereo). 18.15 
Melodia zilei. 19.00 în direct... da 
Ia Casa științei și tehnicii din 
Brașov. 19.30 știri. 19.33 casa de 
discuri „Melodia". 20,00 Jurnale și 
memorii. Jurnalul fraților Gon
court. 21.00 Radlofonorama — mu
zică ușoară. 22.00 Ci zl tntr-o oră- 
23.00 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.1 5 Poet|ca. Cristian Llvescu. 
23.20 Studioul muzicii contempo
rane. 23,55-24,00 Ultimele Știri.

I. Faoultatea de Economia in
dustriei, construcțiilor și trans
porturilor.

a) Catedra de Conducerea, 
organizarea și planificarea 
unităților industriale

c) Catedra de Istorie econO' 
mică

— Asistent, poz. 7, disciplina i 
Istorie economică.

— Lector, poz. 17, disciplina 5 
Ergonomia și organizarea 
muncii în întreprinderile in
dustriale.

— Asistent, poz. 38, disciplina t 
Conducerea, organizarea ?i 
planificarea unităților indus
triale.

III. Facultatea de Comerț.

— Lector, poz. 11, disciplina î 
Socialism științific.

— Lector, poz. 12, disciplina : 
Socialism științific.

— Asistent, poz. 13, disciplina : 
Socialism științific.

ll. Facultate* de Cibernetică 
economică și statistică.

a) Catedra de Cibernetică •- 
conomică

— Conferențiar, poz. 16, disci
plinele : Statistică teoretică 
și industrială ; Statistică.

-- Conferențiar, poz. 17, discipli
na : Calculatoare electronice.

— Lector, poz. 19, "
Organizarea și proiectarea 
sistemului informațional eco
nomic.

— Lector, poz. 25, disciplinele : 
Cercetări operaționale în e- 
conomie ; Modelarea fenome
nelor economice financiare.

— Lector, poz, 28, disciplina : 
Sisteme de calcul.

— Lector, poz. 36, disciplina : 
Sisteme de calcul.

— Lector, poz. 37, disciplinele 6 
Programarea calculatoarelor 
electronice ; Limbaje algorit
mice de programare

disciplina :

a) Catedra de Merceologi»
— Lector, poz. 11, disciplinele 5 

Merceologia produselor ne
alimentare ; Merceologia pro
duselor textile și de pielărie.

— Lector, poz. 12, disciplinele : 
Economia și tehnica ambală
rii mărfurilor ; Merceologia 
produselor metalo-chimice și 
electrice.

— Lector, poz. 13, disciplinele t 
Expertiza merceologică a pro
duselor alimentare ; Merceo
logi» produselor alimentare.

— Lector, poz. 14. disciplinele : 
Economia și tehnica ambalării 
mărfurilor ; Merceologi» pro
duselor textile și de pielărie.

— Lector, poz. 15, dișciplina : 
Merceologia produselor me
talo-chimice și electrice.

— Lector, poz. 16, disciplinele : 
Expertiza merceologică a pro
duselor industriale ; Merceo- 
logie.

— Lector, poz. 17, disciplinele : 
Estetica mărfurilor și amba
laje (pentru mărfuri alimen
tare) ; Merceologia produse
lor alimentare.

— Lector, poz. 27, disciplina : 
Metode fizico-chimice de a- 
naliza mărfurilor.

— Lector, poz. 28, disciplinele : 
Exploatarea utilajului comer
cial ; Merceologie.

c) Catedra de Filozofie-socio- 
logie

— Conferențiar, poz. 4, discipli
na : Materialism dialectic și 
istoric.

IV.Facultatea da Finanțe și 
cantabilitate.

a) Catedra de Eficiența eco
nomică a investițiilor și a 
fondurilor fixe

— Asistent, poz. 15, disciplina t 
Eficiența economică a inves
tițiilor și a fondurflor fixe.
b) Catedra de Contabilitate

— Conferențiar, poz. 15, disci
plinele : Organizarea și con
ducere» contabilității în in
dustrie ; Prelucrarea electro-

b) Catedra de Statistică tec 
retică și economică

b) Catedra de Socialism 
științific

— Lector, poz. 11, disciplina 5 
Statistică.

Lector, poi. 10, disciplina s 
Socialism științific.

nică a datelor ; Contabilitate 
generală

— Conferențiar, poz. 16, disci
plinele : Contabilitate ; Cal- 
culația prețului de cost ; Pre
lucrarea electronică a datelor.

— Asistent, poz. 45, dișciplina : 
Prelucrarea electronică a da
telor.

— Asistent, poz. 58, disciplina : 
Organizarea și proiectarea 
prelucrării automate a date
lor cu aplicații in contabili- 
țțțt».

V. Facultatea de Economie po
litică șl planificare.

a) Catedra de Economie po
litică

— Profesor, poz. 10, disciplina : 
Economie politică.
b) Catedra de Istoria doctri

nelor economice
— Conferențiar, poz. 3, discipli

na : Doctrine economice con
temporane.

Candidați! Ia coneurs vor depune la secretariatul rectoratului 
Academiei de studii economice din București, Piața Romană 
nr. 6, cererea de înscriere Împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din R.S. Româ
nia, publicat in Buletinul Oficial partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și Invățămîntu- 
lui nr. 84 5391969.

Cei care funcționează într-o Instituție de învățămint superior 
sint obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea 
la concurs.

Termenul de Înscriere pentru posturile de profesor, confe
rențiar și lector este de 30 zile iar pentru posturile de asistent 
este de 15 zile de la data publicării anunțului in Buletinul 
Oficial partea a III-a.

Informații suplimentaro m pot obține zilnic intre orele 12,60— 
14,00 la secretariatul rectoratului.

Catedra de științe sociale, 
pedagogie, psihologie, Istorle- 
geografie

— Lector, disciplinele Psi
hologie școlară, Psihologia 
sportului, Sociologia educa
ției fizice, Pedagogie, pozi
ția 8 din statul de funcțiuni.

— Asistent, disciplinele E- 
conomie politică, Istoria 
modernă a României, poziția 
10 din stgtul de funcțiuni.

Catedra de limba și li
teratura română și limbi 
străine

— Asistent, disciplina Lim
ba rusă, pozițlș 9 din statul 
de funcțiuni.

— Asistent, disciplina Li
teratura engleză, poziția 11 
din statul de funcțiuni.

— Asistent, disciplinele 
Metodica predării limbii en
gleze și Limba engleză, curs 
practic, poziția 12 din statul 
de funcțiuni.

Catedra de matematică, 
fizică și chimie

— Conferențiar, disciplina 
Chimie organică, poziția 4 
din statul de funcțiuni.

— Asistent, disciplinele 
Chimie anorganică, Chimie 
analitică și Tehnologia sti
clei, poziția 19 din statul de 
funcțiuni.

Catedra de educație fi
zică

— Conferențiar, disciplinele 
Metodica educației fizice, 
Teoria și istoria educației fi
zice, Turism și orientare tu
ristică, Schi, poziția 2 din 
statul de funcțiuni.

— Lector, disciplinele Gim
nastică specializată, Gimnas
tică de bază, Gimnastică mo
dernă, Gimnastică de bază 
și dansuri populare, Gimnas
tică modernă fete, poziția & 
din statul de funcțiuni.

— Asistent. disciplinele 
Handbal, Schi. Handbal cali
ficare divizie. Educație fizică, 
poziția 11 din statul de 
funcțiuni.

— Asistent, disciplinele A- 
tletișm, Altletism sportiv per
formanță, Atletism-șpeciali- 
zat, poziția i2 din statul de 
funcțiuni.

— Asistent, disciplinele Is
toria și organizarea educa
ției fizice, Volei, Educație fi
zică, Igienă și control asis
tență medicală, poziția 13 
din statul de funcțiuni.

— Asistent, disciplinele 
înot, Educație fizică, Istoria 
și organizarea educației fi
zice și sportului, poziția 14 
din stated de funcțiuni.

—Asistent, disciplinele 
Baschet, Fotbal (băieți), Schi, 
Cultură fizică medicală, po
ziția 15 din statul de funcți
uni.

— Asistent, disciplinele E- 
ducație fizică, Gimnastica de 
bază, Gimnastica modernă

fete, Metodica educației fi
zic», Teoria și istoria educa
ției fizice și sportive, Teorie 
antrenament sport, Curs fo
to, Gimnastica de bază și 
dans, poziția 16 din statul de 
funcțiuni.

*
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PROGRAMUL 1

Candidații la concurs vor 
depune la rectoratul Insti
tutului pedagogic din Con
stanța, Bd. V. I. Lenin nr. 
124, in termen de 30 de zii» 
(pentru posturile de confe
rențiari și lectori) ți dș 15 
zile (pentru posturile de a- 
sistgnți) de la data publicării 
acestui anunț în Buletinul 
Oficial, cererea de înscriere, 
la care vor anexa (în dublu 
exemplar pentru posturile de 
lectori ți conferențiari) acte
le prevăzute de Legea hr. 6 
privind statutul personalului 
didactic din Republica So
cialistă Roitaânia, publicată 
în Buletinul Oficial, partea II 
nr. 33/15 martie 1969. ți 
de Instrucțiunile ' Ministeru
lui Educației și învățămîn- 
tului nr. 84 539/1969.

Concursul se va desfășura 
la sediul institutului, în ur
mătoarele termene de la da
ta expirării termenului de 
Înscriere ;

— 90 
rile de

— 60 
rile de

— 15

de zii» pentru postu- 
conferențiari ;
de zile pentru posțu- 
lectori ;
zile pentru posturile

de asistenți ;
Informații suplimentare se 

pot obține la Rectoratul in
stitutului, telefon 1 45 76.

8,30 Curs de limbă engleză. 9,00 
Teleșcoalâ. 10,00 Curs de limbă 
rusă. 10,30 Film artistic; „Valter 
apără Sarajevo" — producție a stu
diourilor cinematografice iugo
slave. 12,35 Telex. 12,40 închiderea 
programului. 15,00 Curș de limbă 
germană. 16,30—17,00 Curs de lim
bă frânceză. 17,30 Telex. 17,35 Bl- 
ruit-au gtndul... Calendar UNESCO 
1974: Mitropolitul Dosoftei — căr
turar al Moldovgi. 17,55 Agrqencl- 
clopțdia. 18,25 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrală. 
Piesa românească pe scenele bucu- 
reștene; Agenda teatrală; Agenda 
teatrului TV. 18,40 Tragerea pro- 
noexpreș. 18,50 Familia. înaltele 
răspundțri pentru întărirea fami
liei Izvorțte din Documentele Con
gresului. 19.20' 1061 de seri. 19,30 
Telejurnal. Succese de azi — te
melii trainice pentru viitorul co
munist al patriei. 20,00 Prefață la 
o carte de istorie a viitorului. Re
portaj despre ecoul lucrărilor 
Congresului al Xî-le» lp conștiin
ța țărănimii noastre. 20.15 Teleci- 
nemâteca. Ciclul „Dosarele ecra
nului". STARE DE ASEDIU — 
producție franco-italo-vest-germa- 
nă. Film distins cu Premiul Louis 
DeUuc 1973. Premieră TV. 22,10 24 
de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

PROGRAMUL 2

20,00 O viață pentru o idee: 
Alexandru Odobescu. 20,30 Calei
doscopul melodiilor. Succese ale 
muzicii ușoare românești din acest 
an- 21,00 Zidirile noi și vechi ale 
Tîrgovlștel. 21,15 Telex. 21,20 Re
porter ’74. 21,40 Treptele afirmă
rii. Tineri al României socialiste 
— artiști lirici, instrumentiști, ba
lerini afirmă cu consecvență va
loarea școlii noastre interpretativa, 
22,20 închiderea programului.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL Plecarea unor delegații 
participante la Congresul P.C.R.NICOLAE CEAUȘESCU

@ Delegația Partidului Comunist din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, în ziua de 3 decembrie, 
delegația Partidului Comunist 
din Japonia, condusă de Tomio 
Nishizawa, membru al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P. C. din Japonia, care a parti
cipat la cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R.

La primire au luat parte tova
rășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass și Ștefan 
Voicu, membri ai C.C. al P.C.R., 
Mircea Angelescu, șef de sector 
la C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației a a- 
dresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut din 
partea tovarășului Kenji Miya
moto, președintele Prezidiului 
C.C. al P. C. din Japonia și a 
conducerii P. C. din Japonia.

Oaspeții au felicitat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul realegerii ca secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, i-au împărtășit gratitu

0 Primarul general al orașului Bonn
Marți dimineața, președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe Peter Krâemer, pri
marul general al orașului Bonn, 
care face o vizită în țara noas
tră. la invitația Institutului Ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

La întrevedere a participat 
primarul genera! al Capitalei, 
Gheorghe Cioară.

A luat parte, de asemenea, 
Erwin Wickert, ambasadorul 
Republicii Federale Germania 
la București.

Mulțumind pentru primirea 
acordată, oaspetele a arătat că 
locuitorii orașului Bonn păs
trează o vie amintire vizitei fă
cute de șeful statului român,

ÎNTÎLNIRE
K’ârți dimineața, tovarășul 

Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întîlnit cu delegația P. C. 
Peruan, condusă de tovarășul 
Râul Acosta, secretar general 
adjunct, care a participat la lu
crările Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

Cu acest prilej, au fost abor
date probleme privind dezvol
tarea raporturilor de prietenie 
și colaborare dintre P.C.R. și 
P.C. Peruan.

PRiMIRE
Tovarășul Corneliu Măneseu, 

membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității So

Concedii reconfortante în luna decembrie 
prin oficiile județene de turism

TINERI:
în cadrul acțiunii „TINERILOR, CĂRȚI — 

PRIETENI PENTRU O VIAȚĂ", vă puteți procu
ra, la alegere, prin difuzorii din întreprinderi 
sau instituții, cărți politice, tehnice, de informa
re, beletristice, de artă, sport și turism utile 
lărgirii orizontului politic și ideologic, pregătirii 
și perfecționării profesionale, îmbogățirii cultu
rii generale.

Tinerii care își vor procura — în condiții de 
plată avantajoase - cărți în valoare de cel pu
țin 100 lei vor participa GRATUIT la tragerea la 
sorți a tichetelor ce li se eliberează de către di- 
fuzori.

Vor fi acordate 1 200 premii în cărți,

Pentru informații suplimentare adresați-vă 
difuzorilor de cărți din întreprinderea sau insti
tuția dv.

dinea lor pentru întrevederea 
acordată, pentru posibilitatea o- 
ferită de a participa la Congre
sul comuniștilor români, mani- 
festîndu-și convingerea că po
porul român va înfăptui, sub 
conducerea P.C.R., obiectivele 
stabilite de Congres.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kenji 
Miyamoto, tuturor comuniștilor 
japonezi, salutări tovărășești, 
cele mai sincere urări de succes 
în activitatea consacrată bună
stării și fericirii poporului ja
ponez.

Secretarul general al P.C.R. a 
subliniat că prezența delegației 
P. C. din Japonia la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres re
prezintă o dovadă a bunelor re
lații statornicite între cele două 
partide, o nouă contribuție la 
extinderea și întărirea conlucră
rii dintre ele.

S-a procedat, apoi, la un 
schimb de păreri privind pre
ocupările actuale și de perspec
tivă ale Partidului Comunist Ro
mân și Partidului Comunist din 

moment care a constituit o ex
presie a bunelor relații existente 
între România și R. F. Germa
nia, a dorinței celor două țări 
de a se cunoaște mai bine.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
plăcere vizita efectuată în R. F. 
Germania, la Bonn, întîlnirile 
pe care le-a avut cu oamenii 
politici, cu populația, subliniind 
importanța contactelor la cel 
mai înalt nivel în dezvoltarea 
și stringerea relațiilor de coope
rare reciproc avantajoasă.

în continuarea întrevederii s-a 
apreciat, de ambele părți, evo
luția pozitivă a raporturilor de 
colaborare și conlucrare româno- 
vest-germane, precum și exis
tența unor largi posibilități de 

cialiste, a primit delegația 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, condusă 
de Vu Ngoc Ho, membru al C.C. 
al F.N.E., care a participat la 
lucrările Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

EXPOZIȚIE
„Bonn — un oraș se prezintă" 

este titlul expoziției organizată 
de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
cu materiale puse la dispoziție 
de municipalitatea Capitalei 
R.F. Germania. Manifestare 
complexă, de amploare, expozi
ția introduce pe vizitator în- 
tr-un mod atrăgător și sugestiv, 
în atmosfera orașului. Cu aju
torul imaginilor fotografice,' al 

Japonia, precum și în legătură 
cu unele aspecte ale situației 
internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești.

în timpul convorbirii, s-a re
levat evoluția favorabilă a ra
porturilor de prietenie, solida
ritate și colaborare dintre 
P.C.R. și P.C.J. și a fost eviden
țiată dorința comună de a am
plifica "și diversifica aceste le
gături internaționaliste, caracte
rizate prin înțelegere, stimă și 
respect reciproc, în interesul în
tăririi prieteniei și cooperării 
multilaterale dintre popoarele și 
țările noastre, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

De ambele părți, s-a reliefat 
importanța intensificării luptei 
maselor populare, a întăririi 
acțiunilor unite și a conlucrării 
forțelor revoluționare, progre
siste, antiimperialiste, pentru 
pace și securitate internaționa
lă. împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru progres social.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

extindere a relațiilor dintre cele 
două țări și popoare. în acest 
cadru, s-a relevat importanța 
dezvoltării legăturilor politice, 
economice, culturale, tehnico- 
științifice dintre orașele celor 
două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat, in acest context, ro
lul important care revine cola
borării pe multiple planuri ca 
mijloc de cunoaștere reciprocă 
și înțelegere între popoare, pre
cum și necesitatea ca raporturile 
dintre state să fie bazate pe prin
cipii noi care să garanteze egali
tatea în drepturi și avantajul 
reciproc al tuturor națiunilor.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

machetelor, diapozitivelor, al 
altor exponate, el face cunoș
tință cu istoria și tradițiile 
Bonn-ului, cu peisaje și aspec
te dintre cele mai diferite ale vie
ții cotidiene, cu preocupările, 
munca și aspirațiile locuitori
lor capitalei R. F. Germania.

Festivitatea de deschidere a 
expoziției, găzduită la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S., a avut loc 
marți la amiază în prezența u- 
nei numeroase asistențe.

CRONICA
U.T.C.

Delegația Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România, condusă de to
varășul Kalman Pusztai, se
cretar al Consiliului 
U.A.S.C.R., care, la invitația 
Uniunii Naționale a Studen
ților Irakieni (N.U.I.S.), a e- 
fectuat o vizită în Irak, s-a 
înapoiat in Capitală.

OFICIILE JUDEȚENE DE 
TURISM din întreaga țară o- 
feră locuri la tarife reduse 
pentru odihnă în stațiunile 
Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Poiana Brașov și în celelalte

stațiuni balneoclimaterice 
din țară, cu cazare în vile 
și hoteluri, pînă la data de 
20 decembrie a.c.

Tot pînă la această dată 
s-au pus în vînzare și bilete

Mesaje de felicitare 
adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU
Excelenfei Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in unanimitate de către cel 
de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român in funcția de 
secretar general al partidului, sint fericit să vă adresez, în numele 
conducerii Partidului Baas Arab Socialist și al meu personal, cele 
mai sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire, sănătate și 
succes, satisfacția pentru relațiile de cooperare între Partidul Baas 
Arab Socialist și Partidul Comunist Român și întărirea continuă a 
legăturilor de prietenie și cooperare între cele două țări ale noastre.

Exprim, în același timp, sincerele noastre mulțumiri pentru po
ziția dumneavoastră de sprijinire a luptei poporului nostru împo
triva ocupației israeliene, pentru drepturile poporului palestinian și 
urez poporului român prieten continuu progres și prosperitate.

HAFEZ AL-ASSAD
Secretar general al Partidului Baas 

Arab Socialist, 
președinte al Republicii Arabe Siriene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă rugăm să ne permiteți să vă felicităm cu ocazia realegerii 
dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului 
Comunist Român și să vă urăm mult succes în munca de traducere 
în viață a importantului Program și a valoroaselor decizii recent 
adoptate.

Cu dorința pentru dezvoltarea cu succes pe mai departe a rela
țiilor între partidele noastre, în numele Comitetului Central al 
Partidului Socialist Popular din Danemarca,

GERT PETERSEN
Președintele Partidului Socialist Popular

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general al Parti
dului Comunist Român, vă rog să primiți cele mai vii felicitări și 
urări frățești de succes în muncă, în opera de construire a socialis
mului în țara dumneavoastră și pentru mersul înainte al idealurilor 
care unesc luptătorii pentru pace și progres în Europa și în lume.

ENRICO BERLINGUER
Secretar general

al Partidului Comunist Italian

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Conducătorii și membrii Partidului Comunist Grec (interior) vă 
transmit felicitările cele mai sincere cu ocazia realegerii dumnea
voastră în fruntea Partidului Comunist Român, convinși că aportul 
dumneavoastră va garanta noi succese pentru edificarea democrației 
socialiste in România.

HARALAMBOS DRACOPOULOS
Secretar al Biroului Comitetului Centrat 

al Partidului Comunist din Grecia (interior)

Secretarului general al Partidului 
Comunist Român

BUCUREȘTI
Cu ocazia strălucitei dumneavoastră realegeri ca secretar gene

ral al Partidului Comunist Român, îmi este deosebit de plăcut de a 
vă adresa, în numele partidului, poporului mauritan și al meu per
sonal, călduroase felicitări.

Sînt convins că, datorită impulsului dumneavoastră, cooperarea 
între țările și partidele noastre se va consolida și dezvolta continuu, 
în interesul ambelor noastre popoare.

Cu înaltă considerație.
MOKTAR OULD DADDAH

Secretar general al Partidului 
Poporului Mauritan

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al partidului Comunist Român

BUCUREȘTI
Comitetul Central al Partidului Progresist ăl Oamenilor Muncii 

din Cipru (A K E L) vă adresează călduroase felicitări cu ocazia re
alegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului 
Comunist Român de către cel de-al XI-lea Congres al partidului.

Vă urăm noi și mari succese în munca dumneavoastră închinată 
socialismului.

EZEKIAS PAPAIOANNU
Secretar general 

al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru

(A.K.E.L.)

pentru cură balneară în sta
țiunile : Balvanyos, Borsec, 
Călimănești-Căciulata, Co- 
vasna, Eforie Nord, Hercu- 
lane (hotel), Moneasa, Man
galia (noul sanatoriu bal
near), Sîngeorz, Slănic Mol
dova, Sovata, Tușnad, Vatra 
Dornei, Vîlcele.

Posesorii biletelor de o- 
dihnă sau cură balneară 
beneficiază și de o reducere 
cu 50% la tariful de trans
port pe C.F.R. sau I.T.A.

Din stațiuni se organizea
ză numeroase și atractive 
excursii în împrejurimi.

Procurarea biletelor se 
face de la toate OFICIILE 
JUDEȚENE DE TURISM din 
țară și de la filialele între
prinderii de turism, hoteluri 
și restaurante din București.

PUBLITURISM

în cursul zilei de marți au 
continuat să părăsească Capita
la delegații și reprezentanții 
unor partide comuniste și mun
citorești, socialiste și progresis
te, ai unor mișcări de eliberare 
națională care au participat la 
lucrările celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Delegația Partidului Comu
nist din Chile, condusă de Ro
drigo Rojas, membru al Comi
siei Politice a C.C. al P.C. din 
Chile ; delegația Partidului Li
beral din Columbia, condusă de 
German Zea Hernandez. pre
ședintele Directoratului Națio
nal al partidului ; delegația 
Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de Sud. con
dusă de Vu Ngoc Ho. membru 
al C.C. al F.N.E. ; delegația 
Partidului Comunist Peruan, 
condusă de Râul Acosta Salas, 
secretar general adjunct al par
tidului ; reprezentantul Parti

Excursie documentară pentru 
tinerii fruntași din agricultură

Pentru tinerii din agricultură 
care s-au evidențiat în întrece
rea „Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen", secția de resort 
a C.C. al U.T.C. a organizat o 
frumoasă și interesantă excursie 
documentară. Propunîndu-și să 
ofere tinerilor participanți posi
bilitatea de a se odihni și recrea, 
dar și de a-și îmbogăți propriile 
cunoștințe, de a se instrui, orga
nizatorii au inclus în program 
o serie de vizite la unități cu 
profil similar, ocazie cu care vor 
avea loc întilniri, discuții eu 
tinerii ce lucrează în unitățile 
vizitate. Un schimb util și e- 
ficace de experiență menit să 
dinamizeze și să activizeze în
trecerea, s-o ridice la noi cote 
in anul care vine, anul hotărî- 
tor al actualului cincinal, anul 
ce va crea premisele hotărîtoare 
pentru îndeplinirea cu succes a 
viitorului cincinal. Și tinerii 
participanți la excursia docu
mentară vor avea ce să împăr
tășească, ei fiind fruntași între 
fruntași, cîștigători ai fazelor 
județene ale „Olimpiadei meca
nizatorilor", tineri cu rezultate 
deosebite în producție și în ac
tivitatea politică. Toți sînt fie 
secretari ai comitetelor U.T.C., 
fie membri în aceste comitete. 
Iată de pildă, Ursache Alexan
dru. mecanizator la I.A.S. Dîn- 
geni. este secretarul comitetului 
U.T.C. ; Ion Vodă, mecanizator 
la S.M.A. Brebu. Caraș-Severin 
este membru în comitetul U.T.C. 
și realizatorul unei economii de 
1 050 litri motorină și al unui 
plan de venituri depășit cu 120 
la sută ; Ion Popișter, mecaniza

SP9KE» SPOUT
Sorții au decis „sferturile" Cupei României 

ia fotbal
Marți a avut loc la sediul F.R.F. tragerea la sorți pentru al

cătuirea programului jocurilor sferturilor de finală ale „Cupei 
României" la fotbal. Meciurile se vor disputa miercuri 11 de
cembrie, de la ora 13,30, pe terenuri neutre, după următorul pro
gram : Ceahlăul Piatra Neamț — Rapid București ; Steaua — 
Steagul roșu Brașov ; Universitatea Cluj-Napoca — Universita
tea Craiova și A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Reșița.

A luat sfirșit turul 
campionatului de rugbi

Cu etapa de duminică — a 
Vil-a — turul campionatului 
republican de rugbi a luat sfîr- 
șit. Anul acesta, după cum se 
știe, cele 16 echipe participante 
au fost împărțite în două serii, 
în seria I — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA, care ocupă pri
mul loc în clasament a acumu
lat 17 puncte, fiind urmată de 
Politehnica Iași și Dinamo cu 
16 puncte. Steaua, campioana 
țării, deține locul IV cu 15 punc
te, poziție ce reclamă din par
tea XV-lui militar un retur mai 
apropiat de valoarea echipei. în 
această serie urmează în ordine 
Sportul studențesc cu 14 puncte 
(aceeași echipă cu fluctuații de 
formă) ; C.S.M. Sibiu, 14 punc
te ; Constructorul Buzău, 13 
puncte, o echipă ambițioasă ca 
și antrenorul care o pregătește 
și, în sfirșit, pe ultimul loc 
Gloria cu 7 puncte.

în seria a Il-a. FARUL, cu 
20 puncte, fără nici o înfrîngere, 
și cu un esâveraj deosebit (175—

PREGĂTIRI PREOLIMPICE

• LA MONTREAL au în
ceput lucrările de construcție 
a satului olimpic care-i va 
găzdui în anul 1976 pe parti- 
cipanții celei de-a 21-a edi
ții a J.O. de vară. „Satul o-

PATINOARUL ARTIFICIAL
„23 AUGUST11, ZILNIC LA DISPOZIȚIA

PUBLICULUI
O veste buni pentru ama

torii de patinaj din Capitală. 
Pînă la sfîrșitul anului, pati
noarul artificial din parcul 
sportiv „23 August" va fi pus 
la dispoziția publicului în fie
care joi (orele I?—19). sîmbă- 
tă (orele 17—20) și duminică 

dului Comunist din Bolivia : de
legația Partidului Socialist Arab 
Baas din Irak, condusă de 
Jafer Kassim Hamudi, mem
bru supleant al conducerii 
regionale a Partidului So
cialist Arab Bass din Irak ; 
delegația Partidului Comunist 
din Argentina, condusă de 
Rodolfo Ghioldi, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C. din Argentina : delega
ția Partidului Socialist din Cos
ta Rica, condusă de Alvaro Mon
tero Mejia, secretar general al 
partidului : delegația Mișcării 
pentru Socialism (M.A.S.) din 
Venezuela, condusă de Eloy 
Torres, secretar general adjunct 
al partidului ; delegația Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea 
Angolei' (M.P.L.A.). condusă de 
Pascal Luvualu, membru al Co
mitetului Director al M.P.L.A. ; 
delegația Partidului Comunist 
din Canada, condusă de Alf 
Dewhurst, membru al Comite
tului Executiv, secretar cu pro

tor la S.M.A. Feldioara-Brașov 
este secretarul comitetului 
U.T.C. ; Eva Iacob lucrează ca 
legumicultor în Stațiunea de cer
cetări horticole Cluj-Napoca și 
este secretara comitetului 
U.T.C. ; utecistul Ioniță Stoian. 
mecanizator la I.A.S. Poarta 
Albă este apreciat 'printre cei 
mai conștiincioși tineri din ju
dețul Constanța ; Popa loan, 
strungar la S.M.A. Chișinău 
Criș-Arad este secretarul comi
tetului U.T.C. ; Bărăianu Petru,, 
electrician la S.M.A. Sărmașu, 
Mureș se bucură de aprecierea 
Întregului colectiv pentru hăr
nicia și corectitudinea lui ; Dință 
I. Ionel este motopompist la 
C.A.P. Bratovoiești-Dolj și a fost 
recomandat pentru dăruirea pe 
care a dovedit-o la locul său de 
muncă ; Elena Dobre lucrează, 
cu bune rezultate, la ferma zoo
tehnică a C.A.P. Odobești-Dîm- 
bovița, iar Marlena Vasiliu este 
secretara comitetului comunal 
Podu Turcului din județul Ba
cău, o secretară energică, plină 
de inițiativă ; Kurucz Iuliu este 
mecanizator la C.A.P. Bicsad, 
comuna Malnaș-Covasna și se
cretar al comitetului U.T.C. ; Tu
dor Mîndrecl, tehnician veteri
nar Ia C.A.P. Comloșul Mic-Ti- 
miș a fost pină de curind secre
tarul comitetului U.T.C., iar 
acum este secretarul comitetului 
de partid ; Vasile Suriei, meca
nic de atelier la S.M.A. Lechin- 
ța-Bistrița-Năsăud este posesorul 
prețiosului trofeu al ..Olimpia
dei mecanizatorului", faza jude
țeană. Lista noastră ar putea 
continua. Un singur lucru e cert. 
La excursia documentară parti-

33), de departe echipa cea mai 
în formă a campionatului, o- 
cupă locul I. Este urmată de 
Știința Petroșani, 17 puncte, 
care se prezintă intr-un simți
tor progres în acest Sezon, apoi 
Grivița roșie, Agronomia Cluj- 
Napoca și Tc. Ind. Constanta, 
toate cu 15 puncte, iar în par
tea finală a seriei Rulmentul 
Birlad, Rapid și Vulcan dețin 
locurile 6 la 8.

Desigur că se pot desprinde 
la acest sfirșit de tur și cîteva 
concluzii : o luptă strînsă în 
ambele serii, ineditul campiona
tului prin împărțirea în două 
grupe a obligat echipele la o 
mai serioasă pregătire fie
care partidă și, lucrul cel mai 
important, s-a dat posibilitatea 
ca echipele reprezentative, la 
toate eșaloanele, să fie mai a- 
tent pregătite, fără să se între
rupă competiția de bază, cam
pionatul republican.

GABRIEL FLOREA

Iimpie", tn realitate un com
plex urbanistic de factură 
foarte modernă, cuprinde 
mai multe imobile a cite 18 
etaje, cu 980 de încăperi. Cos
tul total ai construcției este 
de 35 milioane de dolari.

(orele 10—13 și 17—20). Ad
ministrația patinoarului face 
cunoscut ci a primit noi can
tități de ghete cu patine, pre
cum și faptul că atelierul de 
ascuțit și montat patine va fi 
deschis cu o oră înaintea în
cepem programului. 

blemele organizatorice : dele
gația Partidului Conservator din 
Columbia, condusă de dr. Al
varo Camargo de la Torre, se
cretar general al Directoratului 
Național al partidului : delega
ția Frontului Patriotic Laoțian, 
condusă de Saly Vongkhamsao, 
membru al Comitetului Central 
al Frontului Patriotic Laoțian ; 
delegația Partidului Comunist 
din S.U.A.. condusă de Thomas 
Dennis, membru al C.C. al P.C. 
din S.U.A. ; delegația Uniunii 
Naționale Africane-T.A.N.U., 
condusă de Remigius Kalubu, 
membru al C.C. al T.A.N.U. și 
delegația Afroshirazi, condusă de 
Mkubwa Haji, membru al Co
mitetului Național Executiv, din 
Tanzania ; delegația Frontului 
Național din R.D.P. a Yemenu
lui. condusă de Rashed Moha
med Thabet, membru al C.C. 
al Organizației politice a Fron
tului Național, ministrul infor
mațiilor.

cipă cei mai buni tineri ce lu
crează în diferite sectoare ale 
agriculturii noastre socialiste și 
lor le-a fost încredințată sarcina 
de a se face mesagerii experien
ței bune acumulate, a transmi
terii modalităților în care au ac
ționat pentru a reuși să se situ
eze în rîndul întii al întrecerii 
inițiate de C.C. al U.T.C.

Programul excursiei include 
vizitarea orașelor București, 
Ploiești, Brașov, Sibiu, Deva, 
Arad. Timișoara, Reșița, Drobe- 
ta-Turnu Severin, Craiova, Ca
racal, Alexandria, cu opriri la 
Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia, la Uzinele „Semănătoarea", 
I.A.S. sere Ploiești, Bușteni, Si
naia, Predeal, Piriul Rece, Uzi
nele „Tractorul" din Brașov, 
I.A.S. sere Codlea, Săcele, Co
mitetul județean Brașov al 
U.T.C., liceele agricole din Si
biu și I-Ialinga-Mehedinți, Uzina 
de vagoane Arad, Institutul a- 
gronomic din Timișoara, Her- 
culane, Baza B.T.T. Gura Văii, 
Șantierul național al tineretului 
de la Giurgiu-Răzmirești. A- 
ceastă simplă enumerare arată 
ea însăși gradul de interes și 
atractivitate al programului, po
sibilitățile multiple de a se in
strui ale tinerilor, pentru ca, o- 
dată întorși acasă, să poată ac
ționa bizuindu-se pe un bagaj de 
cunoaștere mai larg, mai precis 
conturat, locurile in care ei vor 
purta discuții, vor împărtăși din 
propria lor experiență.

AL. DOBRE

• ASTAZI, ÎN NOCTUR
NA, selecționata divizionară 
de fotbal a României va în- 
tîlnl la Tel Aviv reprezenta
tiva similară a Israelului. 
Antrenorii echipei române au 
anunțat eă intenționează să 
înceapă jocul cu următoarea 
formație: Răducanu, — Che- 
ran, Sameș, Sătmăreanu II, 
Anghelini, Dinu, Beldeanu. 
Bălăci, Crișan, Kun, Lucescu.

• AU LUAT SFIRȘIT ÎN
TRECERILE din cadrul gru
pelor preliminare ale turneu
lui internațional masculin de 
handbal organizat de federa
ția unională de

La Kaunas, 
studențească a 
terminat la 
13—13 (4—7)
ținut cu 
Ungariei. ___ _
au totalizat în clasament cite 
trei puncte din patru posibi
le. Beneficiind de un golave
raj mai bun, echipa Ungariei 
s-a calificat în finala compe
tiției în care va întîlni for
mația U.R.S.S., cîștigătoarea 
celeilalte grupe. Ilandbaliștii 
sovietici au învins la Vilnius, 

specialitate, 
selecționata 
României a 

egalitate : 
meciul sus- 

reprezentativa 
Ambele echipe

cu scorul de 29—20 (14-^8), 
echipa Cehoslovaciei.

în partida pentru locurile 
3—4, selecționata studențeas
că a României va intilni for
mația R.S.S. Lituaniene, iar 
echipele Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. (tineret) iși vor dis
puta locurile 5—6.

• ÎNAINTEA ULTIMEI 
RUNDE a campionatului na
țional de șah in clasament 
conduce maestrul Gheorghe 
Mititelu cu 11 puncte urmat 
de Aurei Urzică 10,5 puncte 
(1), Carol Partoș 9,5 puncte. 
In runda a 16-a, Pușcașu l-a 
învins pe Pavlov, iar Ungu- 
reanu a pierdut la Ghindă. A 
fost consemnată remiza in 
partidele Mititelu-Stanciu, 
Radovici-Buză și Partoș-Șu- 
bă. Urzică a întrerupt eu a- 
vantaj la Ilijin. Astăzi, de la 
ora 16,00, se desfășoară, în 
aula Bibliotecii centrale uni
versitare din Capitală, ultima 
rundă care va desemna pe 
noul campion al țării.
• TENISMANUL SUEDEZ

BJORN BORG este primul 
dintre participanții la apro
piatul Turneu al Campioni
lor. care a sosit în Australia, 
înaintea concursului ce va 
incepe, Ia 10 decembrie la 
Melbourne, pentru a se aco
moda cu terenurile acoperite 
cu gazon, Borg participă în 
aceste zile Ia turneul de Ia 
Adelaida. Iată și primele re
zultate înregistrate : mascu
lin : Borg—Savici 7—6, 6—4 ; 
Loyo Mayo—Ewert 6—4. 5—7, 
6—1 ; Spear—Singh 4—6, 
6—3, 6—1 ; Johansson—Trie- 
key 6—3, 6—3 .

După cum s-a mai anunțat, 
în afara lui Borg, la „Turneul 
Campionilor" vor mai lua 
parte Wilas, Orantes, Năs- 
tase, Ramirez, O. Parun, So
lomon și Newcombe.



Puternicul ecou internațional 
al forumului comuniștilor români

„Scînteia 
tineretului** 
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Presa scrisă din numeroase țări ale lumii, posturi de radio 
și televiziune continuă să informeze pe larg opinia publică 
despre cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român — eveniment inscris cu litere de aur în istoria națiunii 
noastre socialiste, cu adinei semnificații pentru viața politică 
internațională — despre realizările obținute, orientările și di
recțiile activității viitoare a partidului și statului nostru în 
domeniul politicii interne și externe, cuprinse in documen
tele adoptate la Marele Forum al comuniștilor români. în 
comentariile presei este subliniat rolul determinant și contri
buția hotărîtoare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu la întreaga 
activitate de conducere a societății noastre, la înfăptuirea gran
diosului obiectiv de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, a păcii și colaborării între 
națiuni.

Informînd despre primirea de 
către secretarul general al Parti
dului Comunist Român, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a condu
cătorului delegației Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
tovarășul Andrei Pavlovici Kiri
lenko, convorbirile care au avut 
loc cu acest prilej, ziarul 

PRAVDA" arată că : „Recentul 
Congres al XI-lea al Partidului 
Comunist Român a subliniat ca, 
în ciuda obstacolelor, puternica 
tendință spre destindere, spre 
consolidare a păcii iși croiește 
drum. în aceasta, un mare merit 
revine țărilor socialiste a căror 
politică exercită o puternică in
fluență pozitivă asupra întregii 
politici mondiale". ,,Pravda" in
formează, de asemenea, despre 
desfășurarea primei ședințe a 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.CR., în cadrul căreia 
a fost ales Biroul Permanent al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. — organism care 
asigură coordonarea operativă 
a activității de partid și de stat, 
condus de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„Perspective românești" este 
titlul sub care ziarul cehoslovac 
„PRACE" relatează despre lu
crările celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., dezbaterile 
Programului de construire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, directivele pentru 
cincinalul 1976—1980 și principa
lele direcții ale dezvoltării eco
nomice și sociale a țării.

„Faptele demonstrează — re
levă ziarul „Prace" — schimbă
rile sociale și economice adinei 
și intense ce au avut loc, dez
voltarea dinamică a României 
socialiste. înainte de război, a- 
ceastă țară era una dintre cele 
mai înapoiate de pe continentul 
european. Acum România este 
una din țările cu cel mai 
rapid ritm de dezvoltare a 
producției industriale din lu
me. în Ultimii 10 ani, în țară 
au fost puse bazele unei eco
nomii solide, au fost concepu
te planurile cincinale și cele 
de. lungă durată pentru dez
voltarea economică a Repu
blicii Socialiste România". Con
gresul comuniștilor români — 
scrie în continuare „PRACE" — 
a reconfirmat calea justă a dez
voltării țării, a întăririi relați
ilor României cu țările siste
mului socialist.

Ziarele iugoslave inserează 
corespondențe ale trimișilor lor 
la București, relevind atmosfe
ra și hotăririle adoptate de Con
gres. Astfel, ziarul „BORBA", 
în corespondența intitulată „A 
fost adoptat primul Program al 
partidului", scrie : „Congresul 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român și-a încheiat lucră
rile, prin realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca secretar 
general al partidului, în fruntea 
căruia se află din 1965". în con
tinuare, sînt menționate docu
mentele adoptate de Congres și 
se relevă că noul Comitet Cen
tral a fost ales în baza modi
ficărilor statutului, adoptate de 
actualul Congres.

Referindu-se la cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, corespondentul scrie 
că secretarul general al parti
dului „a relevat că această re
uniune istorică a comuniștilor, 
precum și întregul popor au a- 
probat în unanimitate și au 
confirmat politica partidului pe 
plan intern și internațional".

La rindul său, ziarul „POLI- 
TIKA", care iși intitulează co
respondența „Nicolae Ceaușescu 
reales secretar general", arată 
că Congresul „a oferit un spri- 
jin deplin politicii interne și 
externe a României". Din cu- 
vintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la încheierea 
lucrărilor este subliniată ideea 
că pe comuniștii români îi aș
teaptă o perioadă de eforturi 
susținute pentru construirea 
socialismului, care trebuie să 
ducă la cea mai dezvoltată, cea 
mai umană orînduire — comu

nismul. Documentele adoptate 
la Congres — arată ziarul — 
„stabilesc direcția de dezvolta
re a forțelor de producție în 
România, prin care se Va crea 
baza materială in vederea tra
ducerii în viață a hotărîrilor 
Congresului".

Toate ziarele publică la loc 
de frunte declarația făcută de 
conducătorul delegației Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Stane Dolanț, la înapoierea la 
Belgrad.

Informînd despre desfășurarea 
lucrărilor Congresului, săptă- 
minalul „KOMUNIST" publică 
textul integral al mesajului 
C.C. al U.C.I. adresat Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. Relevind 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secre
tar general al partidului și nu

în 1990 de 3,5—3,8 ori în compa
rație cu 1975 și să atingă stadiul 
actual al țărilor avansate din 
punct de vedere industrial".

Ziarul „L’UNITA", organ al 
P.C. Italian, informează despre 
încheierea lucrărilor Congresu
lui, alegerea noilor organe con
ducătoare ale partidului și lu
crările primei ședințe a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și constituirea Birou
lui Permanent al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., condus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ziarul „IL POPOLO" relevă 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„aduce o mare contribuție în 
direcția instaurării unei ordini 
internaționale înaintate, bazată 
pe lichidarea concepțiilor de 
forță militară și economică și a 
barierelor ideologice religioase 
și rasiale".

„Congresul a adoptat Progra
mul care dă partidului o doctri
nă fondată în același timp pe 
tezele marxism-leninismului și 
pe primatul națiunii și statului 
național independent. Această 
veritabilă Cartă teoretică, ideo
logică și politică expune orien
tările majore care, în procesul 
evolutiv al societății socialiste, 
trebuie să conducă România la 
comunism" — scrie publicația 
bisăptămînală „NOUVELLES 
ATLANTIQUES", care apare la 
Bruxelles.

Presa egipteană, informînd 
despre primirea primului secre
tar al C.C. al Uniunii Socialiste

Presa scrisă din numeroase țări 
ale lumii continuă să informeze 

opinia publică despre 
cel de al XI-lea Congres al P.C.R.

mărul impresionant al delega
țiilor străine ziarul „VIESNIK" 
subliniază că „Congresul a dat 
o înaltă apreciere poziției con
ducerii partidului în legătură 
cu relațiile dintre partide, state 
și popoare, care trebuie să se 
întemeieze pe deplina indepen
dență și egalitate".

Lucrările Congresului al XI- 
lea al P.C.R. au fost reflectate 
pe larg in presa japoneză. „A- 
KAHATA", organ central al 
Partidului Comunist din Japo
nia, a publicat ample relatări ale 
corespondentului său la Bucu
rești, informînd despre puternica 
atmosferă insuflețitoare In jurul 
Congresului și despre dezbate
rile care au avut loc pe .margi
nea documentelor prezentate. 
Sub titlul „România de astăzi", 
„Akahata" a publicat o suită de 
reportaje purtînd subtitluri cum 
ar fi „Șantiere de construcție 
pe tot cuprinsul țării", „Oame
nii sint optimiști", ilustrate de 
imagini prezentînd aspecte ale 
vieții din țara noastră. Zia
rul subliniază că Partidul 
Comunist Român consideră de 
datoria sa să facă tot posi
bilul pentru dezvoltarea Româ
niei socialiste, fără să inchidă 
ușa țărilor străine, ci, dimpo
trivă, prin dezvoltarea schim
burilor cu alte state, în spirit 
pozitiv.

într-o corespondență intitu
lată „Congresul al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, 
25—28 noiembrie, ziarul japonez 
„ASAHI SHIMBUN" subliniază 
că acest Congres a reținut aten
ția atît în interiorul, cît și în 
exteriorul țării, fiind considerat 
ca un eveniment epocal, menit 
să constituie o călăuză pe dru
mul edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
România. într-o amplă cores
pondență, al cărui text încadrea
ză portretul în medalion al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
autorul afirmă că prima impre
sie, la revenirea sa, după 4 ani, 
la București, este dominată de 
„puternica personalitate a secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român".

în capitolul subintitulat „Prio
ritate industriei", coresponden
tul ziarului „ASAHI SHIMBUN" 
scrie : „Românii continuă să 
acorde prioritate politicii de 
industrializare, ritmul anual de 
creștere a industriei în actualul 
cincinal, care se va încheia a- 
nul viitor, este de 14,1 la sută, 
constituind o rată remarcabil de 
înaltă în cadrul țărilor est-eu- 
ropene. Ei urmăresc realizarea 
unui ritm anual de 9—10 la sută 
în viitorul plan cincinal, iar în 
planul de perspectivă vor să 
sporească venitul național pină

Arabe, Hafez Ghanem, de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniază bunele relații exis
tente între Egipt și România, 
succesele obținute de țara noas
tră în cele mai diferite domenii 
de activitate. Hafez Ghanem — 
scrie „AL AHRAM", „GOUM- 
HOURIA" și „AL AKHBAR" — 
a declarat că a găsit la pre
ședintele Ceaușescu o înțelegere 
clară a situației din Orientul 
Mijlociu.

POSTURILE DE RADIO ȘI 
TELEVIZIUNE LIBANEZE au 
prezentat permanent relatări 
despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului, însoțite de imagini 
revelatoare ale dezvoltării 
României contemporane.

Cotidianul libanez „LE SOIR", 
relatînd despre lucrările Con
gresului, subliniază în titlu : 
„Ceaușescu se pronunță pentru 
o reconciliere istorică între pa
lestinieni și israelieni". în con
tinuare, „Le Soir" prezintă prin
cipalele capitole ale raportului 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu destinat să dirijeze 
„evoluția patriei spre culmile 
luminoase ale civilizației co
muniste". Cotidianul de limbă 
engleză „THE DAILY STAR", 
care apare la Beirut, prezintă 
pe larg biografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu însoțită de 
fotografia secretarului general 
al partidului, evidențiind parti
ciparea sa încă din fragedă 
copilărie la mișcarea muncito
rească din România, activitatea 
desfășurată în anii grei de 
ilegalitate, precum și cea de 
propășire și continuă înflorire a 
României socialiste.

„Ceaușescu a reafirmat poziția 
României cu privire la Orientul 
Mijlociu", scrie ziarul „L’ORI- 
ENT-LE JOUR", care apare in 
capitala libaneză. Reafirmînd 
poziția cunoscută a României, 
Nicolae Ceaușescu a declarat 
că „afirmarea poporului pa
lestinian ca entitate națională 
distinctă și recunoașterea largă 
a acestuia pe plan internațional, 
inclusiv la Organizația Națiuni
lor Unite, constituie o schimbare 
fundamentală a situației din 
Orientul Mijlociu, deschide noi 
perspective pentru o pace 
dreaptă și justă în această zonă, 
— menționează „L’Orient-Le 
Jour". „Soluționarea problemei 
palestiniene, factor primordial 
pentru instaurarea unei păci 
trainice și juste in Orientul Mij
lociu, presupune, — a precizat 
secretarul general al P.C.R., — 
realizarea unor raporturi noi — 
s-ar putea spune a unor recon
cilieri istorice — pe baza recu
noașterii dreptului fiecărui po
por la dezvoltarea liberă și in
dependentă, a unei conviețuiri

pașnice, democratice", — relevă 
ziarul amintit.

După ce menționează intensi
ficarea raporturilor de prietenie 
și cooperare multilaterală între 
România și țările arabe, „LE 
COMMERCE DU LEVANT", in
sistă asupra faptului că în do
cumentele
Congresului, „modernizarea eco
nomiei constituie un obiectiv 
prioritar al României".

Sub titlul „Al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român", 
ziarul indian „NAȚIONAL HE
RALD" publică în pagina de 
comentarii un articol pe patru 
coloane subliniind conținutul 
Raportului prezentat la Congres 
de secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în articol se scoate în 
evidență importanța istorică a 
adoptării Programului partidu
lui și a celorlalte documente de 
către Congres pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în România și înain
tarea țării spre comunism. „Fă- 
cînd o trecere în revistă a celor 
30 de ani de activitate a clasei 
muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, 
pentru transformarea societății 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a arătat în Raport că, aplicînd 
neabătut politica industrializării 
socialiste — baza dezvoltării în
tregii economii, a progresului 
general al țării și a asigurării 
unei reale independențe națio
nale — producția industrială a 
României a crescut, față de 
1938, de circa 30 de ori“, se 
relevă în articol. Ziarul redă 
largi extrase din Raport referi
toare la politica partidului și a 
statului nostru în problemele 
internaționale, aprecierile făcute 
cu privire la evoluția lumii con
temporane, subliniind toate 
acestea prin subtitluri ca „Ne
cesitatea destinderii internațio
nale", „Zece puncte pentru sta
bilirea unei noi ordini eco
nomice și politice mondiale", 
„Imperativul dezarmării", „Par
ticiparea la diviziunea interna
țională a muncii".

PRESA, POSTURILE DE RA
DIO ȘI TELEVIZIUNE din 
VENEZUELA continuă să infor
meze despre cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. Astfel, sub titlul „Româ
nia iși hotărăște viitorul socia
list", ziarul „PUNTO" a publicat 
un amplu articol consacrat 
Raportului prezentat la Congres 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
articol însoțit de fotografia se
cretarului general al P.C.R. în 
același ziar au apărut și alte 
informații referitoare la desfășu
rarea lucrărilor Congresului al 
XI-lea.

Ziarul „EL SIGLO", din re
giunea centrală a Venezuelei, 
publică un articol intitulat 
„Reunit, Congresul al XI- 
lea al P.C.R.", în care se 
arată, între altele, că studierea 
„materialelor Congresului evi
dențiază faptul că în centrul 
atenției Partidului Comunist 
Român și a guvernului Româ
niei se află omul, în sensul sa
tisfacerii tot mai complete a as
pirațiilor și necesităților sale".

La rindul său, ziarul „EL IM- 
PARCIAL" din Maracaibo pu
blică informații despre țara 
noastră și despre lucrările înal
tului forum al comuniștilor ro
mâni. „în Republica Socialistă 
România, forța politică conducă
toare a întregii comunități este 
Partidul Comunist Român cu 
cei 53 de ani ai săi în slujba 
poporului" — relevă ziarul.

Numeroase alte publicații ve- 
nezuelene cum ar fi „PANO
RAMA", „EL NACIONAL", 
„ULTIMAS NOTICIAS", „EL 
MUNDO", posturile de radio și 
televiziune au informat pe larg 
despre desfășurarea lucrărilor 
Congresului. Ziarul „La Tribuna 
Popular", organ al C.C. al P.C. 
din Venezuela, a prezentat ex
trase din Raportul prezentat de 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, precum și o 
corespondență privind desfășu
rarea lucrărilor. Postul de radio 
național din Venezuela a trans
mis o emisiune specială con
sacrată României.

Revista „NEW WORLD RE
VIEW", organ lunar al Partidu
lui Comunist din S.U.A., a pu
blicat în numărul din noiem- 
brie-decembrie un articol scris 
de reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
Națiunile Unite, ambasadorul 
Ion Datcu, despre implinirea a 
trei decenii de la victoria insu
recției naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste, despre 
cel cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
Programul partidului și contri
buția României la întărirea pă
cii fi securității internaționale.

programatice ale

REPREZENTANTUL FRONTULUI
DE ELIBERARE NAȚIONALĂ 

DIN ALGERIA DESPRE IMPORTANTA 
CONGRESULUI P.C.R.

ALGER 3. — Corespondentul 
Agerpres, M. S. Ionescu, trans
mite : Reîntors la Alger, după 
ce a participat la lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, Abdel 
Aziz Maoui, conducătorul dele
gației Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, membru 
al guvernului, a subliniat în fa
ța ziariștilor importanța congre
sului atît pe plan intern, cît și 
extern. Congresul, a declarat el, 
a permis să se definească și să 
se fixeze obiectivele pentru ur
mătorii 15 ani pe toate planu
rile — economic, cultural și po
litic. După ce a relevat că lu
crările Congresului au fost des
chise printr-un raport foarte 
bogat în învățăminte, prezen
tat de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Abdel Aziz Maoui a 
precizat că acest raport a abor
dat o serie de probleme impor
tante ale vieții internaționale. 
Astfel, președintele Nicolae 
Ceaușescu a afirmat cu forță și 
claritate dreptul inalienabil al 
poporului palestinian la recăpă
tarea personalității sale națio
nale și Ia crearea propriilor sale 
instituții. Raportul a pus accen-

• COMITETUL pentru proble
mele teritoriilor neautonome al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat cu 96 de voturi, nici 
unul contra și 14 abțineri un 
proiect de rezoluție 6upus dez
baterilor de un grup de 39 de 
state nealiniate și socialiste — 
între care și România — prin 
care se cere Consiliului de Secu
ritate să ia de urgență în con
siderație problema ocupației 
sud-africane a Namibiei în sco
pul de a lua măsuri pentru a 
determina guvernul de la Pre
toria să-și retragă toate forțele 
militare, polițienești și adminis
trația din acest teritoriu care, 
de drept, se află sub mandatul 
Națiunilor Unite. De asemenea, 
Comitetul a adoptat în unanimi
tate un proiect de rezoluție vi- 
zînd alocarea a 200 000 de do
lari din bugetul O.N.U. pentru 
fondul destinat Namibiei.
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• CU PRILEJUL zilei na
ționale a Republicii Africa 
Centrală, ansamblul artistic 
român „Doina Bucureștiulul" 
a prezentat la Bangui un 
spectacol festiv Ia care au 
asistat președintele Republi
cii Africa Centrală, Jean 
Bedel Bokassa, membrii gu
vernului, delegațiile străine 
participante la festivități, 
membrii corpului diplomatic 
și alte personalități centrafri- 
cane.

La spectacol a participat și 
delegația română formată din 
Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geolo
giei, și Vasile Pungan. consi
lier al președintelui Republi
cii Socialiste România.

Spectacolul ansamblului ro
mân s-a bucurat de un deo
sebit succes.

• LA BERLIN (R.D. Germa
nă) a avut loc o consfătuire Ia 
care au participat reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din 
unele țări socialiste. In cadrul 
consfătuirii s-a realizat un 
schimb de experiență privind 
activitatea desfășurată de orga
nizațiile respective în educarea 
socialistă și comunistă a tine
retului muncitor.

• IN URMA unui atac lansat 
Împotriva trupelor lonnoliste in 
zona fluviului Mekong, unități 
ale forțelor armate de eliberare 
cambodgiene au capturat trei 
nave inamice încărcate cu mu
niții și provizii destinate arma
tei regimului de la Pnom Penh 
— anunță Agenția khmeră de 
informații (A.K.I.).

• Atentat la Lima
• PRIMUL ministru peruan, 

Edgardo Mercado Jarrin, care 
îndeplinește în același timp 
funcțiile de ministru al apărării 
și comandant general al arma
tei, a fost luni seara, la Lima, 
ținta unui atentat, din care a 
reușit să scape cu viață, a anun
țat Ministerul de Interne al Pe
rului.

Autorii atentatului au deschis 
focul împotriva automobilului 
în care se aflau primul minis
tru, ministrul pescuitului, Javier 
Tantalean Vanini, și doi gene
rali ai armatei peruane — Guil
lermo Arbulu și Gilberto Neu
man. în urma acestei acțiuni 
criminale, Javier Tantalean Va
nini și generalul Arbulu au fost 
ușor răniți, fiind internați la 
Spitalul militar din Lima.

Comunicatul precizează că au
torii atentatului au izbutit să 
fugă.

• GUVERNUL britanic va a- 
nunța, săptămina viitoare, In 
Camera Comunelor, noi măsuri 
în vederea reducerii consumului 
de benzină.

Aceste măsuri, care vor fi 
prezentate de Erich Varley, mi
nistrul energiei, într-o declara
ție asupra economiilor de ener
gie, au în vedere două aspecte. 
Pe de o parte, raționalizarea 
consumului, iar pe de altă parte, 
dublarea prețului de vînzare al 
benzinei. Acestor măsuri li se 
va adăuga o majorare de 8 pînă 
la 25 la sută a T.V.A. (taxa valo
rii adăugate) asupra benzinei, 
anunțată luna trecută, de mi
nistrul de finanțe, în bugetul 
său de toamnă.

• Criza de guvern din 
Turcia

• PREȘEDINTELE Turciei, 
Fahrî Kortitiirk, a Început, 
marți, o nouă serie de consul
tări în încercarea de a pune ca
păt crizei de guvern cu care 
este confruntată țara de peste 
două luni. în urma eșecului 
tentativelor lui Biilent Ecevit, 
liderul Partidului Republican al 
Poporului, și ale lui Suleiman 
Demirel, liderul Partidului Drep
tății, de a alcătui un cabinet 
minoritar sau de coaliție, și după 
ce, vineri, Adunarea Națională 
nu a acordat învestitura guver
nului condus de Sădi Irmak, so
luția posibilă a crizei o consti-

tuie convocarea de alegeri anti
cipate. Potrivit Constituției, ur
mătoarele alegeri în Turcia ar 
trebui să aibă loc abia în anul 
1977.

în scopul de a convinge parti
dele politice să-și dea acordul 
pentru convocarea unor astfel 
de alegeri, președintele Korii- 
tiirk a anunțat că intenționează 
să aibă convorbiri cu liderii 
fracțiunilor parlamentare.

DEZBATERILE DE LA 0. N. U.
ASUPRA „PROBLEMEI COREENE"

SEDIUL Națiunilor 
avut Ioc, la 2 de- 
o ședință specială a 
Generale a O.N.U.

• LA 
Unite a 
cembrie, 
Adunării 
consacrată memoriei fostului
secretar general al O.N.U., U 
Thant, care a încetat din 
viață cu o săptămina in ur
mă, într-un spital din New 
York. Corpul neînsuflețit al 
lui U Thant a fost trimis in 
(ara lui natală — Birmania 
—, unde vor avea loc, joi, 
funeraliile.

In cadrul ședinței memo
riale, viața și personalitatea 
lui U Thant — secretar ge
neral al O.N.U. între anii 
1961—1971 — au fost evocate 
de Kurt Waldheim, actualul 
secretar general al Națiuni
lor Unite, de alte personali
tăți.

tul, de asemenea, pe necesitatea 
instaurării unei noi ordini eco
nomice în lume, stabilindu-se 
noi relații între țările în curs de 
dezvoltare și țările industriali
zate. Pe de altă parte, Conducă
torul delegației F.L.N. a scos în 
relief, în declarația sa, „conver
gența pozițiilor Algeriei și 
României în numeroase domenii 
și satisfacția reafirmată a secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, în cadrul între
vederii avute, in ceea ce privește 
relațiile de solidaritate și de co
operare existente intre cele do
uă țări".

în încheiere, ministrul Abdel 
Aziz Maoui a ținut să adreseze 
mulțumiri deosebit de călduroa
se conducătorilor români pentru 
primirea foarte prietenească ce 
i-a fost rezervată delegației al
geriene.

Luni după-amiază, în Comite
tul politic al Adunării Generale 
au continuat dezbaterile asupra 
„Problemei coreene" și a celor 
două proiecte de rezoluție su
puse la acest punct de 37 de 
state socialiste și 
respectiv, de 23 de 
tale.

Reprezentantul
Saito, a subliniat necesitatea in
tensificării dialogului între re
prezentanții nordului și sudului 
Coreei, lărgirii schimburilor pe 
multiple planuri și cooperării 
între cele două părți ale Coreei, 
în scopul creării condițiilor pen
tru reunificarea pașnică a țării.

Abdellatif Rahal, ambasado
rul Algeriei la Națiunile Unite, 
a declarat că nu este suficient 
să încurajăm cele două părți să 
continue dialogul pentru reali
zarea reunificării, ci trebuie cre
ate condițiile absolut necesare

nealiniate și, 
țări occiden-

Japoniei, S.

Evoluția navei cosmice
„Soiuz-16“

Marți, la ora 13,30 (ora Bucureștiului), nava cosmică sovietică 
„Soiuz-16“ efectuase 16 rotații în jurul Pămintului. Cosmonauții 
Anatoli Filipcenko și Nikolai Rukavișnikov au început cea de-a 
doua zi a activității în spațiul extraterestru cu micul dejun și 
controlul medical. Ei au trecut apoi la îndeplinirea programului' 
de zbor.

în baza programului de cercetări medico-biologice, cosmonau
ții au observat evoluția microorganismelor in condițiile de im
ponderabilitate.

în conformitate cu programul de pregătire în vederea zborului 
în comun al navelor cosmice „Soiuz" și „Apollo", s-au experi
mentat sistemele de asigurare a funcțiilor vitale ale organis
mului, inclusiv în condițiile reducerii presiunii în. compartimen
tele navei „Soiuz-16‘‘. Potrivit informațiilor transmise de echi
paj și datelor obținute prin sistemele telemetrice, starea gene
rală a cosmonauților este bună, frecvența pulsului la Filipcenko 
fiind de 70 bătăi pe minut, iar la Rukavișnikov de 75 bătăi pe 
minut. Frecvența respirației la primul — comandantul navei, 
era de 15 mișcări pe minut, iar la inginerul de bord — de 20 
mișcări pe minut.

Cea de-a doua zi de lucru a echipajului navei cosmice „Soiuz- 
16“ se va încheia la ora 22,00 (ora Bucureștiului), informează 
agenția TASS.

unui asemenea dialog și înche
ierii sale cu succes. Vorbitorul 
a subliniat că una dintre aceste 
condiții indispensabile este re
tragerea imediată a tuturor 
trupelor străine din Coreea de 
Sud, prin desființarea 
mitului Comandament 
Națiunilor Unite.

A urmat la cuvînt 
tantul Cehoslovaciei, 
Smid, care a insistat asupra ne
cesității eradicării tuturor urmă
rilor războiului rece în Coreea 
de Sud, pentru facilitarea între
prinderii de măsuri spre reuni
ficarea pe cale pașnică și inde
pendentă a celor două părți ale 
acestei țări. în context, vorbi
torul a relevat însemnătatea 
programului în cinci puncte a- 
doptat de Guvernul R.P.D. Core
ene pentru facilitarea unificării. 
Totodată, el a subliniat, necesi
tatea încetării amestecului străin 
în treburile interne ale poporu
lui coreean.

Anwar Sâni, ambasadorul In
doneziei la Națiunile Unite, a 
declarat că, indiferent de moti
vele pentru care a fost creat 
Comandamentul militar al Nați
unilor Unita în Coreea, acestea 
nu mai pot fi valabile în pre
zent, întrucit condițiile sint a- 
cum complet schimbate. Vorbi
torul a sprijinit opinia potrivit 
căreia acest instrument al 
cupației străine a Coreei de sud 
trebuie desființat.

Reprezentantul Egiptului, Ah
med Esmat Abdel Meguid, a 
declarat că poporul coreean nu 
a fost consultat atunci când alții 
au hotărît scindarea sa și a ță
rii sale. Egiptul, arăta vorbito
rul, va sprijini orice efort pen
tru promovarea reunificării Co
reei pe cale pașnică prin inten
sificarea dialogului între cele 
două țări interesate. în acest 
sens, el a subliniat că delegația 
sa sprijină proiectul de rezolu
ție al statelor socialiste și ne
aliniate, în care se cere dizolva
rea Comandamentului militar al 
Națiunilor Unite în Coreea de 
Sud și retragerea tuturor tru
pelor străine din această țară.

așa-nu- 
militar al

reprezen- 
Ladislav

DIALOGUL
DE LA GENEVA

In continuarea eforturilor 
de găsire a unor modalități 
concrete de încurajare a coo
perării culturale între sta
tele participante la confe
rința pentru securitate și 
cooperare în Europa, Sub
comisia pentru cultură a e- 
xaminat diferite propuneri și 
a ajuns la un acord asupra 
unei prevederi importante 
privind schimburile comer
ciale de carte.

Dată fiind însemnătatea una
nim recunoscută a cărții ca pur
tătoare de mesaje culturale și 
științifice — expresie a geniu
lui creator al popoarelor — ne
cesitatea circulației și mai les
nicioase, în cadrul unor regle
mentări internaționale accepta
bile tuturor țărilor participante, 
a devenit evidentă.

în acest scop, țările partici
pante au prevăzut măsuri care 
să încurajeze întîlniri între re
prezentanții organismelor com
petente și ai firmelor corespun
zătoare in vederea examinării 
unor măsuri care țin de re
sortul lor — simplificarea pro
cedeelor de comandă, terme
nele de aprovizionare, modali
tățile de plată — și care ar pu
tea ușura schimburile comer
ciale internaționale de carte.

Experții țărilor participante la 
asemenea întîlniri vor putea e- 
xamina, de asemenea, și alte 
probleme care țin de competen
ța lor în vederea atingerii a- 
celuiași scop — dezvoltarea 
schimburilor comerciale de car
te, asigurarea unei mai bune 
cunoașteri reciproce, prin in
termediul comerțului de carte, 
intre popoarele statelor partici
pante la conferință.

• „Clubul de la Dakar"
• PREȘEDINTELE Senegalu

lui, Leopold Sedar Senghor, a 
deschis, luni, în capitala țării 
sale, lucrările primei reuniuni 
constitutive a „Clubului de la 
Dakar" care reunește, după e- 
xemplul „Clubului de la Roma", 
personalități din diferite țări ale 
lumii pentru a dezbate probleme 
ce preocupă întreaga omenire.

în cuvîntarea sa, președintele 
Senegalului a subliniat, între al
tele, că actuala situație econo
mică mondială reprezintă, în 
mare măsură, consecința refuzu
lui persistent al țărilor indus
trializate de a organiza piețe 
internaționale de produse de 
bază, produse ce reprezintă 
principalele resurse ale țărilor 
„lumii a treia". în opinia sa, a- 
jutorul financiar și tehnic acor
dat pină acum de țările indus
trializate a permis numai evita
rea punerii problemei schimbu
lui inegal și „a diviziunii inter
naționale a muncii defavorabile 
progresului țărilor sărace."

Președintele Senghor a relevat 
faptul că, pentru schimbarea 
unei asemenea situații, a sosit 
timpul să se treacă de la stadiul 
intențiilor la cel al acțiunilor 
concrete.
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Imaginea, reprodusă după cotidianul italian „L’Unita", redă un 
aspect din Addis Abeba, militari patrulînd pe străzile capitalei 

etiopiene

Programul noului guvern

Prezentînd, luni seara, succesiv în Senat și în Camera depu- 
taților declarația-program a noului guvern, primul ministru, 
Aldo Moro, a consacrat cea mai mare parte a documentului 
supus dezbaterii Parlamentului problemelor interne ale Italiei, 
dificultăților pe care (ara le 
dai.

Pentru depășirea „actualei cri
ze economice, cea mai gravă în 
ultimii 30 de ani", după cum a 
relevat șeful guvernului, pentru 
combaterea inflației și a crește
rii continue a prețurilor și pen
tru asigurarea utilizării cît mai 
depline a forței de muncă vor 
trebui adoptate măsuri destina
te, în special, să ducă la echili
brarea balanței de plăți cu 
exteriorul și să combată feno
menele de recesiune, prin sus
ținerea exporturilor și reduce
rea importurilor.

Concret, într-o primă fază, 
guvernul urmează să raționali
zeze, in primul rînd, consumu
rile energetice (în 1975 cantita
tea de .petrol importată va fi 
redusă cu 10 la sută față de cea 
din 1973) : se vor limita consu
murile de păcură pentru încăl
zire, se vor introduce programe 
de raționalizare a consumului 
de combustibili în industrie și 
se vor adopta măsuri pentru 
creșterea eficienței sistemelor 
de transport, controlîndu-se, în 
continuare, respectarea 
roasă a limitelor de viteză 
bilite anterior.

în cea de-a doua fază, 
ducția energetică, agricultura și 
construcțiile de locuințe vor re
prezenta principalele sectoare 
de intervenție din partea gu
vernului.

Relevind că, în ultima vreme, 
în Italia a crescut numărul pro
vocărilor forțelor neofasciste și 
că, pînă în prezent, anchetele 
judiciare nu au reușit să-i pe
depsească pe autorii și pe res
ponsabilii actelor criminale de 
violență, Aldo Moro a subliniat 
că guvernul, toate forțele demo
cratice din țară nu vor 
ca o infimă minoritate 
vieze cursul istoriei și 
leze, prin intimidări și 
losirea forței, procesul 
voltare democratică.

Trecînd la problemele vieții 
internaționale, primul ministru 
a arătat că există motive de în
grijorare datorate situației din 
Orientul Apropiat, problemei 
cipriote, neaplicării totale a a- 
cordurilor de la Paris asupra 
Vietnamului, stadiului negocie
rilor asupra dezarmării și crizei 
economice mondiale.

în ce priv.ște dificultățile e-

înfruntă pe plan economic și so-

conomice, urmare a crizei ener
getice și monetare, noul pre
mier a subliniat că „Italia con
sideră că viitorul este condițio
nat de o cooperare autentică și 
de solidaritatea internațională în 
ce privește înfruntarea proble
melor de structură ale econo
miei mondiale, pentru stabilirea 
unei repartiții mai bune și mai 
juste a bogățiilor în lume".

rigu- 
sta-

pro-

consimți 
să de- 
să anu- 
prin fo- 
de dez-

Convocarea
Dietei

japoneze
Marți a avut loc la Tokio o 

reuniune a cadrelor de condu
cere ale Partidului Liberal-De
mocrat (P.L.D.), la care au par
ticipat vicepreședintele Etsusa- 
buro Shiina, secretarul general, 
Susumu Nikaido, președintele 
Consiliului executiv, Zenko Su
zuki, și președintele Comitetului 
de studiu pentru problemele po
litice, Sadanori Yamanaka. în 
cursul reuniunii, s-a hotărit con
vocarea, pentru miercuri la 
prînz, a membrilor P.L.D. din 
Dietă, în vederea desemnării 
fostului vicepremier, Takeo 
Miki, în funcția de președinte al 
partidului, după demisia lui Ka- 
kuei Tanaka. S-a stabilit, de a- 
semenea, ca P.L.D. să ceară con
vocarea la 9 decembrie a unei 
sesiuni extraordinare a Dietei.

Cererea a fost examinată de 
Comitetul permanent al Came
rei Reprezentanților, care V > ho
tărit convocarea unei aseftienea 
sesiuni a Dietei la data mențio
nată, lucrările acesteia urmînd 
să se încheie la 25 decembrie. La 
27 decembrie vor începe lucră
rile sesiunii ordinare.

în prima zi a dezbaterilor se
siunii extraordinare a Dietei va 
fi desemnat noul prim-ministru 
al Japoniei. întrucit P.L.D. este 
partid de guvernămint, deținînd 
majoritatea în ambele camere ale 
Dietei, președintele său este ales 
automat în funcția de premier. 
Se așteaptă ca noul guvern con
dus de Takeo Miki să fie insta
lat la 9 decembrie, după demisia 
în bloc a cabinetului premieru
lui demisionar.

•
• UN BĂRBAT A TELEFONAT, ÎN PANICĂ, POLIȚIEI, spu- 

nînd că s-a încuiat într-o cabină telefonică de unde nu mai poate 
ieși. Intîmplarea s-a petrecut la Faringdon, în Anglia. Poliția și 
pompierii au alergat la fața locului să-l salveze, dar au consta
tat, stupefiați, că tot ce trebuia făcut era să 1 se explice cetă
țeanului că ușa se deschide nu în exterior, ci... în interior • CEL 
MAI SCUMP AUTOMOBIL DIN LUME, achiziționat recent de 
un colecționar american, este un străvechi „Daimler" englezesc. 
Aflat odinioară în proprietatea unui maharajah, automobilul, fa
bricat în 1926, are o greutate totală de circa 4 530 kg. El are o 
lungime de 6.45 metri, o lățime de 1,98 metri și o înălțime de 2,59 
metri. Tabloul de bord a înregistrat numai 9 900 kilometri, ma- 
harajahul utllizînd automobilul numai o zi pe an, cînd participa 
la o procesiune religioasă • O FAMILIE DE EXCEPȚIE. Coti
dianul „Kayhan" din Teheran informează că într-unul din sa
tele unei provincii din Mazandaran, la nord-est de Teheran, 4 
din cel 7 membri ai familiei au cîte un deget în plus la fiecare 
mină și la flecare picior. Tatăl și mama au mlinlle și picioarele 
normale, patru dintre copiii lor posedînd 24 de degete în loc de 
20. Al cincilea copil nu mai este „de excepție" • DESENE RU
PESTRE VECHI DE 13 000 DE ANI, reprezentînd oameni, ani
male și unelte au fost descoperite într-o peșteră din Crimeea. 
Savanțil sovietici consideră ca fiind cele mai interesante desenele 
reprezentînd soarele cu razele sale, un mamut și pești. Au fost 
descoperite, totodată, unelte de silex, oase de mamut, de cal săl- 
matic, de bizon preistoric și de urs al cavernelor. Este a treia 
„galerie" de desene rupestre descoperite în U.R.S.S. • 950 000 DE 
FRANCI AU FOST PLĂTIȚI LUNI SEARA la Londra pentru un 
tablou pictat în 1933 de Pierre Bonnard șl reprezentînd un „vas 
de flori". Cu aceeași ocazie, un Picasso datînd din 1944 a fost 
achiziționat pentru o sumă de peste 800 000 franci • O VIOARĂ 
DIN STICLĂ figurează printre cele mai interesante piese expuse 
în Muzeul din Sumova din R.S. Cehoslovacă. Ea a fost fabri
cată la Anin, iar violonistul ceh Yan Kubelik, care a folosit-o, 
s-a declarat satisfăcut de sunetele ei. A doua vioară, din sticlă, 
fabricată tot la Anin, se află în orașul Ceske Budejovice n CEA 
MAI „DULCE" TEMPERATURĂ CUNOSCUTA LA PARIS în 
această perioadă a anului. începînd din 1873 a fost înregistrată 
luni • ECLIPSA LUNARA CARE S-A PRODUS săptămina tre
cută în Cambodgia a pricinuit arestarea a 13 persoane, care au 
tras în aer... pentru a proteja luna. Conform unei vechi credințe 
geniul răului ar încerca să fure astrul. Superstițioșii fac tot ce 
pot să-l sperie pe duh, dar, din păcate, în afară de gonguri, se 
mai face apel și la... arme.
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