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ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI ROMAN : Uteeistul Ionel Sescu intervine penlru remedierea 
unei defecțiuni la o mașină de filetat mufe
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TINERETUL
OBIECT Șl SUBIECT
AL DOCUMENTELOR

CONGRESULUI
„PARTIDUL DA 0 INALTA APRECIERE MUNCII TINERETULUI, 

ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR SALE, PREOCUPÎNDUSE 

PERMANENT DE ASIGURAREA CELOR MAI BUNE CONDIȚII DE
EORMARE Șl EDUCARE A TINEREI GENERAȚII"

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNDEPLINIT
PLANUL CINCINAL

ÎNTRECEREA UTECISTĂ 
CÎȘTIGĂ NOI DIMENSIUNI

E'IM 1 "^veniment politic de excepțională 
y i ’însemnătate pentru destinul isto- 

ric al României socialiste, Congre- 
• sul al XI-lea al partidului și-a le- 

!■ Jeat indisolubil numele de elabo
rarea unor documente programa

tice menite să jaloneze într-un profund și vi
zionar spirit științific obiectivele strategice și 
căile tactice de acțiune conștientă, revoluționară 
a maselor în direcția făuririi libere, responsabile 
a propriei lor istorii, a propriului lor viitor. 
Intr-o impresionantă viziune de ansamblu, a- 
ceste documente au cuprins toate sectoarele 
vieții noastre economico-sociale, integrîndu-le 
unei viziuni dialectice, globale a sistemului 
nostru social, în funcție de specificul și locul 
lor în dinamica ascendentă a societății româ
nești. Din acest unghi de vedere, putem afirma 
că înscrierea, într-un capitol aparte din Carta 
fundamentală a partidului, a problematicii spe
cifice a tineretului reprezintă una dintre ca- 

^racteristicile de majoră originalitate a întregii

linii politice a partidului nostru, ce răspunde 
unor, necesități legice, obiective de activizare a 
tuturor compartimentelor societății la con
știentizarea și înfăptuirea neabătută a întregului 
program de ridicare a României pe noi culmi 
de civilizație și progres.

întîia rațiune ce a recomandat referirea ex
presă în toate documentele Congresului la 
tînăra generație, la problematica ei specifică, la 
locul și rolul ei în sistemul societății noastre 
este aceea pe care o definesc aceste docu
mente, de a reprezenta „o puternică forță so
cială (...), viitorul însuși al națiunii noastre".

Intr-adevăr, atît prin datele sale fundamen
tale — energie, talent, pasiune și cutezanță — 
cît și prin aceea că aceste însușiri și-au aflat 
adevărata măsură în mari fapte de muncă în
chinate îndeplinirii exemplare a sarcinilor puse

ȘERBAN CIONOFF

(Continuare In pag. a ll-a)

EXIGENTA 1N CREAȚIA
CULTURALĂ

VACANȚA

Termenul exigență apare as
tăzi la noi mai frecvent decit 
oricînd altădată și acționează 
ca un postulat aplicabil la toate 
ramurile îndeletnicirilor con
structive.

Exigență înseamnă cerința ca 
un lucru să fie cît mai bine e- 
xecutat, adică să corespundă
cit mai apropiat unui model
ideal al său. A- 
cest 
oleacă 
iouă 
al producătoru- 
'ui și al consil
iatorului, 

ajung la 
vergența 
fir

deziderat 
de Ia 
izvoare,

Ele
con- 
unui 

unic într-o 
societate echili
brată, ale cărei
’sorturi distincte se corelează și 

îmbină perfect. Pe planul 
turii cele două surse ale exi- 
■ței provin pe de o parte de 
mițător, iar pe de altă parte 

la receptor. In ambele cazuri 
jastă noțiune poartă funcți- 
lea neasemuit de importantă 
unui barometru cultural. Cu 

cît gradul exigenței arată un 
indice mai ridicat și de o parte 
și de alta, cu atît exprimă mai 
evident și stadiul major în cul
tura unei societăți date.

în istoria noastră modernă, 
plecînd din veacul trecut șl 
>ină astăzi, putem distinge, sub

aspectul de față, două etape do
minante. La început, cînd noi . 
urmăream ieșirea din. feudalism 
și integrarea în circuitul societă
ților avansate, exigența nu pu
tea cuprinde decit parametri 
reduși. Exigențele noastre nu 
depășeau în anume privințe un 
nivel, am 
Folosim acest

O veste pentru toți elevii 
țării : vacanța de iarnă va 
începe Ia 21 DECEMBRIE, 
după ultima oră de curs. 
Cursurile vor fi reluate în 
13 IANUARIE 1975. Amănun
te despre vacanță în ziarul 
de mîine.

opinii
de EDGAR PAPU

spune provincialist, 
termen prin ana

logie cu vechile 
orașe 
vincie, 
desprinse 
riginarul 
profil 
Deoarece 
conturaseră 
caracter, 
propriu, se mul
țumeau doar ca, 
prin unele vagi 

forme edilitare, să amintească, 
într-un registru coborît, fastul 
Capitalei.

Că pe planul creației, încă din 
veacul trecut, atîtea personalități 
geniale au depășit nemăsurat 
exigențele provincialiste ale se
colului este altceva. Ele au o- 
cupat anumite domenii de 
creație, în primul rind literatura 
și pictura, in al doilea rind fi
lologia, istoria, filozofia. Cu atit 
însă, nu puteam fi pe deplin sa- 
tisfăcuți la un stadiu mai avan
sat. Secolul trecut, limitat în'

de pro- 
abia 

de o- 
lor 

rural, 
nu-și 

un 
urban

(Continuare in pag. a IV-a)

Oamenii muncii din orașul Luduș raportează 
că și-au îndeplinit sarcinile la producția globală 
industrială pentru întregul cincinal 1971—1975, 
cu un avans de 392 de zile.

In telegrama adresată cu acest prilej COMI
TETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU de Comitetul Oră
șenesc de partid, se spune :

Luind cunoștință de istoricele documente adop
tate de marele forum al comuniștilor români, 
exprimîndu-și, și cu acest prilej, totala lor ade
ziune la aceste documente, care prefigurează in 
mod strălucit viitorul națiunii noastre socialiste, 
deplina satisfacție și mindrie patriotică pentru 
realegerea dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu in inalta funcție 
de secretar general ai partidului, comuniștii, toți 
oamenii muncii din orașul Luduș, mobilizați de 
chemarea dumneavoastră adresată întregii na
țiuni de Ia inalta tribună a Congresului, se an
gajează să facă totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin din documentele 
Congresului al XI-lea.

In aceste zile, cînd întregul tineret al țării îșl 
exprimă prin fapte de muncă atașamentul de
plin față de politica partidului nostru magistral 
definită de recentele liotăriri ale Congresului al 
XI-lea, uteciștîi vilceni. mobilizați în întrece
rea lansată de C.C. al U.T.C. sub deviza „Tine
retul — factor activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", au lansat noi inițiative 
menite să asigure ritmuri inalte întregii activi
tăți economice.

Sîntem la Combinatul de produse sodice Go
vora. Aici, inițiativa „Săptămina record în pro
ducție" — declanșată de uteciști in timpul Con
gresului, a fost permanentizată, tinerii propu- 
nindu-și ca producțiile record obținute în zilele 
istoricului forum al comuniștilor români să de
vină producții medii de fiecare zi.

— Ca tineri revoluționari, ne spunea tovară-

DORU MOȚOC

(Continuare în pag. a 111-a)
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IaLa doi ani și jumătate de 
punerea în funcțiune a primei 
capacități de producție, între
prinderea de utilaje pentru 
economia forestieră și materia
lelor de construcții din Alba 
Iulia, se mai confruntă încă cu 
greutăți care nu mai pot fi so
cotite, ca specifice debutului.

Ele țin mai ales de slaba or
ganizare a producției și a mun
cii, de tolerarea indisciplinei. 
Să derulăm însă imaginea unui 
schimb de lucru, din secția pre
lucrări mecanice, secție cheie 
în activitatea întreprinderii.

Este ora zece. Frezorul Gheor- 
ghe Moțoi încă n-a lucrat ni
mic de la începerea programu
lui. Se învîrte în jurul mașinii, 
așteptind ajutorul cuiva, într-o 
chestiune de tehnologie. Mun
citorului îi lipsește o. sculă cu 
care să execute operația res
pectivă. O freză banală. Dar ni
meni nu i-o poate da. Intre-

ÎNCEPEȚI CU ORDINEA
SI DISCIPLINA
9

duce 
scule.
cazul

o lipsă perma-prinderea 
nentă de

Poate 
pornit nu ne-ar 
dacă imaginea de muncă din 
secția prelucrări’ mecanice n-ar 
fi dominată de asemenea as
pecte. De cum pătrunzi aici te 
surprinde faptul că multe ma
șini nu funcționează deși sîn
tem în schimbul de vîrf. îm
preună cu secretarul comitetu
lui U.T.C., ing. Eugen Popa, le 
numărăm : sînt 51 de utilaje 
care staționează. Nici n-au fost 
pornite azi. Sînt toate noi, de 
mare randament, care ar trebui 
să dea producție. Șeful -secției 
ne explică cauzele pentru care 
staționează fiecare. Unele sînt 
defecte, altele stau pentru că 
lipsesc muncitorii care le au în 
primire. Rugăm un tehnician 
să calculeze pierderile de _ pro
ducție care se înregistrează in
tr-un schimb pe un utilaj care

de Ia care am 
fi atras atenția

staționează. Rezultatul este în
grijorător. în fața unei astfel 
de risipe te întrebi pe bună 
dreptate cum se tolerează 
o asemenea stare de lucruri, de 
ce nu se întreprind măsuri ener
gice pentru folosirea integrală a 
timpului de lucru și a capaci
tății întreprinderii.

Nu-i însă singurul aspect. In 
stocul unității se află producție 
„terminată" care nu poate fi 
desfăcută pentru că îi lipsesc a- 
numite elemente tipizate din 
producția internă sau din im
port. Un important volum de 
producție a fost, livrată benefi
ciarilor în stare de nefuncțio
nare, cu piese lipsă. Printre a- 
cestea se numără vreo treizeci 
de benzi transportoare, fără re- 
ductoare, pentru care se plătește

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a 11-a)

LA COTA MARILOR ÎNNOIRI
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ORELE AGRICULTURII BAT PENTRU PRODUCȚIA ANULUI VIITOR
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PE SUPRAFEȚE
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1
R

ARĂTURI ADÎNCI

CIT MAI MARI!
Pe agenda de lucru a oame

nilor muncii de pe ogoarele ju
dețului Brașov stă, cum este și 
firesc, în aceste zile, desfășura
rea unei activități intense pen
tru terminarea arăturilor de 
toamnă. Din suprafața de 46 415 
hectare, pînă la data de 2 de
cembrie au fost arate 40 581 hec
tare. De menționat este faptul 
că trustul I.A.S. al județului a

Pentru a fi student ia Agronomie,
nu-i suficient să

Dacă este să ne luăm după 
datele statistice, putem găsi ar
gumente liniștitoare : proveni
ența studenților de la Agronomie 
se ameliorează, în sensul atra
gerii spre profesiile pe care ea 
le dă, a tinerilor de la sat, a 
absolvenților liceelor agricole. 
La Institutul agronomic din 
București, spre exemplu, din 
cei 568 candidați reușiți în 1974 
la concursul de admitere, 238 
sînt bacalaureați cu studii li
ceale agricole. Situația statistică 
este, adevărat, mai bună, dar 
dacă este și liniștitoare asta

mai rămîne de discutat. Depin
de la ce o raportăm.

„In facultățile agricole tre
buie să intre numai și numai 
oameni care au lucrat în agri
cultură. Facultatea trebuie să 
dea cunoștințe acelora care cu
nosc de mici, au trăit și lucrat, 
și știu ce înseamnă agricultura. 
Atunci vom avea buni specia
liști în agricultură" — spunea 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea cadrelor de con
ducere din agricultură. O con
fruntare a cataloagelor anilor I

natura !

TUTUROR TINERILOR
BRĂILENI...

cu această cerință convinge 
chiar de la o primă vedere că 
ne situăm încă departe de ceea 
ce trebuie să reprezinte com
ponența studenților la Agrono
mie. întrebat în vară de elevi 
ai Liceului de îmbunătățiri 
funciare din Brănești, partici
pant la o masă rotundă, de ce 
atît de mulți elevi ai liceelor 
teoretice, orășeni, bat la porțile 
Agronomiei, interlocutorul lor, 
un profesor de la Institutul a- 
groriomic din Capitală, le-a dez
văluit, fără ocolișuri, un adevăr: 
orășenii vin la Agronomie, în

genere, fie minați de impulsul 
fals romantic spre „viața in na
tură", fie îndrăgostiți, cei mai 
mulți, de titlul de student, 
pe care vor să-1 dobindească 
neapărat — indiferent unde — 
amînind pentru după reușită — 
dacă nu după facultate — gîn- 
dul la profesia de fapt. Ceea 
ce în vară, la concursul de ad
mitere, un candidat bucureștean 
la Agronomie avea să confirme :

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuare în pag. a ll-a)

încheiat această acțiune, lucrînd 
acum cu intensitate la fertiliza
rea terenurilor. Dacă unele uni
tăți cooperatiste ca cele din Riș- 
nov, Zărnești, Prejmer, Budila, 
Făgăraș. Beclean, Soarș, Ucea 
de Jos și Dopca au reușit să ter
mine arăturile de toamnă și da
că cooperativele agricole de pro
ducție din Stupini, Vulcan, Hăl- 
chiu, Voivodeni, Lisa, Viscri și 
Grinari și-au mobilizat forțele 
la intensificarea ritmului de lu
cru pentru terminarea cît mai 
grabnică a acestei lucrări, con
statăm însă că nu peste tot rit- ■ 
mul desfășurării acestora este 
suficient de intens.

Multe cooperative agricole în
registrează rămineri in urmă, în 
ciuda posibilităților climatice 
ale acestui an. Unități ca cele 
din Tărlungeni, Purcăreni, Bod, 
Părău, Cincu, Cața, Hoghiz, 
Lovnic și Dacia, sub pretextul 
că pămîntul este, moale, datorită 
ploilor și ninsorilor care au că
zut în ultimele zile, au micșo
rat viteza zilnică la arături. Jus
tificări ar mai fi și altele : pe 
multe suprafețe din zona Brașo
vului, ale cooperativelor Feldi- 
oara și Bod. cocenii și alte pro
duse ale toamnei n-au fost ri
dicate din cîmp. Se cere, deci, 

■intensificarea muncii, mobiliza
rea tuturor forțelor pentru a li
chida aceste rămineri în urmă, 
mai ales că timpul este foarte 
înaintat și vremea amenință să 
se strice. Este necesar ca și co

ADINA VELEA

(Continuare în pag. a Ill-a)

Vasile Ionașcu nu are decit 
28 de. ani, dar 10 ani de 
muncă și 8 ani stagiu în rîn- 
durile partidului. Este tînărul 
care primise mandat să repre
zinte la înaltul forum al co
muniștilor tineretul brăilean. 
L-am întrebat care a fost cel 
mai emoționant moment pen
tru el, ca delegat, în timpul 
desfășurării istoricului Con
gres la care a asistat.

„E dificil de ales, întrucît 
întreaga desfășurare a lucrări
lor a fost marcată de o emoție 
continuu întreținută, continuu 
reînnoită. Totuși, încercînd să 
aleg cîteva momente, n-aș 
putea trece peste fiorul de 
mindrie și siguranță pe care 
l-am resimțit, în timpul 
prezentării Raportului, a- 
tunci cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că noi, ti
nerii, vom l vedea ' Româ
nia pășind pe drumul co
munismului. Și apoi, aș 
aminti bucuria și entuzias
mul prilejuit de realegerea în 
fruntea partidului a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, re
alegere pe care am resimțit-o 
vrin votul nostru unanim, ca 
pe un angajament, totodată 
de a depune toate eforturile 
pentru edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și pentru construirea comunis
mului pe pămîntul României".

MARIAN GRIGORE
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În centrul universitar Iași

PREGĂTIRI INTENSE
PENTRU SESIUNE
Pulsul pregătirilor pentru sesiune nu este prezent numai în bi

bliotecile universitare, unde numărul cititorilor a atins de pe acum 
cota maximă, ci și in cămine, pe coridoarele institutelor, unde a- 
lături de îndemnuri la o pregătire exemplară se află grafice ale 
frecvenței, cu valorile din ce în ce mai apropiate de sută la sută, la 
sediile asociațiilor studenților comuniști, unde, fără a exagera, se 
stabilesc liniile strategice 
didactice.

La Institutul politehnic, 
profesionale a Consiliului 
de pregătire a studenților 
adopțate măsuri concrete . __  ________ ... _____
pentru examene. Se prevăd discuții cu cadrele didactice pentru pre
darea proiectelor astfel ca, în săptămîna premergătoare sesiunii, 
studenții să poată beneficia de ore suplimentare de pregătire, de 
consultații. Marin Vasile, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C. pe 
institut, atrage atenția asupra unor sarcini nefinalizate încă : afișa
rea sălilor libere pentru pregătire, extinderea spațiului de studiu 
în cămine.

..Bibliografia este accesibilă, ne spune Florian Stătescu, anul IV 
hidrotehnică, insă nu au fost utilizate parțialele în acest semestru. 
Toate examenele din sesiunea de iarnă sint cu un volum de cursuri 
pe două ■ semestre și parțialele ar fi fost de un real folos într-o 
sesiune, deloc ușoară*'. Aici este însă și vina comisiei profesionale, 
care, acum în preajma sesiunii amintește acest aspect, în loc să-1 
discute- cu decanatul la începutul anului universitar. Reactualizarea 
concursului profesional a constituit de asemenea un subiect la or
dinea zilei.

La o serie de facultăți mijloacele audiovizuale au fost utilizate e- 
ficient și cu fantezie. Popularizarea fruntașilor anului trecut a lăsat 
însă de dorit, nici la două luni de la începerea cursurilor panoul 
de onoare al Institutului politehnic ieșean nu era completat. Nu din 
lipsa celor merituoși, ci din neglijența comisiei profesionale, care 
putea să folosească mai din timp un instrument educativ eficace.

„în pregătirile pentru examene, îmi mărturisea Sorin Biberi, pre
ședintele Consiliului U.A.S.C. de la Facultatea de construcții, sint 
incluse și aspectele muncii productive, aspecte care in limbajul 
constructorilor „cimentează** noțiunile teoretice predate la cursuri 
cu problemele practice. La nivelul tuturor anilor antrenarea în 
producție, cercetare și proiectare a devenit un fapt împlinit, în 
cifre aceasta puțind fi măsurată prin suma de 4 400 de lei per 
student. Atelierele facultății dispun și de spații de pregătire pentru 
sesiune astfel ca fiecare student să poată studia cursurile, biblio
grafia necesară pentru examene.

Citeva deficiențe înregistrăm totuși și aici, ele ținînd mai degrabă 
de conținutul procesului de invățămînt : lipsesc unele manuale și 
cursuri la disciplinele sociale, nu sint acoperite toate lucrările de 
laborator, la unele lucrări se cer referate cu un volum mare, cind 
mai utilă este dezbaterea și nu munca individuală a unui student.

Pregătirile pentru sesiune sint în plină desfășurare și la Univer
sitatea „Alexandru loan Cuza“. La Facultatea de economie, anul 
III a dezbătut în plenul unei adunări generale A.S.C. nivelul pre
gătirii studenților, cazurile celor cu absențe nemotivate, situația 
verificărilor parțiale. Corelarea proiectelor cu temele lucrărilor de 
diplomă pentru studenții din anul V constituie de pe acum o mă
sură menită să ducă la rezultate calitativ sporite față de anul uni
versitar precedent. Paralel cu discutarea pregătirilor pentru sesiune 
s-au propus măsuri de îmbunătățire a procesului instructiv, care 
implicit vor duce la o calitate superioară a pregătirii : extinderea 
pregătirii metodelor moderne de programare și calcul, introducerea 
unui curs de aprovizionare tehnico-materială din import, extinde
rea și aprofundarea cursurilor de legislație economică.

în ansamblu, pregătirile pentru sesiune, mai mult ca în alți ani, 
au fost demarate în timp util, pentru evitarea unor „surprize** puțin 
plăcute. Seriozitatea, conștiinciozitatea caracterizează atmosfera de 
studiu din cele două institute ieșene. Sesiunea va marca in același 
timp primele rezultate din concursul studențesc ce are printre cri
teriile de clasificare obiective ce vizează direct pregătirea profesio
nală. Să le urăm viitorilor specialiști succes la examene 1

ale confruntării cu exigențele cadrelor 

de pildă, o ședință operativă a comisiei 
U.A.S.C. stabilește discutarea stadiului 

în adunările generale. Sint de asemenea 
pentru evitarea salturilor în pregătirea

udetele țârii !a cota

\ IESTELE SIBIULUI

Începeți cu ordinea

și disciplina
(Urmare din pag. I)

C. STANCULESCU

Am reîntîlnit Sibiul după 18 
ani. Atunci, orașul aluneca ușor 
înaintea și înapoia pașilor co
pilăriei bucuroase de vacanța 
mare, parcă pe roți imense, și 
fiecare zi era o fugă continuă 
pe dalele sale tocite și înnegu
rate, printre care firul de iarbă 
însemna cutezanță și încăpățî
nate, o trecere, nu fără gînduri 
ascunse, pe lîngi grădinile lui 
împrejmuite cu garduri înalte pe 
jumătate putrezite de ploi, un 
pas voinicesc peste timpul stră
zilor în pantă, minat de dorința 
de a ajunge mai repede pe ma
lul Cibinului, un fel de Ozana 
a acestui colț sudic de pămînt 
transilvan. Cu siguranță, Sibiul 
nu arăta așa cum îl vedeam eu 
la acea vîrstă sau, mai bine zis, 
nu numai așa. Printr-o aproape 
bizară apropiere asemănăm ca
dranul ceasului din vîrful turnu
lui din piață cu însăși istoria o- 
rașului peste care, impertur
babile. limbile lui grele continu
au să țeasă, în rotirea lor, pîn- 
zele aceluiași timp vechi care 
coșcovise , zidurile caselor fără 
vîrstă, cu aspect de cetăți. înne
grise țiglele fi șindrila acoperi
șurilor, semănase Între cărămizi
le măcinate și înguste sămință de 
mușchi lipicios. Dulce și iertată 
de mult eroare !

Litera documentelor aminteș
te de un ritual al închiderii si 
deschiderii celor patru porți ale 
cetății, conform unui orar de iar
nă și vară. Poate pentru a respec
ta o tradiție, am vrea să batem 
într-una din porți. Dar porțile 
sînt deschise. Toate. Insă Sibiul 
deschide pentru contemporani și 
o altă poartă. Poarta a cincea, cu

deschiderea cea mai largă din 
istoria sa.

Folosești drept ghid un locui
tor. li simți de la primele cuvin
te mîndria de a ști totul, în a- 
mănunt, despre orașul său. Omul 
nu este nici istoric, nici econo
mist, nici statistician. Dar este 
al orașului, al locului în care s-a 
născut și pentru a cărui pro
pășire muncește cu sirg și pa
siune. Știți ? — ne spune mun
citorul Ion Drăgan de la Uzina 
„Independența" — nu putem trăi 
în umbra unei istorii care, chiar 
și singură, ' poate asigura ora
șului o noblețe a sa, un nume 
printre celelalte orașe ale țării. 
Noi sîntem oamenii unei alte is
torii, tinere, de treizeci de ani, 
ai unui alt timp. Menirea noastră 
socială întrece în strălucire, în 
densitate tot ce-a însemnat ideal 
și luptă pentru omul acestor 
locuri. A iubi cu adevărat istoria 
orașului tău înseamnă a munci din 
răsputeri, a te simți răspunză
tor pentru tot oe se cere a fi îm
plinit prin tine și prin ceilalți.

Sibiul trăiește intens o altă 
vîrstă spirituală. Trăiește ple
nar epoca afirmării sale depli
ne în cadrul vechii sale con
stelații, în constelația tuturor ora
șelor țării a cărei surse de ener
gie este o politică economică și 
culturală fermă bazată pe 
evaluarea științifică a trecutului, 
pe gîndirea lucidă a prezentului 
și viitorului.

Ceea ce este demn de semna
lat este faptul că însăși perioa
da ultimilor treizeci de ani, de
partajată pe etape, oferă un ma
terial faptic relevant pentru orice 
cercetare. O perioadă scurtă de 
reconstrucție și construcție, de 
prospecțiuni, de investiții mate
riale și spirituale a schimbat ra
dical acoepțiunea cuvîntului „ce
tate". Intrînd în oraș prin cea 
de a cincea poartă a sa, pașii te 
îndrumă deopotrivă spre Uzi
nele „Independența", I.P.A.S., 
spre fabricile „Libertatea", „Stea
ua roșie", „Dumbrava", „7 No
iembrie", „Victoria" ș.a.m.d., re
pere de înaltă sensibilitate ale 
realității economice, deosebit de 
dinamice. Fiecare din acești ulti
mi treizeci de ani înseamnă pen
tru această nouă tinerețe a ora
șului un plus de frumusețe, de 
vigoare, de civilizație. Despre Si
biul acestor ani se poate vorbi din 
mai multe puncte de vedere. Iată 
citeva. Sibiu — principal centru 
urban al țării, cu activități eco
nomice complexe, centru coordo
nator al activităților economice, 
social-culturale și administrative 
ale județului; principal nod de 
circulație; important centru tu
ristic etc_

Ca și alte orașe, Sibiul se dez
voltă sub „tutela" industriei. Ea 
a crescut, s-a diversificat verti
ginos, asigurînd orașului o nouă 
vitalitate economică. Cele mai 
importante ramuri ale ei: indus
tria constructoare de 
(38,4 la sută), industria 
(20,6 la sută), industria 
tară (13,3 la sută).

Un asemenea grad de 
tare pune în fața oficialităților 
orașului o seamă de probleme de 
cea mai stringentă actualitate 
care vizează evitarea „conflic
tului" — a se citi poluare — 
dintre industrie și viața, sub 
soarele neînvăluit în fum, a 
orașului, a centrului său și a 
noilor cartiere.

Există un plan detaliat prin 
care se caută limitarea la su
prafețele actuale clădite și ne
clădite ale unităților din zona 
centrală — Uzina Independen
ța cu secțiile prelucrări, utilaje 
pneumatice, cazangerie, construc
ții metalice, unități ale industri
ei ușoare — și dezvoltarea zonei 
industriale din partea de sud-est 
a orașului, avindu-se în vedere, 
printre altele. următoarele as
pecte : concentrarea industriilor 
nocive într-o zonă din afara ce
lor de locuit, legătură directă 
cu fiul Cibin în aval de oraș, 
canalul colector să treacă prin 
zonă după traversarea orașului 
etc.

Iată un plan „strategic" și un 
nou fel de luptă ce se duce între 
și în afara zidurilor acestui 
oraș cu glorios trecut! O luptă 
în numele a peste 130 000 de 
locuitori actuali ai Sibiului ce 
iși anunță, pentru anul 1995, o 
populație mai numeroasă cu 
80 000 de locuitori. Este o per- 
forrnanță din șirul de perfor
manțe pe care orașul și le-a 
propus și pe care, cu siguranță, 
le va atinge.

Deoarece nici un calcul, 
o idee care se avansează 
sînt lucruri fără o motivație 
cisă, edilii orașului, adică 
ce-i gindesc dimensiunile, 
mele, ne-au vorbit, în ceea ce 
privește extinderea spațiului lo
cuibil, de o anume necesitate, 
adică aceea a ridicării pe verti
cală a Sibiului.

Schița actuală de sistematizare 
care prevede posibilitățile de ex
tindere a orașului în varianta cu 
o densitate de 5 200 m.p locui- 
bil/ha și 30 la sută arie locuibilă 
în blocuri înalte, garantează re
alizarea a circa 130 000 aparta
mente convenționale și asigură 
dezvoltarea Sibiului la o popu
lație de 500 000 locuitori. Este 
vorba, aici, de viitor. Dar, oare, 
cind vorbim despre prezent,
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trăindu-l cu pasiune, nu vorbim 
fi despre viitor ? Programul parti
dului este un program al prezen
tului fi al viitorului. Al viitoru
lui țării fi al nostru. El proiec
tează pe ecranul anilor ce vor 
veni siluetele tuturor localități
lor țării — sate fi orașe — deci, 
fi pe cea Sibiului.

Ce cuvinte va găsi la adresa 
orașului lui locuitorul Sibiului 
anultfi 1995 P Este greu de știut. 
Muncitorul va vorbi despre no
ua lui întreprindere, despre per
formanțele tehnice ale produse
lor ei, despre ultima inovație, 
despre pregătirea în școlile și 
liceele de specialitate, intelectua
lul despre responsabilitatea 
mult sporită a muncii de la ca
tedră, despre activitatea științi
fică cu profund caracter aplica
tiv pe care o desfășoară în labo
ratoarele uzinei perfect dotate 
material. Cei ce se vor îndelet
nici cu munca cîmpului vor fi 
atunci mult, mult mai puțini ca 
acum. Poate nu-i pom mai nu
mi țărani în condițiile în care a- 
gricultura va fi o ramură a in
dustriei.

Imbogățindu-și istoria, Sibiul 
va capta cu și mai mare putere 
vibrațiile istoriei. A istoriei so
cialiste și comuniste a Patriei.

amortizare, fără ca ele să aducă 
vreun beneficiu. Cantități în
semnate de producție au fost 
respinse de către beneficiari, ca 
ncfiind de calitate corespunză
toare. întreprinderea se află cu 
alte cuvinte într-o situație fi
nanciară critică. Care este ex
plicația ? După opinia ingineru
lui șef, întreprinderea nu s-ar 
fi bucurat de suficient sprijin 
din partea centralei și a minis
terului de resort, nu ar avea 
acoperită întreaga capacitate 
de producție cu comenzi și con
tracte și de aici decurg mai 
toate, neajunsurile.

Din situațiile la zi ale Centra
lei de utilaje și piese de schimb, 
cu sediul in București, rezultă 
insă că, dimpotrivă, producția 
pe trimestrul IV al acestui an 
și pentru anul viitor este no
minalizată aproape sută la sută. 
Deci, nici vorbă nu poate fi că 
întreprinderea nu ar avea ce 
lucra. De altfel, iată răspunsul 
tovarășului ing. Petre Preda, 
directorul general al centralei : 
„Intr-adevăr, întreprinderea din 
Alba Iulia nu a debutat cu cele 
mai bune rezultate. Problema 
personalului, a cadrelor de con
ducere, a specialiștilor, a fost 
cel mai greu de rezolvat. N-au 
fost găsite la timp cadrele cele 
mai potrivite, motiv pentru 
dare în numai doi ani s-au 
schimbat trei directori. Actuala 
conducere este de 
luni dar rezultatele 
început să se arate, 
vingerea că pînă la 
nului se vor recupera 
restanțele. Să nu se înțeleagă 
însă că nu mai e nimic de făcut. 
Dimpotrivă. Starea de indisci
plină trebuie curmată pînă la 
lichidarea ultimei absențe ne
motivate de la program, dar a- 
cest lucru trebuie să-1 facă co
lectivul întreprinderii, prin ac
țiuni de educație mai energice, 
mai stăruitoare. în ce ne pri
vește, am acordat sprijin per
manent întreprinderii, e doar 
interesul centralei ca unitățile 
ei să meargă cum trebuie, aju
tor pe care îl acordăm în con
tinuare. Chiar luna trecută am 
delegat la Alba Iulia, pe timp 
de trei luni, pe contabilul șef 
al centralei în funcție de con
tabil șef al întreprinderii, care

co- 
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bune au ți 
Avem con- 
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prin autoritatea și pregătirea 
lui să pună ordine în compar
timentul financiar'*.

Nici Ministerul Economiei Fo
restiere și a Materialelor de 
Construcții n-a rămas dator cu 
sprijinul său, oferit pe toată a- 
ceastă perioadă, „fu însumi — 
ne spune ing. Aurel Iorga, din 
Direcția plan-dezvoltare a mi
nisterului, am lucrat acolo ală
turi de tehnologii întreprinderii, 
ajutîndu-i efectiv la elaborarea 
tehnologiilor de lucru pentru o 
serie de utilaje și piese de 
schimb mai complicate. Alți 
colegi din minister au stat la 
rîndul lor săptămini în șir în 
întreprindere pentru organizarea 
compartimentelor producției. în 
continuare însă, respectarea 
tehnologiilor, îndeplinirea con
știincioasă a atribuțiilor de că
tre fiecare muncitor și tehnician 
în parte sint de competența 
lectivului de conducere al 
treprinderii**.

Din enumerarea acestor 
pecte apare evident că un
de cea mai mare însemnătate 
in îmbunătățirea climatului de 
muncă, a disciplinei și ordinii, 
a nivelului de calificare al ti
nerilor, revine organizației 
U.T.C. Pînă acum, organizația 
de tineret a acționat mult prea 
anemic și în orice caz cu re
zultate minime. Absorbit pină 
peste cap cu probleme de pro
ducție, inginerul Eugen Popa, 
secretarul organizației 
din întreprindere, are 
tate cind spune că 
mine mult prea puțin timp pen
tru munca U.T.C. Iată de ce 
activiștii comitetului municipal 
și județean al U.T.C. trebuie să 
vină mai des in această între
prindere nouă, in această orga
nizație nouă. Ei trebuie să aju
te comitetul nu numai Ia în
tocmirea planului de activitate 
dar mal ales la aplicarea lui, Ia 
concretizarea acțiunilor In spri
jinul producției. Comitetul mu
nicipal și județean au datoria 
să acționeze cu toată energia și 
răspunderea pentru îmbunătăți
rea radicală a activității de pro
ducție a tinerilor de la între
prinderea de utilaje, a activității 
de organizație, pentru ca fiecare 
tînăr să-și aducă întreaga sa 
contribuție la întărirea discipli
nei, la realizarea sarcinilor eco
nomice.

U.T.C. 
drep

ți ră-

Pentru a fi student
la Agronomie

(Urmare din pag. I)

„De ce vă miră că m-am decis 
pentru Agronomie ? Iubesc na
tura, și chiar dacă acum nu știu 
dacă-mi va place și să locuiesc 
tot timpul în sat, să lucrez 
acolo, am timp să mă verific, să 
mă leg de profesie. Și, în defi
nitiv, de ce nu vă surprinde 
cind un coleg de la sat candi
dează, în același timp cu mine, 
dar la electronică ? Nu-i același 
lucru ?“ Nu, nu-i același lucru.

In documentele adoptate de 
Congresul al XI-lea al partidu
lui, ni se relevă că devenirea a- 
griculturii ca ramură economică 
cu puternice determinante indus
triale va conduce la descrește
rea numerică a forței de mun
că ocupate în activitatea satului, 
în favoarea creșterii forței de 
muncă cuprinsă în industrie, la 
oraș. în decursul următorului 
cincinal, populația ocupată în 
industrie va depăși pentru pri
ma dată în istoria țării pe cea 
ocupată în agricultură ; în 1980,

(Urmare din pag. I) 
de partid în fața tineretului, a organizației sale 
revoluționare, ideea că tînăra generație în so
cietatea românească este o puternică forță socială 
iși află intru totul justificarea.

Expresia elocventă a atașamentului profund 
al uteciștilor. al întregului nostru tineret la 
cauza politică a partidului o constituie înseși 
rezultatele remarcabile obținute în cadrul în
trecerii „Tineretul — factor activ în îndeplini
rea cincinalului înainte de termen", parte in
tegrantă a marii întreceri socialiste, angajarea 
lor hotărită în marea operă națională în vede
rea îndeplinirii cincinalului înainte de termen, 
premisă fundamentală a înfăptuirii directivelor 
cincinalului următor, a tuturor prevederilor 
Programului partidului. în această întrecere 
s-au evidențiat pregnant capacitățile strălucite 
ale tineretului nostru, angajarea politică, res
ponsabilitatea comunistă, spiritul de dăruire și 
inițiativă, s-au materializat aspirațiile sale de 
afirmare creatoare, de personalizare a contri
buției sale la munca și lupta întregului popor. 
Faptele tineretului, munca sa, puse in slujba 
propășirii poporului, a patriei socialiste, acestea 
au fost argumentele decisive cu care a operat 
partidul considerind tineretul „o puternică 
forță socială".

în același timp, ideea de majoră semnificație 
că tineretul „este viitorul însuși al națiunii so
cialiste" se relevă în plenitudinea semnificații
lor sale circumscriind-o în ansamblul docu
mentelor elaborate la cel de-al XI-lea Congres. 
Așa cum se sublinia în Raportul C.C. al P.C.R. 
prezentat de tovarășul Nicolae. Ceaușescu : 
„Tot ceea ce înfăptuim, programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și îna
intării României spre comunism deschid în fața 
tinerei generații perspective minunate". Este un 
adevăr cert acela că toate obiectivele Progra
mului partidului, toate prevederile Directivelor, 
prin aceea că vizează în egală măsură o perioa
dă, imediat următoare, cit și una de întinsă per
spectivă, dobindesc o semnificație aparte pentru 
tînăra generație trasîndu-i clar și riguros un 
program de acțiune, de lungă întindere. In ulti
mă instanță, putem spune că astăzi, tînăra gene
rație, organizația ei revoluționară se află în fața 
unui important examen al maturității revolu
ționare, fiindcă numai de felul în care fiecare 
tînăr, fiecare organizație se va angaja în în
deplinirea cu succes a sarcinilor stabilite de 
Congres, în înfăptuirea programului dezvoltării 
noastre economico-sociale, depinde formarea și 
afirmarea unei noi generații revoluționare, ca
pabilă să ducă mai departe munca și aspirațiile 
glorioase ale înaintașilor. în întreg ansamblul 
documentelor, tineretul se află angajat într-o 
dublă ipostază : de făuritor conștient al noii 
orînduiri și de merituos beneficiar al rezultate
lor muncii sale, așadar de certitudinea, de si
guranța destinului său, al cărui singur răs
punzător este. Dispunem de argumente multi
ple. ce întemeiază această afirmație, dar să re
ținem pentru demonstrație citeva exemple e- 
locvente. Ca urmare a dezvoltării impetuoase a

forțelor de producție, în cincinalul actual nu
mărul oamenilor muncii ocupați în industrie și 
în celelalte ramuri neagricole, va crește cu 
peste 1,3 milioane. Această deplasare masivă a 
populației, însoțită de crearea unor noi locuri 
de muncă, de ridicarea continuă a pregătirii 
profesionale, vizează în primul rînd tineretul, 
principala rezervă de cadre a națiunii noastre, 
în strînsă legătură cu acest fapt, școlii româ
nești de toate gradele, „factorul principal de 
educație și formate a tineretului", îi revine 
sarcina de a asigura în cincinalul următor for-

inte de toate, de faptul că această nobilă și ge
neroasă chemare răspunde năzuințelor celor mai 
intime ale tinerei noastre generații, marilor ei 
căutări și opțiuni de viață, ridicind la putere 
de principiu politic însăși rațiunea ei de a fi, 
căreia ii conferă sens și finalitate revoluționară. 
Dealtfel, este programatică pentru întreaga ac
tivitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu a- 
ceastă idee-axiomă a stimulării participării ac
tive, responsabile a tinerei generații la decizia 
și acțiunea socială : „Dorința de a construi o 
lume în care oamenii să se bucure pe deplin

TINERETUL
OBIECT Șl SUBIECT 
AL DOCUMENTELOR

CONGRESULUI
marea profesională a .peste 2 milioane de per
soane, o sporită pondere constituind-o tehni
cienii, maiștrii, inginerii și alte cadre de spe
cialitate în covîrșitoarea lor majoritate tinere, 
legînd tot mai strîns învățămîntul de cercetare 
și producție.

O altă idee definitorie ce se degajă din sis
temul documentelor Congresului al XI-lea este 
aceea că realizarea personalității creatoare a ti
nerei generații în ansamblul vieții noastre eco- 
nomico-sociale, cu alte cuvinte capacitatea ei de 
a fi un subiect activ, responsabil al acțiunii po
litice, reclamă ca ea să fie, totodată, și obiectul 
unei susținute și complexe acțiuni de ridicare 
continuă a nivelului politic și cultural al tineretu
lui, de conștientizare a marilor obiective ce-i stau 
în față, a răspunderilor și îndatoririlor ce-i re
vin astăzi și în viitor. în acest sens trebuie să 
înțelegem obligația de a așeza în centrul pre
ocupărilor „creșterea și educarea tineretului în 
spiritul concepțiilor înaintate despre lume și 
viață, pregătirea maselor de tineri din punct 
de vedere profesional și politic, participarea 
activă a acestora la înfăptuirea programului ge
neral al partidului1*. Unanimitatea înflăcărată cu 
care tineretul a primit vibrantele cuvinte pe 
care i le-a adresat, de la tribuna Congresului al 
XI-lea, secretarul general al partidului, ține, Ina-

de roadele civilizației moderne — arăta tova
rășul Nicolae Ceaușescu încă în anul 1970 —, să 
fie eliberați de perspectiva războaielor, este 
sursa principală a mișcării contemporane a ti
neretului. Consider că tineretul trebuie ascultat 
și trebuie să aibă un cuvînt greu de spus în 
organizarea vieții sociale de mîine. Se cer 
create condiții ca tineretul să poată participa 
mai activ la viața socială, să-și poată manifesta 
energia în direcția perfecționării societății 
umane, a înfăptuirii idealurilor de dreptate, li
bertate și bunăstare ale întregii omeniri**. Pro
gramatic, partidul nostru refuză viziunea unui 
tineret „categorie socială marginală** și caută să 
ofere tinerei generații cadrul optim politic 
și social de angajare socială, de finalizare a 
opțiunilor sale de viață. în acest sens, docu
mentele Congresului al XI-lea sint menite să 
ofere idealul, rațiunea însăși de a fi a ge
nerației comuniste a țării, să stimuleze gîndirea 
creatoare a întregului tineret, să îl ajute să-și 
clarifice marile sale întrebări, să se angajeze 
conștient în efortul creator al țării, singura al
ternativă de afirmare plenară a propriei sale 
personalități. în același timp, partidul instituie 
o legătură inseparabilă între eficiența partici
pării la ofensiva socială împotriva vechiului, 
pentru promovarea noului în toate sectoarele (i

ridicarea continuă a competenței politice, cul
turale și profesionale, făcind din pregătirea 
multilaterală a tinerei generații pentru muncă 
și viață o îndatorire de mare răspundere a co
muniștilor, a întregului popor. Putem afirma că 
dispunem de o concepție unitară și clarvăzătoa
re nu numai asupra locului și rolului tineretu
lui in viața politică și socială a țării, ci și asu
pra modului în care poate și trebuie să fie 
optimizată calitatea participării sale. In acest 
sens, hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 1967, 
sarcinile stabilite la Congresul al X-lea și la 
Conferința Națională a partidului au statuat ca 
obligație primordială a partidului, a comuniști
lor, educația în spirit revoluționar a tinerei ge
nerații, îmbinlnd-o organic cu responsabilită
țile sporite ce revin organelor și organizațiilor 
U.T.C. „Uniunea Tineretului Comunist — se 
spune în continuare in Programul partidului — 
trebuie să desfășoare o intensă activitate pen
tru mobilizarea maselor de tineri în opera de 
construcție socialistă, pentru educarea tineretu
lui în spiritul patriotismului și internaționalis
mului". Reținem, ca o caracteristică aparte, din 
documentele Congresului, faptul că principala 
răspundere pentru educarea și formarea comu
nistă a tinerei generații revine organizației 
U.T.C., care, ea, cea dinții, trebuie să desfă
șoare o intensă activitate politică pentru a cla
rifica tineretului sarcinile și răspunderile 
ce-i revin ca purtător uman al viitorului co
munist, pregătindu-se activ pentru aceas
tă* înaltă misiune, însușindu-și organic fi
lozofia călăuzitoare a partidului, materialismul 
dialectic și istoric, cele mai înaintate cuceriri 
ale gîndirii umane. Trebuie și în acest caz să 
menționăm că sarcina formării omului nou, vi
zează nemijlocit și prioritar, tînăra generație : 
„Este necesar — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să intensificăm munca politico- 
educatjvă în rîndul maselor largi populare, ale 
tinerei generații, de formare a omului nou — 
debarasat de mentalitatea retrogradă, de egoism 
și alte manifestări negative, rămășițe ale vechii 
orînduiri, să milităm pentru formarea omului 
nou, animat de spiritul prieteniei și Întrajuto
rării în muncă și viață". Această idee, directoa
re pentru întreaga activitate politico-educativă 
desfășurată de organele și organizațiile U.T.C., 
sub îndrumarea comuniștilor, vine să subli
nieze imperativul dezvoltării armonioase multi
laterale a tineretului de astăzi, crescut și for
mat in spiritul umanismului și certifică încă 
o dată vocația profund umanistă a intregii 
linii politice a partidului, preocuparea de a face 
din om locul geometric al marelui său efort.

■ Prin cuprinzătoarea sa deschidere spre viitor, 
prin grija de a oferi tineretului un viitor pe 
măsura aspirațiilor sale, precum și viitorului 
un tineret la înălțimea marilor obiective ale ac
țiunii sociale, documentele Congresului al XI-lea 
au făcut să capete argumentul faptei ideea că 
„tînăra generație reprezintă viitorul însuși al 
națiunii noastre socialiste", pregătind încă de 
pe acum acest viitor la cotele maximei exi
gențe.

industria și construcțiile vor cu
prinde 47—48 la sută din popu
lația ocupată ; în agricultură 27- 
28 la sută. în rîndurile tinerilor 
de la sat se află deci și viitori 
lucrători industriali — munci
tori, tehnicieni ori ingineri — 
absolvenții școlilor sătești fiind 
stimulați să „migreze" și spre 
profesii specifice orașelor. Din 
acest motiy, este și încurajată 
tendința școlii sătești de a or
ganiza instruirea tehnico-pro- 
ductivă a elevilor săi și in pro
file industriale. Orice studiu 
științific ne va convinge că aco
modarea tinărului de la sat în 
profesii urbane este mult mai 
lesnicioasă, fără șocuri și dezer
tări. Mariajul cel mai du
rabil, pentru o viață, cu o 
profesiune a satului, deci și cu 
cea de specialist în agricultură, 
îl va încheia și de aici înainte, 
cu deosebire, tînărul născut și 
crescut la sat. O spune realita
tea, o confirmă viața. Cele mai 
multe, dacă nu și singurele, 
dezertări de la profesia de spe
cialist în agricultură, cei mai 
mulți din cei care se zbat să-și 
facă cariera agronomică în bi
rou, cei mai mulți din cei cs 
practică ori au practicat profe
sia cu statut de navetist sint 
profesioniștii orășeni implantați 
în mediul sătesc.

Și ce facem — revine obse
dant interogația — dacă nu 
există nici o lege care să opreas
că candidatura tinărului de la 
oraș la Agronomie ? Ne con
vingem că nici nu va exista o 
asemenea lege restrictivă, dar 
că vor rămîne valabile în con
tinuare criteriile științifice de 
orientare profesională a tineri
lor spre profesii și vom cere 
școlii să acționeze — împreună 
cu facultatea, cu ajutorul instru
mentelor educaționale ale orien
tării profesionale — dirijat, cu 
gîndul la ceea ce vrem să ob
ținem.

Or, din moment ce absolven
ții liceelor real-umaniste domi
nă listele de candidați și reu
șiți la concursul de admi
tere la Agronomie, e lim
pede că se mențin pronunțate 
carențele orientării profesionale. 
Nu poate fi acceptată situația în 
care din 3 462 candidați la 
Agronomia din București, numai 
1431 să provină din comunele 
subordonate — mai puțin de 
jumătate ; mai puțin de jumă
tate sînt și reușiți din ca
tegoria absolvenților de licee a- 
gricole : 248 din 568. Universi
tatea din Craiova trebuie șl ea 
să-și pună probleme privitoare 
la candidați! săi : din cei 928 
candidați înscriși, doar 282 au 
absolvit liceele agricole.

în anul de învățămînt trecut, 
facultățile agronomice și-au în
dreptat mai hotărit privirea spre 
liceele agricole și, îmbucurător, 
nu numai prin întîlniri declara
tive de genul „veniți în faculta
tea noastră, sînteți așteptați !**, 
ci prin acțiuni direct încuraja
toare, acordîndu-li-se tinerilor 
sprijin în pregătire. S-a urmărit 
crearea unui curent favorabil 
opțiunii pentru facultate în rîn
dul elevilor liceelor agricole, 
pentru a contracara complexul 
semnalat la acești absolvenți în 
fața celor de la liceele teore
tice. în paralel, s-a lucrat în 
sensul pregătirii lor temeinice 
pentru concurs, îneît handicapul 
celor de la liceele agricole în 
fața candidaților proveniți de Ia 
liceele real-umaniste să fie di
minuat. Se fac progrese într-un 
experiment valoros — de afiliere

a unor licee agricole la institu
tele agronomice. Universitatea 
din Craiova a organizat cursuri 
de pregătire — in lunile martie- 
iunie — cu cadre universitare la 
liceele agricole din zonă : Ca
lafat, Caracal, Slatina, Tg. Jiu, 
Drăgășani. Institutul agronomic 
— București are in raza sa de 
îndrumare 5 licee agricole din 
județele Ilfov și Buzău, de unde 
iși asigură o parte a candidați- 
lor la studenție, pregătindu-i 
pentru concurs.

Pașii 
țiunilor 
nomie 
pragul 
Observația făcută acum 
vreme de prorectorul Institutu
lui agronomic din București, 
prof. univ. dr. M. Oșlobeanu, că; 
absolvenții liceelor agricole 
n-au curajul încă să candideze 
la facultate, temîndu-se de con
curența celor de la teoretic, ră- 
mîne o realitate și acum. Au 
fost mai mulți candidați prove- 
niți din aceste licee, dar nu mai 
mulți trebuie să fie, ei majori
tatea, In țară există peste 50 
licee agricole, cu o cifră 
școlarizare de citeva mii 
elevi ; facultățile de profil agri
col se ridică la 15. Este, 
dar, posibil ca în viitor să 
se corecteze procentele de pro
veniență a studenților la aceste 
facultăți. Cu condiția ca cei de 
la liceele agricole să fie 
bine pregătiți. Or, ce se obser
vă ? La București, candidează 
de la liceele agricole 1 431 tineri 
și reușesc 248 ; la Craiova, can
didează 248 tinerț și reușesc 
doar 73. Ajungind la licee, con
statăm că de la un liceu ca cel 
din Fundulea candidează 113 
tineri și reușesc 32, iar de la 
Liceul din Buzău, candidează 16 
și reușesc 2 — și sint numai 
două din exemplele ce pot fi 
date.
Un control efectuat de M.A.I.A.A. 

și M.E.I. in liceele din zona de 
îndrumare a Institutului agro
nomic „Nicolae Bălcescu** scoate 
în evidență dificultăți în pre
gătirea elevilor liceelor agricole 
la matematici, fizică, chimie, 
biologie, materii de bază și pen
tru primii ani de studiu in fa
cultate, ca și pentru concursul de 
admitere. Se constată, totodată, 
că tinerii proveniți din liceele 
agricole devin, începînd cu anul 
al treilea de facultate, cind se 
intră în materiile de specialita
te, cei mai buni studenți.

în fața acestor semnale — 
pozitive, dar mai cu seamă, cri
tice — e cit se poate de justifi
cată aprecierea că liceul agricol 
este încă un teren prea puțin 
explorat și „exploatat** în fa
voarea institutelor agronomice 
Nu e firesc să se întîrzie at* 
de mult organizarea cursurilo 
de pregătire pentru acești elev 
Ele trebuie să-și înceapă act 
vitatea cit mai curînd și, în 
viitor, să fie organizate chiar la 
15 septembrie ; de la această 
dată facultățile și liceele agri
cole să cunoască pe ce efectiv de 
candidați se bizuie la concurși 
rile din vară. Totodată, trebi 
intervenit cu hotărire în > 
terminarea opțiunilor profe 
nale ale elevilor de la lie 
real-umaniste. în cel mai s>. 
timp va trebui să se știe ex 
cine dintre elevii ultimelor ci 
se și de ce optează pentru Agrt 
nomie pentru ca Ia nivelul ju 
dețelor, prin inspectoratele șco
lare și pe linia organizațiilor 
U.T.C., să se poată interveni 
pentru redirijarea opțiunilor 
nepotrivite.

făcuți de dirijare 
profesionale spre 
sint vizibili. $i 
stabilit n-a fost

a op- 
Agro- 
totuși 
atins.

ci tava

de 
de

foarte
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Hotărîrile Congresului — imbold spre mari înfăptuiri

ADEZIUNEA 0 DEMONSTRĂM Unul dintre cei mai buni îmliști

PRIN FAPTELE NOASTRE DE MUNCA
Conștienți de măreția drumului pe care ne îndeamnă cel mai iubit fiu al poporului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — un drum de muncă și luptă neobosită, ce trebuie străbătut de fiecare cu toate 
forțele de care dispunem — tinerii patriei își exprimă voința nestrămutată de a ține pasul în 
rind cu țara, umăr la umăr, eșalon lingă eșalon, convinși că numai așa, alături de întregul popor, 
ascensiunea ne va duce acolo unde ne-am propus. Și, ca întotdeauna, sînt expresive și convingătoa
re, in acest sens, faptele. Producțiile record obținute în timpul Congresului sint raportate, în con
tinuare, drept acte firești de muncă. Sporesc inițiativele, la nivelul fiecărui colectiv, ceea ce 
atestă profunda înțelegere a necesității de a acționa în această lună prin măsuri și obiective
concrete, in vederea realizării integrale a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, astfel 
incit anul 1974 să marcheze o etapă calitativ superioară în înfăptuirea mărețului angajament na
țional : cincinalul inainte de termen — avansul detimp ciștigat constituindu-se intr-o trainică baza 
de pornire pentru materializarea sarcinilor viitorului cincinal.

Și in aceste zile, aflați în diferite puncte din țară, reporterii ziarului nostru, în dialog concret 
cu numeroși tineri, cu colective de muncă, transmit neîntrerupt pulsul inalt, semnificativ, al fap
telor. Concomitent, pe adresa redacției sosesc seri sori care exprimă — mărturia convingătoare — 
modul exemplar in care documentele adoptate de cel de al XI-lea Congres al partidului sînt 
puse în viață. Spicuim din această vie corespondență.

„Transmit din cea mai tinără 
unitate industrială din FOC
ȘANI, întreprinderea de dispo
zitive, ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare — iși începe relata
rea redactorul nostru Ion Mi- 
halache. Este impresionantă 
dăruirea cu. care tinerii de aici 
muncesc, propunînd și doborînd 
recorduri, întrecindu-se pe ei 
înșiși. însuși faptul că întreprin
derea a început să producă cu 
7 luni mai devreme constituie 
o pildă de exemplară înțelege
re a modului în care noul de
tașament al clasei 
de aici răspunde 
partidului. în cinstea Congresu
lui a fost dată în funcțiune incă 
o capacitate de producție. Pină 
la această oră s-a înregistrat, 
numai in ultimele două săptă- 
mîni, o producție suplimentară 
in valoare de peste 200 000 lei".

Din BUZĂU, un alt reporter 
al ziarului ne anunță că între
prinderea mecanică de utilaj 
tehnologic și-a realizat sarcinile 
de plan pe primii patru ani ai 
cincinalului incă de la 1 septem
brie. Cei peste 1100 de tineri 
s-au angajat, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, să obțină pină 
Ia sfirșitul anului o producție 
peste plan de 105 milioane lei. 
în cinstea Congresului, angaja
mentul a fost suplimentat cu 
incă 15 milioane lei. „Pentru 
mine și colegii mei — spune 
Vasile Dragomir — zilele aces
tea sînt un timp al calității. 
Toate reperele executate de noi 
au primit numai calificativul 
foarte bine la exigentul control 
al calității". Pentru întreaga în
treprindere aflată în larg proces 
de reprofilare și extindere a 
capacității (pină în 1980 își va 
tripla producția) — și cincinalul 
viitor va fi, în primul rînd, un 
cincinal al calității.

De la Buzău, un arc carpatic 
unește același efort, cu adînci 
rezonanțe, în fosta Cetate de 
Scaun — Tîrgoviște. Frezorul 
Ion Măntescu. de la întreprin
derea de strunguri automate : 
„Sînt mîndru — ne spune — că 
mă număr printre membrii 
foarte tinărului nostru colectiv, 
care a raportat Congresului a- 
similarea și integrarea completă 
în fabricație a două tipodimen- 
siuni de strunguri automate și a 
strungurilor paralele cu diame-

trul de prelucrare de peste 600 
mm. în aceste zile, eforturile 
noastre sînt concentrate pentru 
realizarea unei sarcini la fel de 
importante : asimilarea unei 
noi familii de strunguri auto
mate. Datoria noastră, a tineri
lor — așa cum reiese din Ra
portul prezentat Ia Congres de

trans-

a al-rea motorului principal, 
tor instalații specifice".

In numele tinerilor de 
ireprinderea de șuruburi 
CAU, ne scrie Laurențiu Bcnea,
secretarul comitetului U.T.C. : 
„Vîrsta medie a unității noastre 
este de 24 de ani. Muncim într-o 
efervescentă atmosferă de în-

la în-
BA-

faptă. In agricultură, ca și in 
industrie, harnicii lucrători ai 
ogoarelor sini pătrunși de înalt 
spirit muncitoresc.

„Realizarea planurilor de 
dezvoltare a agriculturii socia
liste — ne declară Eroul Mun
cii Socialiste Nicolae Hudițea- 
nu, președinte al Cooperativei 
agricole de producție COMANA, 
județul Constanța — concepute 
și conduse de partid, creșterea 
producției yegetale și animale 
au demonstrat pe de-a-ntregul 
și convingător înțelepciunea po
liticii P.C.R. în acest important 
sector al economiei naționale. ■ 
Depunem toate eforturile pen
tru realizarea, pină in 1990 a 
cel puțin 1 000—1 200 kg cereale 
pe locuitor. Tinerii din coope
rativa noastră mă încredințea
ză să vă transmit hotărîrea lor 
de a fi în primele rînduri în 
această amplă ți continuă cam
panie".

muncitoare 
chemărilor

Reporterii „Scînteii tineretului" în dialog cu tineri 
din întreprinderi, șantiere, unități agricole, școli 

și facultăți
® Zile hotârîtoare pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan, 

pentru înfăptuirea mărețului angajament național: cincinalul înainte de 
termen • Semnături pe catargul primelor nave de 55 000 tdw. produse în 
țară • Amplă preocupare pentru asimilarea de noi produse • In agricul
tură — substanțiale depășiri de plan ® „Ne pregătim cu seriozitate, încă 
de pe băncile școlii, pentru ziua în care vom intra în producție". • „Vom 
debuta în inginerie sub semnul istoricului Congres"-

secretarul general al partidu
lui — este să ne autoperfecțio- 
năm, să fim la curent cu nou
tățile științei și tehnicii, capa
bili să le promovăm in munca 
noastră".

De pe țărmul mării reporte
rul nostru Ion Marcovici, aflat 
în dialog cu inginerul Gheorghe 
Bafană de la Șantierul naval 
CONSTANȚA ne transmite : 
„Se știe, în viitorul cincinal 
construcțiile navale, se vor dez
volta intr-un ritm mediu de 19 
la sută. Conștienți de această 
răspundere, constructorii con- 
stănțeni, devansînd cu peste 
patru luni documentația tehnică, 
asamblează in aceste zile ulti
mele suprafețe metalice ale 
primei nave mineraliere de 
55 000 tdw. într-un alt doc se 
conturează profilul celui de al 
doilea mineralier de aceeași ca
pacitatea. în săptămîna istorică 
a Congresului a început croirea 
tablei și pentru mineralierele 3 
și 4, tot de 55 000 tdw. Alături 
de vîrstnici, își aduc contribuția 
lor zilnică peste 1 200 de ute- 
ciști; pe care i-am întîlnit mun
cind cu însuflețire la asambla-

trecere, de concretizare a unor 
inițiative. Aș aminti o recentă 
propunere de mai judicioasă 
organizare a locului de muncă, MARE, 
făcută de utecistul Nicolae Banu 
din organizația U.T.C. nr. 3, care 
s-a finalizat, în cîteva zile, in
tr-o producție suplimentară de 
peste 150 000 lei. Preocuparea 
pentru asimilarea de noi pro
duse in vederea creșterii pro
ductivității muncii, a reducerii 
importului, s-a soldat anul a- 
cesta cu rezultate bune : 70 de 
noi repere au fost introduse în 
fabricație. în urmă cu numai 
două zile am realizat alte două 
repere, foarte importante pen
tru asamblarea unor piese elec
trice și construcții metalice. Noi, 
tinerii, am înțeles că sîntem în
vestiți cu depline responsabili
tăți, că nu trebuie să ne con
siderăm simpli executanți, ci 
participant activi, hotârîtoare 
fiind faptele".

Numeroase alte știri, cores
pondențe și transmisii directe 
ale reporterilor noștri vorbesc 
despre crezul statornic de mun
că și viață al tinerilor, acofo, 
la fiecare Ioc de activitate, unde 
Programul partidului devine

Din același județ, tînărul zoo
tehnist Keazîm Emurla. mem
bru al cooperativei PALAZU 

. argumentează: „Prin 
selecționarea raselor de anima
le am ajuns să obținem 3 000 
litri de lapte pe cap de vacă. 
De la lotul de animale pe care 
îl îngrijesc eu am reușit să li
vrez peste plan 3 tone de carne. 
Pină la sfîrșitul anului, această 
cifră va fi depășită".

Din alt capăt de țară, de pe 
meleaguri bihorene, din comuna 
TINCA, redactorul Lucia Hossu. 
transmite opinia tinărului bri
gadier Iosif Cosma. „în ziua 
deschiderii Congresului — de
clară acesta — cooperativa 
noastră a raportat îndeplinirea 
și depășirea planului de pro
ducție în sectorul zootehnic pe 
primii patru ani ai cincinalului. 
Livrăm la fondul centralizat al 
statului, peste sarcinile de plan,

15 vagoane de carne și 7 va
goane de lapte. Raportăm, de 
asemenea, că in aceste zile am 
încheiat și arăturile de toamnă. 
Am făcut muncă 
așa cUm ne cere
avem convingerea că recoltele 
anului viitor vor fi superioare 
celor actuale".

„Sînt conștientă — ne declară 
eleva Suzana Vizi de Ia Liceul 
„Unirea" din TG. MUREȘ" — și 
odată cu mine toți colegii, că 
visul întregului popor pentru o 
viață mai bună nu se poate 
realiza decît prin efort și dă
ruire, prin perfecționarea con
tinuă a cunoștințelor. Hotărîrile 
Congresului sînt astăzi sarcini
le de onoare ale fiecărui tînăr 
comunist din școala noastră. în 
acest an școlar, în microîntre- 
prinderea noastră școlară vom 
produce bunuri în valoare de 
peste 4 milioane lei. Este, 
cesta, angajamentul nostru, do
vada seriozității cu care ne pre
gătim, incă de pe băncile școlii, 
pentru ziua în care vom intra 
în producție".

Redactorul nostru Lucreția 
Lustig, prezent în aceste zile 
în mijlocul studenților bucureș- 
teni, a consemnat, între altele, 
o semnificativă opinie din 
tatea Politehnicii. „Sintem 
de studenți in anul V — i-a 
clarat Iosif Hălmăgiu de la 
cultatca de automatică — un an 
cu rezultate profesionale din 
cele mai bune. în vară, în iu
nie, la examenul de stat ne pre
zentăm cu 135 de lucrări. Am
biția noastră este ca toate a- 
ceste lucrări să fie utile pro
ducției. De altfel, toate au teme 
din producție ; aproape 70 sînt 
conduse de specialiști din între
prinderi. Vrem să anticipăm ast
fel condiția noastră inginereas
că, prin contribuții studențești 
la rezolvarea unor probleme aie 
economiei naționale".

Din cetatea universitară a 
Brașovului, de la Traian Bolfar, 
Gheorghe Brutaru și Șerban 
Vlad, studenți în anul V la Teh
nologia construcțiilor de mașini, 
recepționăm : „Vom debuta in 
inginerie sub semnul istoricului 
Congres. Avem datoria să ne 
înscriem integral în unghiul vi
tal al progresului tehnic : cer- 
cetare-invățămint-producție. îm
binarea celor trei elemente se 
realizează la noi prin proiectele 
de an și mai ales cele de diplo
mă. preluate din preocupările 
celor două mari întreprinderi 
locale, de autocamioane și trac
toare. Sintem mindri să rapor
tăm că patru asemenea proiec
te au fost predate zilele acestea 
producției, in cadrul convenții
lor de colaborare dintre univer
sitatea noastră și 
rea „Tractorul".

de calitate, 
partidul, și

a-

ce-
135 
de- 
Fa-

întreprinde-

zilnic Ia re- 
izvorîte din

Am reprodus numai cîteva din știrile ce sosesc 
dacție, cuprinzind relatarea unor fapte de muncă 
aceeași temperatură înaltă a conștiinței socialiste, fapte care 
atestă hotărîrea tineretului patriei de a răspunde exemplar, 
alături de întregul popor, chemării adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la înalta tribună a Congresului al XI-lea al par
tidului.

CE VA PROPUNEȚI? CE ÎNTREPRINDEȚI?
1. UN EFORT 

MAI SUBSTANȚIAL 
PENTRU 

VALORIFICAREA 
EXPERIENȚEI 

POZITIVE

2. PERFECȚIONAREA 
FORMELOR Șl METODELOR 
DE EDUCAȚIE COMUNISTĂ

Ceea ce ne-am propus să în
treprindem în lumina documen
telor adoptate de Congres este, 
pe de o parte, reluarea și am
plificarea experienței bune do- 
bîndite pină acum, susținerea e- 
nergică a Celor mai bune iniția
tive ale organizației pentru 
educarea tineretului și mobili
zarea lui la îndeplinirea sarci
nilor economice, iar pe de altă 
parte găsirea unor noi forme și 
mijloace care să dinamizeze în
treaga . activitate, capabile să 
răspundă exigențelor etapei ac
tuale și de perspectivă. Drumul 
pe care-1 prefigurează docu
mentele Congresului la care ne 
vom raporta mereu de aicî 
înainte este, așa cum spunea 
secretarul general al partidului, 
un drum de muncă. Pornim pe 
el cu încredere și hotărîre că 
tot ceea ce vom face este pen
tru noi. în aceste zile, cînd în 
toate întreprinderile și unitățile 
economice din orașele. și satele 
județului nostru se depun efor
turi susținute pentru a încheia 
anul cu realizări care să se 
adauge avansului ciștigat în în
trecerea pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, 
atenția noastră este îndreptată 
spre atingerea aceluiași scop, al 
pregătirii viitorului cincinal. 
Dînd un caracter permanent 
muncii patriotice în sprijinul 
producției prin constituirea de 
echipe și brigăzi ale tineretului 
care, după orele de program și 
în sărbătorile legale, participă 
în special la urgentarea unor lu
crări din investiții, revizuirea 
instalațiilor și recuperarea res
tanțelor acolo unde există, orga
nizațiile U.T.C. din județul nos- 
tr» militează în același timp 
pentru ciștigarea unui loc frun
taș pe țară In Întrecerea «Tine

retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen", parte componentă a 
întrecerii socialiste.

Sarcinile care se desprind din 
documentele Congresului și pen
tru județul nostru sînt fără în
doială mari și foarte complexe. 
Fiecare dintre ele adresîndu-se 
deopotrivă și organizațiilor

în spiritul îndemnului adresat 
de secretarul general al partidu
lui la încheierea lucrărilor Con
gresului al XI-lea, putem apre
cia că premisele de bază ale ac
tivității noastre de viitor sînt în 
mare parte asigurate. Amplele 
dezbateri asupra documentelor 
recent adoptate au deschis pen
tru tineri largi orizonturi de cu
noaștere a perspectivelor, a 
obiectivelor și modalităților de 
a le realiza — cunoaștere care 
va fi aprofundată prin subordo
narea întregii activități politico- 
ideologice a organizațiilor U.T.C. 
acestui scop. Potențialul de asi
milare și acțiune a generațiilor 
tinere a fost, de asemenea, evi
dențiat cu tărie, în numeroase 
rînduri, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, faptele lor de

Azi ne răspund:
• ZAHARIA VLASCEANU

prim secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.

• LILIANA WIIHUȚ
prim secretar al Comitetului județean Cluj al U.T.C.

„Registrul economiilor", „Să lu
crăm o zi pe lună cu scule eco
nomisite", care au găsit largă 
aderență în rîndul tinerilor.

Bazîndu-ne pe condițiile favo
rabile create de noile dimensiuni 
ale învățămîntului și cercetării 
științifice clujene considerăm 
că, în contextul saltului calității 
pe care îl reclamă viitorul cin
cinal, avem mari posibilități 
pentru asimilarea în producție, 
în întreaga viață social-economi- 
că a progresului tehnico-științi- 
fic. Depășind stadiul de aștepta
re a solicitărilor de colaborare, 
vom acționa cu mai mare răs
pundere în calitate de copartici- 
panți pentru ancorarea profundă 
a școlilor de toate gradele în 
problemele producției, vom face 
din dezbaterile planurilor de 
producție ale elevilor și studen
ților prilejuri de deschidere spre 
problematica generală a econo
miei românești. Vom extinde 
cercurile mixte de cercetare, cu 
antrenarea specialiștilor din pro
ducție, a cadrelor didactice, ele
vilor și studenților, vom perma

nentiza relațiile stabilite de uni
tățile economice și învățămînt cu 
Centrul teritorial de calcul și 
institutele de cercetare.

întreaga noastră activitate va 
urmări perfecționarea formelor 
și metodelor educației comunis
te; avem posibilitatea să inte
grăm într-o măsură mult mai 
mare, în dezbaterile noastre po
litice, materialul oferit de pre
să, radio și televiziune, alte mij
loace audio-vizuale, să creștem 
gradul de atractivitate al forme
lor utilizate spre a determina în 
mai mare măsură formarea și a- 
firmarea unor convingeri adec
vate profilului moral comunist, 
manifestarea efectivă a tinerilor 
în concordanță cu aceste cunoș
tințe și convingeri.

Sîntem conștienți că, în esen
ță, misiunea noastră constă în 
a ne implica cu maturitate spo
rită în întreaga problematică a 
județului și a societății româ
nești contemporane, în dezbate
re și în acțiune, spre a demon
stra că viitorul pe care-1 repre
zentăm se înscrie cu certitudine 
pe traiectoria progresului.

U.T.C., ne obligă la receptivita
te, la cunoaștere, la inițiativă. 
De aceea toate organizațiile 
U.T.C. desfășoară în prezent 
largi acțiuni pentru studierea și 
aprofundarea acestor documen
te, prilej cu care tinerii vor găsi 
și vor propune noi forme și mij
loace concrete de acțiune, speci
fice fiecărui loc de muncă, fie
cărui colectiv. Ca urmare, în 
scurt timp programul de acțiune 
al comitetului județean U.T.C. 
se va îmbogăți, activului reve- 
nindu-i în continuare sarcina 
extinderii inițiativelor bune, a 
experienței in măsură să dinami
zeze activitatea tuturor tinerilor 
pentru a răspunde așa cum se 
cuvine vibrantei chemări pe 
care a adresat-o secretarul gene
ral al partidului generației 
tinw*. _i,'

muncă și viață oferind numeroa
se argumente.

Prioritar, uteciștii, toți tinerii 
din județul Cluj sînt hotăriți 
să se integreze cu și mai multă 
energie în eforturile oamenilor 
muncii de realizare a sarcinilor 
pentru actualul cincinal. Pînă la 
sfirșitul anului, în cadrul între
cerii uteciste, vom ridica nive
lul depășirilor angajamentului 
asumat, vom extinde munca pa
triotică în sprijinul producției ca 
una din pîrghiile de creștere a 
avansului ciștigat pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen, vom generaliza în or
ganizațiile U.T.C. inițiativa de a 
da zilnic o producție suplimen
tară de cel puțin 40 lei, vom da 
noi dimensiuni inițiativelor 
«Micronul, gramul, secunda",

„La Oltenița sint cei mai buni constructori de nave". Ceea ce afirma cu mîndrie Nicolae Cristil, 
secretarul comitetului U.T.C. al S.N.O., este probat de întreaga activitate a șantierului și nu-1 con
trazicem. Aprecierea însă a făcut-o prezentîndu-ni-1 pe tînărul lăcătuș VIRGIL FOTEA. El este o 
pildă de tenacitate și măiestrie. A învățat meseria in șantier, Ia locul de muncă și a devenit în cei 
șase ani de producție unul din primii specialiști in montarea vocaporților. Alături de Vasile Anton, 
Victor Popescu este omul de bază al echipei conduse de Mircea Ciobanu, fruntașă în întrecerea so
cialistă pe șantier. Aici, în această echipă, s-au calificat și s-au perfecționat oameni de nădejde, 
astăzi foarte apreciați in celelalte sectoare ale șantierului. „Este o preocupare activă în șantier 
— ne spune tînărul Virgil Fotea — pentru lărgirea profilului de pregătire profesională, în condițiile 
în care și înzestrarea tehnică se modifică și se amplifică continuu. Tinerii — și la noi ei sint ma
joritatea — au datoria să urmeze primii acestui proces necesar, firesc, pe care documentele Con

gresului XI ni-1 evidențiază cu claritate".
Foto : O. PLECAN

BILANȚURI BOGATE 
ÎN TOATE JUDEȚELE

In județul Alba, oamenii muncii de Ia între
prinderea minieră din Baia de Arieș au indc- 
?linii de pe acum planul anual de producție, 

n avansul de timp ciștigat, minerii și prepara
torii de la această unitate vor putea realiza o 
producție suplimentară in valoare de aproape 
10 milioane lei. Succesul lor are la bază sporirea 
productivității muncii cu 8,5 la sută față de pre
vederi, prin extinderea metodei de exploatare 
în subetaje și creșterea indicelui de utilizare a 
mașinilor și instalațiilor din subteran și de la 
suprafață.

De asemenea, întreprinderile industriale din 
județele Dîmbovița șî Buzău au îndeplinit cu 
avans de 50, respectiv 35 zile, sarcinile de plan 
pe patru ani din cincinal, au intrat in ultima 
lună a anului cu o producție superioară cu pes
te 2 miliarde lei celei prevăzute inițial pentru 
această perioadă.

Chimiștii de la Combinatul din Ișalnița, care 
și-au realizat integral angajamentele suplimen
tare asumate în întrecerea socialistă pe acest 
an, anunță că au înregistrat, în ultimele două 
luni, indici funcționali cu 2—5 procente supe
riori celor stabiliți in plan Ia principalele fa
brici ale unității. Fe această bază, nivelul reali
zărilor la zi a ajuns să depășească cu 62 000 000 
lei prevederile de plan.

La rîndul lor, oamenii muncii de la întreprin-

derea textilă din Timișoara raportează că noua 
filatură de vigonie, cea mai mare de acest fel 
din țară, a atins inainte de termen parametrii 
tehnico-productivi proiectați. Paralel cu aceasta, 
colectivul de aici a asigurat și utilizarea inten
sivă a celorlalte spații industriale din cadrul în
treprinderii, prin reamplasarea unor mașini de 
filat și de țesut, amenajarea pentru producție a 
unor suprafețe folosite pină acum in alte sco
puri. In acest fel, colectivul timișorean a obținut 
un avans de 45 de zile in îndeplinirea cincina
lului.

Lucrătorii cooperativei meșteșugărești „înfră
țirea" din Blaj au îndeplinit cu aproape 13 luni 
mai devreme sarcinile de plan pe întregul cin
cinal. Pină la finele anului viitor, ei vor mai 
executa prestări de servicii pentru populație șl 
bunuri de larg consum în valoare de peste 60 
milioane lei.

De la Craiova ni se semnalează că oamenii 
muncii de la Trustul de construcții al județu
lui Dolj au predat în avans beneficiarilor 200 
de apartamente, înscriind astfel în bilanțul acti
vității desfășurate în acest an un volum supli
mentar de lucrări evaluat la peste 4 milioane 
lei. Cifra este de două ori mai mare decît cea 
prevăzută în angajamentul asumat în întrece
rea socialistă.

(Agerpres)

ÎNTRECEREA UTECISTĂ CÎȘTIGÂ NOI DIMENSIUNI
(Urmare din pag. 1)

șui Gheorghe Tudoroiu, secretarul comitetului 
U.T.C. pe combinat, sîntem ferm hotăriți să 
răspundem cu întreaga noastră capacitate în
demnurilor adresate de secretarul general al 
partidului, să nu precupețim nimic pentru a 
face din România o țară mai îmbelșugată, mai 
puternică. Iată de ce, in afara săptămînilor re
cord — de altfel fiecare săptămină este pentru 
noi un prilej de utilizare la maximum a poten
țialului productiv — uteciștii din combinat s-au 
angajat ca la trei zile, fiecare tînăr să presteze 
două ore de muncă patriotică in sprijinul pro
ducției. Această acțiune, aflată in plină desfășu
rare, vizează un obiectiv precis recuperarea

integrală pină la sfirșitul anului a tuturor res
tanțelor și, mai ales, realizarea exemplară a sar
cinilor de plan în cadrul instalației de silicat de 
sodiu unde se manifestă încă o serie de rămî- 
ncri în urmă.

Tot in aria largă a eforturilor depuse pentru 
încheierea cu succes a anului economic 1974 se 
înscrie și angajamentul pe care recent 
ția U.T.C. de aici și l-a asumat privind 
pină Ia finele acestei luni a planului 
propriu cu 200 la sută.

Inițiativa tinerilor de la combinat a 
luată de toate organizațiile din municipiul Rm. 
Vîlcea, care au trecut la organizarea săptămina- 
lă a unor susținute acțiuni de muncă patriotică 
in sprijinul producției.

organiza- 
depășirea 
economic

fost pre-

Șantierul naval Galați.

Foto: V. RANGA
arături Adînci
PE SUPRAFEȚE 
CÎT MAI MARI!

(Urmare din pag. I) 

mitetele comunale U.T.C. să 
organizeze cu mecanizatorii 
schimburi prelungite, iar con
ducerile cooperativelor vizate să 
scoată în cimp toate tractoarele 
de care dispun. Acum, cînd iar
na se așterne, inginerii-șefi, 
personalul de specialitate din 
S.M.A-uri, trebuie să fie pre- 
zenți neprecupețindu-și efortu
rile pentru folosirea din plin a 
fiecărui utilaj, a fiecărei zile.

Paralel cu arăturile de toam
nă, în obligațiile cooperativelor 
de producție intră, tot în aceas
tă etapă, fertilizarea terenurilor 
care vor fi însămințate în pri
măvară cu cartofi și sfeclă. Așa
dar, transportul în cîmp al în
grășămintelor naturale și chi
mice este cea de-a doua lucrare 
urgentă la ordinea zilei. La ni
velul județului, pînă la sfîrșitul 
anului va trebui transportată în 
cimp o cantitate de 30 98X tone

pentru suprafețele ce vor fi cul
tivate cu cartofi. Pentru a se 
achita de aceste obligații, coo
peratorii din Stupini au fertili
zat pînă acum peste 100 hectare 
și s-au hotărît ca în această 
săptămîna să mobilizeze toate 
mijloacele de transport, așa in
cit pînă la 1 ianuarie să fie de
puse in cîmp 3 000 tone îngră
șăminte. Angajamente asemănă
toare, care au fost in bună par
te realizate, au fost luate și de 
cooperatorii din Cristian, care 
au transportat pînă acum 9 000 
tone îngrășăminte, cei din Să- 
cele 8 921 tone, Hălchiu 2 606 
tone, Codlea 1 520 tone. Prejmer 
1 000 tone, Hărman 990 tone. Și 
pentru acest capitol este nece
sară mobilizarea tuturor forțe
lor, folosirea tuturor mijloacelor 
de transport in schimb prelun
git, a fiecărei zile, așa îneît pină 
la sfirșitul acestui an să fie ter
minate și fertilizate ogoarele 
în întregul județ.
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AMATORII SPECIALIST!
Al FIRESCULUI

UN EXEMPLU DEMN DE URMAT 
ÎN ACTIVITATEA ARTISTICĂ ȘCOLARĂ

Cum și cit muncește 
un profesor de muzică?

„România socialistă — patria 
mea dragă !“ Sub acest titlu, 
atotcuprinzător și semnificativ 
s-a închegat tradiționala expo
ziție anuală a artiștilor amatori 
din Capitală. Expoziția ar fi deci, 
tematică, oarecum specială. Și 
este, dacă ne gîndim că în ea 
se rostesc în grai limpede, rar 
și curat, răzbit la lumină mai 
de dinlăuntrul cugetului și 
simțirii, multe adevăruri des
pre viața noastră de ieri și de 
azi. Omul care dă picturii ceea 
ce ar trebui să dea odihnei, a- 
runcă peste culori un borangic 
de sărbătoare, netezește cu po
dul palmei, in fața șevaletului, 
haina de lucru, atunci cind nu 
se-ntîmplă a îmbrăca cu gest 
firesc veșmîntul păstrat pentru 
zilele însemnate. Pentru ase
menea oameni-artiști, pictura 
în sine este o sărbătoare, calea 
de a vorbi, și a fi ascultat, des
pre propria înfățișare și pro
priile intîmplări, despre chipu
rile și viața celor pe care i-au 
cunoscut, este, în fine, ea însăși 
un neasemuit prilej de sărbă
toare. Ceea ce la alții vine cu 
caznă, de două, trei ori pe an, 
și numai la soroace, la ei se în
cheagă simplu, natural și diurn. 
Au, fără îndoială, vocația po
vestitorilor. Privind tablourile 
lor te întrebi nu fără uimire 
dacă plăcerea povestitului, acea 
plăcere tipică memorialiștilor și 
cronicarilor și mai puțin tipică 
băsmuitorilor, nu include in ea, 
adine, vocația socialului în artă.

Privim cu neascunsă bucurie 
lucrările lor. Și, dacă vrem ca 
bucuria să ne fie Întreagă, avem 
a uita legile perspectivei, ale 
armoniei coloristice, rigorile de
senului de tip academic, ale 
genurilor etc. Toate acestea ne 
Înarmează, din capul locului, cu 
un metru inutil, căci nu avem 
ce măsura cu el. iar dacă o fa
cem, totuși, riscăm să devenim, 
pe nesimțite, ridicoli. Ce poți 
reproșa unui artist amator ? Că 
aplică strimb legile perspecti
vei ? Și dacă, odată și odată le 
va aplica corect, va deveni, prin 
aceasta, mai artist decît se do
vedește a fi ? Sint situații în 
care scăderile devin virtuți. Cei 
lipsiți de pedanterie și uscăciu
ne o pot pricepe. La amatori 
prețuim pasiunea pe care o pun 
în lucru, fervoarea cu care tră
iesc, uneori, pînă la confuzie 
existența și arta, forța și since
ritatea ingenuă a viziunii. Sce
nele lor de muncă sînt intr-ade
văr de muncă. Impulsul de a 
pune umărul, acolo, printre 
personajele picturii, ne-o de
monstrează. cu surprindere nouă 
înșine. Peisajele sînt așa cum 
sint — frumoase în toate înțe
lesurile cuvîntului. neurițite de 
nimeni șt nimic. încerci tentația 
de a pătrunde în ele, ca și în 
cele pictate pe porțelanul ceș
tilor copilăriei.

Istoria, alt subiect îndrăgit al 
pictorilor amatori, este tratată 
cordial. Pentru că in muzeul lor 
imaginar nu există socluri și 
pentru că percepția timpului 
este, și ea, destul de relativă. 
Istorie ar fi, deci, ceea ce pre
zentul izbutește a aduce din 
trecut, la suprafață, fără respi
rație artificială. Istoria se ba
zează, cu alte cuvinte, pe prin
cipiul vaselor comunicante. Des
fășurarea maselor de oameni 
în pînza de proporții a lui Ma

^'nenia
TIMPURI NOI : Patria (orele 9; 

11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Ca
pitol (orele 9; 10,45; 12,30; 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: 19,154.

O SCRISOARE CĂTRE SCOT
LAND YARD : Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45),
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; 16: 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;
20.30) .

..STEJAR- - EXTREMA UR
GENTĂ Doina (orele 11; 13,15; 
15.15. 19,30 — program pentru co
pii - 9.45. 17,15).

LOCOTENENT COLUMBO: Me
lodia (orele 9; 11.15; 13.30; 16;
18.30; 20,45).

HAIDUCII : Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15).

POLIȚIA ACUZA, LEGEA 
ACHITĂ : Gloria (orele 9; 11,15; 

rin Văduva, „Lupeni 1929“, ne 
amintește de frizele antice, in 
schimb, o victorie a lui Mihai 
Viteazul semnată de Eugen Pa- 
velescu are aerul că s-a petre
cut acum citeva săptămîni, șan
tierul din Parcul tineretului, 
„cartografiat" de către Constan
tin Stanică, pare o voievodală 
broderie medievală în care a în
crustat sîmburi de lumină mi
nerală, opale, safire, rubine, 
smaralde, lapis-lazuli,. hiacinte și 
onixuri. calcedonii și turcoaze, 
adică, privite mai intens, trac
toare, buldozere, excavatoare.

ÎNSEMNĂRI 
DESPRE 

EXPOZIȚIA 
„ROMÂNIA 

SOCIALISTĂ — 
PATRIA MEA 

DRAGĂ!"
siluete de oameni, risipite pe 
cafeniul adine, moale și nobil al 
pămîntului. Toate astea ne pre- 
dispun spre filosofare. Din pă
cate, cred, mai mult spre specu
lație. Arta pictorului. amator ss 
aseamănă în multe privințe cu 
lucrarea meșteșugarului cinstit. 
Un rotar face, de pildă, o roată, 
și cu asta lucrarea lui încetează 
pînă cind va începe una nouă.

Artistul amator e „mare“, ca 
să spunem așa, fiindcă ignoră 
ceea ce nu ignoră alții și in
vers. Ignoră, de exemplu, regu
lile dobîndind o autenticitate pe 
care acestea se străduiesc, nu 
întotdeauna cu succes, a ne-o 
propune, și a ne îndemna s-o 
căutăm numai între anumite li

OBSERVAȚII
1. Expoziția este deschisă 

tn holul Operei Române. Vi
zionarea este îngăduită, în 
principiu, numai spectatori
lor, trei ore dimineața și trei 
ore după-amiaza. Dificil, tot 
atit de dificil ca și consulta
rea fondului de carte rară 
al Bibliotecii Academiei și, 
mai ales nerațional. Fără 
bunăvoința, cam acră, și 
„nelegală" a celor zece dege
te care păzeau intrarea și 
dezcăpăținau bilete, ar fi tre
buit să aplaudăm, suplimen
tar, într-o duminică, opera 
pentru copii „Motanul încăl
țat".

2. Lucrările din expoziție 
nu au indicate, uneori, titlu
rile ori autorii. Mai mult, în 
citeva cazuri nici una, nici 
alta. O fi creația amatorilor 
expresie a facultăților artis
tice anonime, de acord, dar 
vrem a Ie cunoaște totuși 
îndeaproape, pe nume. Sim- 
țămintul nostru, hrănit la

PROGRAMUL 2

de Mihail Davidoglu. 21.05 Radio- 
fonorama — muzică ușoară româ
nească. 22,00 O zi într-o oră. 
23.00 Vedete ale muzicii ușoare. 
23.15 Poetica Imnuri pentru par
tid. 23.55—24.00 Ultimele știri.

13,30; 16; 18,15; 20,30), Gri vița (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

ALO, SALVAREA I : Unirea
(orele 16; 18; 20).

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

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

RIUL ROȘU: Dacia (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

TÎNĂRUL COMUNIST : Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30).

MISTERUL VASULUI • „MARY 
DEARE“ ; Glulești (orele 15,30; 18;
20,15).

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

RUY BLAS : Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15), Moșilor (orele 15.30; 18;
20.15) .

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

ATAC ÎMPOTRIVA LUI ROM
MEL : Ferentari (orele 15,30; 18;
20.15) .

TATĂL RISIPITOR : Crîngașl 
(orele 16; 18,15).

SUFLETUL NEGRULUI CHAR
LEY : Cotroceni (orele 13,30; 15,45; 
18; 20.15).

BUNICUL SIBERIAN t Floreasca 
(orele 16; 18; 20).

mite. Un sculptor modern va 
găsi drept imposibil de realizat, 
să zicem, reprezentarea unui 
tractorist însetat, ori a unei 
mame îndurerate de insuccesul 
fiului cel mare căzut la exame
nul de admitere al unei școli a- 
gricole. Un artist amator va 
găsi posibilă o astfel de repre
zentare. Fiindcă nu are prejude
căți, fiindcă nu vede nimic ar
tificial aici, fiindcă e un naiv. 
Artistul amator nu ignoră insă 
ceea ce specialiștii, spre binele 
artei ne asigură ei, ocolesc : de
taliile. Dar tocmai detaliile a- 
cestea compun, cap la cap, viața 
noastră. Veridicitatea artei a- 
matorilor stă nu în acuitatea și 
adincimile insondabile ale ob
servației, in modul de articu
lare strict formală a acesteia ci, 
pur și simplu, în etalarea de
taliilor, în concretețea situații
lor. Distanța este cam aceea din
tre un fabulos și simbolic per
sonaj al unui roman cu teză și 
personajul literaturii picarești 
de nuanță autobiografică, că
ruia, se știe, i se întîmplă ca-n 
viață : nu numai lucruri amu
zante, care, se știe iarăși, mai 
scapă și cite o reflecție adîncă. 
Expoziția cuprinde și lucrări ale 
unor pictori inhibați de reguli, 
cenușii și neinteresanți, pentru 
care învățătura, și ea împărțită 
pe dumicați esențiali, funda
mentali, elementari și faculta
tivi e menită a oferi ceea ce 
n-au, și n-o să poată avea. — 
cine-o fi de vină ? — niciodată. 
Ea mai cuprinde ciudata stră
danie a imitatorilor inocenței, 
imposibil de deprins, se vede 
treaba, nici prin studiu, nici 
prin asiduu exercițiu practic. 
Dar nu la asemenea lucrări și 
autori merită a zăbovi. Pentru 
că, simplu, nu sînt nici cei mai 
numeroși, nici cei mai reprezen
tativi. ci la aceia pe care-i de
numim impropriu poate, naivi, 
la perenitatea speciei cărora a- 
vem a veghea, ca la perenitatea 
poeziei însăși. Ei săvîrșesc ceea 
ce noi visăm numai. Pictura lor 
este pictura noastră, a tuturor.

C. R. CONSTANTINESCU

vedere de dulcele și blîndul 
viciu al curiozității, nu ni se 
pare de rușine. Dimpotrivă. 
Pe salutare indiscreții s-au 
clădit, nu rareori, lucruri 
solide. Deschid deci delicatul 
catalog (o foaie comercială, 
împăturită pe din două) și 
citesc acolo sub cuvintele 
pictură, sculptură, fără nici 
o altă indicație, nume ce ar 
fi încălzit imaginația conste
lației Arghezi, Ion Barbu, 
George Călinescu : Albert, 
Catoi, Citron, Conicescu, Cu- 
zino, Cîrste, Diomu, Draser, 
Falie, Filipovskaia, Fugașin, 
Gîngureanu, Goloșneanu, Hu- 
menciuc. Lebădă, Miculi, 
Michelescu, Omăt, Onișor, 
Parizescu, Perșoiu, Preziden- 
tu, Rafanidis, Rodeann, Ro- 
șoveanu, Sirideac, Vana, Va- 
siloglu, Vionii. Și încă mulți 
alții,' firește, pe care pinte
nul creației îi îmboldește, a 
rupe rindurile spre lumina 
conștiinței publice.

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

AFACEREA PRINȚUL NEGRU l 
Vitan (orele 15,30; 18; 20).

CONTESA WALEWSKA : Pro
gresul (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 S 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20,15).

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

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

PE ARIPILE VINTULUI : Flacă
ra (orele 14,30: 19).

GOANA DUPĂ AUR : Arta (o- 
rele 15,30; 17,30; 19,30).

PIELE DE MĂGAR: înfrățirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PROGRAMUL 1

16,00—-17,00 Teleșcoală., 17,30 Te
lex. 17,35 Steaua Polară — emi
siune de orientare școlară și pro
fesională. 17,55 Universitatea TV.

ALEXANDRU IVASIUC:

PRO DOMO"
Foarte adesea naturile dotate 

cu o capacitate de reflexie deo
sebită dovedesc o înzestrare 
precară în domeniul creației 
propriu-zise. Tocmai posibilita
tea de a privi fenomenele de la 
mare înălțime, de a pronunța 
aprecieri globale cu memorabilă 
forță de sinteză asupra lor, îm
piedică pe același individ să le 
topească în formele incandes
cente ale operei artistice. Prin
tre excepțiile de la această re
gulă se numără, fără îndoială, 
Alexandru Ivasiuc. Ca și la Ma
rin Preda, cerebralitatea puter
nică se îmbină ia prozatorul 
ardelean cu vocația construcției 
epice. Autorul unor romane vi
guroase ca „Păsările" și „Apa" 
este un ideolog de mare forță. 
Textele cuprinse în „Pro domo" 
sînt rezultatul strîngerii în vo
lum a unor tablete publicate de 
scriitor în „România literară" 
în perioada noiembrie 1971 —
decembrie 1973. Sare mereu în 
ochi capacitatea autorului de a 
medita pe marginea a o mulți
me de subiecte, lipsite de orice 
legătură — în aparență — în
tre ele. Acțiuni, oameni, cărți 
aparținînd unor diverse dome
nii, situate în trecut sau în pre
zent, la noi sau aiurea, intră 
în atenția lui Alexandru Iva
siuc, preocupat mereu de mari
le probleme ale timpului. Tre
cutului i se descoperă, pe de o 
parte, o capacitate uimitoare de 
a fi actual. O operă precum ce
lebra lucrare a lui Gibbon nu 
aparține atit istoriei culturii cit 
contemporaneității. Gibbon nu 
discută evenimentele istoriei ro- 
mane cu răceala impasibilă a 
omului de știință care scrie din 
perspectiva unui timp îndepăr
tat. Distanța de secole ce-1 se
pară de dramaticele intîmplări 
descrise este înlăturată complet 
de istoricul englez. Faptele sînt 
descrise parcă din unghiul unui 
senator roman, fierbînd de in
dignare și dominat de patimă. 
Aici vede Alexandru Ivasiuc ex
plicația marii actualități a lui 
Gibbon. Este vorba de elanul 
participării depline, al asumării 
istoriei atit de caracteristice o- 
mului contemporan. Participa
rea implică mereu conștiința. A- 
lexandru Ivasiuc discută, altă
dată, memoriile cutărui fost 
mare demnitar nazist, respon
sabil pentru moartea unui nu
măr înspăimîntător de oameni, 
în relațiile sale, particulare, o- 
mul era însă cumsecade și lip
sit de cruzime. Toată activitatea 
sa cu implicații și efecte mons
truoase era privită de cel în 
cauză în latura ei pur „tehni
că". Conștiință veritabilă, obser
vă Al. Ivasiuc, înseamnă apre
cierea actelor noastre, în toate 
implicațiile lor, pînă la cele ul
time și la prima vedere total 
neprevăzute. Dacă ne examinăm 
propria noastră viață pe „par
cele" putem ajunge, fără să ne 
dăm seama, cu o uimitoare ușu
rință, la crimă.

Uneori Ideile scriitorului nu
au o doză prea mare de inedit 
dar nu acesta este aspectul cel 
mai important ci, dincolo de la
tura noutății interesează impor
tanța afirmațiilor făcute. Sînt 
unele lucruri care oricît ar fi 
de cunoscute, nu strică să fie

Amfiteatru politic: Programul 
partidului — programul nostru; 
Istoria științei și tehnicii româ
nești; Istoria civilizațiilor; 18,25 
Din țările socialiste. 18,35 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 19,20 1001 de seri: Fata vîn- 
tului. 19,30 Telejurnal. Răspuns 
prin fapte chemării Congresului. 
20.00 Seară pentru tineret. Turneul 
emblemelor — itinerar patriotic 
pentru tineret. Emisiune-concurs 
închinată celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării și celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român. Organizatori: C.C. 
al U.T.C. și Redacția emisiunilor 
pentru tineret. Etapa finală. Par
ticipă reprezentanți ai județelor : 
Cluj, Iași, Ilfov, Timișoara, Vran- 
cea. Transmisiune directă de la 
Sala Palatului. 21,25 Univers știin
țific. Avanposturi ale științei și 
tehnicii românești. ICECHIM — 
institut pivot în industria chimi
că; Orășelul fizicienilor — repor
taj la Centrul național de fizică 
București-Măgurele. 21,50 Flamen
co — cîntecul unui pămînt. 22,10 
24 de ore. 22,30 închiderea progra
mului.

periodic repetate. De altfel, au
torul are capacitatea unor for
mulări fericite, de o mare pros
pețime, formulări care îndepăr
tează complet impresia de ba
nalitate și redă adevărului con
ținut în respectivele fraze în
treaga gravitate inițială. „Seni
nă sau tragică, veselă și stenică 
sau tristă și apăsătoare, ea este 
(arta n.n.) mai ales una din frî- 
nele care opresc scurgerea ne
controlată a actelor noastre, 
una din barierele de inhibiție 
care l-au constituit pe om. Pen
tru că, se știe, omul este pro
dusul dezvoltării procesului de 
Inhibiție. Arta, ca opreliște, este 
cea mai înaltă trezire". Un simp
tom al declinului unei culturi, 
observă autorul, este punerea

PETRE DRAGU

„SUGESTII PENTRU

DIOGENE"
„...Nu scriam reportaje atunci, 

în toamna lui ’47, în iarna și în 
primăvara lui ’48. Aveam 15 ani 
și ceva 'și se-nțelege, Scriam 
poezii". Și mai departe „Repor
taje scriau alții despre mine. 
Mai bine zis : și despre mine". 
Iată rezumată aici condiția re
porterului de astăzi, brigadierul 
de ieri. De fapt, condiția re
portajelor reunite sub un titlu 
mai mult decît semnificativ : 
„Aceste rînduri se vor, pur și 
simplu, un reportaj. Un repor
taj «a rebours» pe care numai 
și numai întîmplător nu l-am 
scris atunci. Un reportaj printre 
ale cărui personaje numai și 
numai intîmplător se numără 
fi reporterul".

„întimplător" e numai un fel 
de a spune. Un mod al repor
terului de a se disimula, de a 
se retrage în dosul evenimen
telor pe care le-a trăit ca per
sonaj cu peste două decenii în 
urmă și pe care astăzi le evocă 
în acel spațiu dintre amintire și 
regret pe care, impropriu îl 
numește — aici măcar — re
portaj. De fapt, anii aceia de 
brigadier sînt și anii care l-au 
înrîurit hotărîtor. Anii în care a 
deprins și pasiunea faptei, a 
muncii, anii în care a descifrat 
miracolul nașterii personalității
între cei care veneau sub zodia 
șantierului din cele mai curioase 
zări : „Cine erau ei ? Ucenici 
chinuiți în atelierele sordide 
ale urbei. Elevi care — pentru 
prima oară în tradiția școlară 
a Cetății — trăgeau „la fit" nu

20,00 Zori de aur — muzică u- 
șoară. 20,15 Viața economică a Ca
pitalei. 20,25 Concertul corului și 
orchestrei simfonice a Radlotele- 
viziunii. 21,50 Meridiane literare.

PROGRAMUL III

9.00 Știri. 9.05 Evantai muzical 
(stereo). 9.55 Melodia zilei. Mîn- 
dru sînt de tine țara mea de Noru 
Demetriad. 10.00 Divertis-club. 11.00 
Profil pe portativ — Ana Stefok. 
11.20 Sîntem studenți — cîntece.
11.30 Muzică populară. 12 00 Știri. 
12.05 Invitație în fonotecă. 12.55 
Melodia zilei. 17.00 Știrile după- 
amiezii. 17.05 Alo, Radio ! — mu
zică ușoară la cerere. 17.50 Coruri 
bărbătești. 18.00 Șapte zile, șapte 
arte. Cinema. 18.10 Muzică simfo
nică. 18.55 Melodia zilei. 19.00 în 
direct... de la noua Casă de cul
tură a sindicatelor din Slobozia.
19.30 Știri. 19.35 Casa de discuri 
Electrecord. 20.00 Teatru radiofo
nic. Platforma magică a oțelarilor

Mă aflu la Liceul pedagogic 
„Costache Negri" din Galați ca 
să asist la o repetiție a orches
trei elevilor, să o văd la lucru. 
E miercuri dimineața. Se repetă 
de la 8 la 10,30. Mă însoțește 
Elisabeta Manole, secretara co
mitetului municipal al U.T.C. de 
la care aflu primele date despre 
orchestră : a luat ființă în urmă 
cu doi ani, de la 15 membri a 
ajuns la 36, în fiecare an a ob
ținut premii la concursurile ar
tistice școlare, dă cu regularitate 
concerte. Se autofinanțează, iar 
din fondurile proprii sint cum
părate instrumente, stații de 
amplificare, partituri. Prin fața 
noastră trec grăbiți elevi cu 
ghiozdanele într-o mînă și cu 
instrumentele în alta. După cî- 
teva momente ajung pînă la noi 
sunete muzicale — se acordează

pe primul plan a unor probleme 
insolubile, ceea ce în ultima 
instanță nu poate duce decît la 
speculație sterilă. Marea vi
goare a gindirii marxiste se ex
plică prin legătura ei continuă 
cu practica. Gîndim pentru a 
acționa, iar nu doar de dragul 
reflecției. încă o dată, artistul 
care ii dublează pe ideolog, îi 
pune la dispoziție o formulare 
memorabilă, care redă aserțiu
nii lipsite de „inedit" superfi
cial, imensa capacitate de a tul
bura și convinge : „Semnul să
nătății unei culturi, cel mai si
gur, stă în natura problemelor 
pe care și le pune, un superior 
pragmatism, un acut interes 
pentru soluția posibilă. O minte 
superior înzestrată dar preocu
pată de probleme falacioase, 
este o minte sociologic bolna
vă".

în tabletele lui Alexandru 
Ivasiuc, forța seducătoare a ex
presiei, lipsită de orice gratui
tate, este folosită mereu pen
tru a pune pe primul plan ten
siunea ideii.

VICTOR ATANASIU

ca să scape de teze sau ca să 
hoinărească, ci ca să pună mîna 
pe tîrnăcop. Țărani goniți de 
foame din baștinile lor pela- 
groase". Așa incit, întoreîndu- 
se cu gîndul spre acele vremi, 
reporterul de astăzi, dedublindu- 
se (sau mai bine-zis încercînd 
zadarnic să se obiectiveze) ne 
propune drept o schiță de pro
fil, o încercare de reconstituire 
a unei generații eroice și — în
că — anonime așa cum o evocă 
chiar o întîmplare dintre atîtea 
altele : „Știu, se poate ride cu 
maliție : chestii rudimentare, 
proletcultism, nepoezie... Bine
înțeles că aceste strigăte rimate

Exigența
(Urmare din pag. I)

volumul său global la simple 
exigențe provincialiste, a lăsat 
atîtea goluri, pe care abia se
colul nostru le-a umplut.

Veacul XX a însemnat ade
văratul examen al marilor ca
pacități românești. Istoria ne o- 
feră șansa unei probe integrale 
a posibilităților noastre. Veacul 
XX nu numai că a conti
nuat să fructifice domeniile in 
care s-a ilustrat veacul trecut, 
dar a completat întregul volum

Opera Română : TURANDOT — 
ora 19 ; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național (Sala Mică) : PĂRINȚII 
TERIBILI — ora 19,30 ; Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) ; ÎNTR-O SINGURĂ 
SEARĂ — ora 19,30 ; (Sala Studio): 
A 12-a NOAPTE — ora 15 ; NOILE 
SUFERINȚE ALE TlNĂRULUI 
,.W“ — ora 19.30 ; Teatrul „C.I. 
Nottara" (Sala Studio) : ȘOC LA 
MEZANIN — ora 19; Teatrul Mic: 
CU CĂRȚILE PE FAȚA — ora
19,30 : Teatrul Giulești : CASA 
CARE A FUGIT PE UȘĂ — ora
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
NUNTA DE ARGINT — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DUDUL 
LUI TRAIAN — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : VINO 
SA NE VEZI DISEARĂ — ora
19,30 ; (Sala Victoria) UN BĂIAT 
DE ZAHĂR... ARS — ora 19.30 ; 
Teatrul „Ion Creangă" ; SOLDĂ
ȚELUL DE PLUMB — ora 9,30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FLACĂRA LUI AUGUST — ora 
19,30.

instrumentele. Intrăm. înăuntru 
mă aștepta o surpriză ! o or
chestră compusă numai din fete. 
Toată lumea este pregătită. Sînt 
împărțite partiturile și repetiția 
începe. In pauză aflu de la pro
fesorul Arginteanu că am asistat 
la învățarea celui de-al 121-lea 
cintec din repertoriul orchestrei : 
„Cind o lucrare este însușită 
perfect și după ce o prezentăm 
de cel puțin zece ori în con
cert. începem să învățăm alta 
nouă. Orchestra a evoluat mult 
în acești doi ani ; acum. într-o 
săptămînă se învață un cintec. 
La început însă repetăm indivi
dual și pe compartimente. Nu
mai cu viorile, de exemplu, tre
buia să lucrez 7—8 ore pe săp
tămînă. Duceam și lipsă de in- 
terpreți. în școală nu exista o 
tradiție muzicală. De-abia am

nu sint poezie. Dar nici pe 
atunci nu erau considerate ca 
atare. Iar faptul nu este, cred, 
lipsit de interes pentru cei ca- 
re-și propun, azi, să studieze 
acea epocă în profunzime, cu 
simț al continuității istorice, și 
nu să lipsească, din superficia
litate, din suficiență sau din 
habotnică „obiectivare", etiche
te de genul : de la... pînă la... 
peste zestrea cea mai de preț 
a unei generații : sinceritatea 
viselor și faptelor, a angajării 
ei neprecupețite, dezinteresate, 
totale".

De aici ies cele două sensuri 
principale ale cărții lui Petre 
Dragu: nevoia de a evoca is
toria reală a unei generații e- 
roice și impulsul de a căuta, 
peste timp, permanențele, con
stantele etice, umane ce leagă 
generația sa de cele ce au ur
mat-o. Fiindcă e de văzut că, 
dincolo de rigorile interviului 
propriu-zis, nu epica evenimen
tului contează pentru reporter, 
ci semnificația lui morală a- 
dîncă, încărcătura sa generoasă 
de uman. Iată, ca să mă opresc 
numai la un singur exemplu, 
confesiunea profesorului Mih- 
nea Gheorghiu, el însuși stră
lucit condeier al presei de ti
neret, simbolică prin haloul in
candescent de emoții pe care îl 
ivește : „Acum 30 de ani în 
micul sediu al C.C. al U.T.C., un 
tinăr bărbat, un conducător în
drăgit le spunea celor cîtorva 
redactori (ai „Scînteii tineretului" 
n.n.) tineri și ei : „Și nu vă 
temeți de greșeli. Asta vă-mbă- 
trînește prematur. Sînteți co
muniști. Sinteți și tineri. Proce
dați tinerește. Adică, cu sinceri
tate și intransigență. E drept, 
s-ar putea să vi se spună că 
într-o împrejurare sau alta ați 
greșit, dar la fel de adevărat 
este că s-ar putea ca peste un 
an sau doi să vi se spună că 
de fapt ați avut dreptate și că 
„greșelile" voastre au fost niște 
experiențe utile". Cuvinte în
demn, pe care reporterul le 
urmează cu credință.

„Zestrea cea mai de preț a 
unei generații"... Nu pot crede 
că după această excepțională 
aventură a descoperirii umanu
lui (aceasta este, de altfel, și 
semnificația titlului) realizată 
sub aparența reportajului, un 
roman despre această generație 
și „zestrea ei cea mai de preț" 
nu ar fi cea mai firească urma
re. Cum sînt la fel de încredin
țat ce puțini ar putea să scrie 
acest roman cu pasiunea și sin
ceritatea lui Petre Dragu.

ȘERBAN CIONOFF

în creația culturală
ril unei mari culturi. Nu există 
ramură de activitate culturală 
în care noi să nu fi dat în acest 
secol una sau chiar mai multe 
personalități geniale. Ele pot 
fi urmărite de la sculptură, 
arhitectură și muzică pînă la 
matematică, științe materiale, 
fizică și medicină.

Intemeindu-se pe toate aceste 
cuceriri recente, care înseamnă 
tot atitea demonstrații ale ca
pacităților românești în volu
mul integral al culturii, anii 
noștri înregistrează un adevărat 
salt în ridicarea exigenței. Așa 
se și explică extinsa difuzare 
actuală a termenului. Pe de altă 
parte, faptul relevă și un cores
punzător salt în conștiința noas
tră. Din provincialistă exigența 
actuală românească a devenit 
universalistă. Ea este resortul 
principal care călăuzește efor
tul nostru de astăzi către uni
versalizare.

Faptele decurg în mod logic. 
Credem că toate cele expuse 
pînă acum au suficientă acope
rire pentru a preîntîmpina o e- 
ventuală confuzie a exigenței 
noastre actuale cu prezumția și 
cu pretențiozitatea. Și totuși a- 
ceastă confuzie există. Ea are 
loc în mintea spiritelor sceptice 
și defetiste, care, din nefericire, 
s-au ivit din cind în cind 
la noi, încercînd să parali
zeze elanul creator al poporu
lui. Acești ipocriți care in
vocau pînă la sațietate bunul 
simț, măsura, sînt în fond niște 
egoiști, care urmăresc să-și cre
eze personal condiții comode de 
viață, și pe care-i sperie pers
pectiva efortului către depă
șire. Ce-i drept, asemenea spi
rite distructive sînt astăzi pe 
cale de-a fi lichidate, fiindcă 
le lipsesc tot mai mult pretex
tele de care să-și lege inerția. 
Ii dezice experimental, prag
matic, ceea ce s-a realizat în 
veacul nostru, mai cu seamă în 
deceniile istoriei noastre noi.

în mod normal omul este fă
cut să tindă spre mai bine, 
spre mai mult, spre mai fru
mos. Stagnarea și cu atit mai 

găsit 8 vioriști în tot liceul. Iar 
pentru țambal, care necesită un 
simt tehnic deosebit, din citeva 
sute de elevi, am reținut o sin
gură fată. Și ca să o Învăț să 
cînte, a trebuit să învăț eu mai 
întîi țambalul. învățarea Unui 
instrument, oricare ar fi el, este 
grea. în primul rind am impus 
cunoașterea perfectă a notelor. 
Fără cel puțin 6 ore de repetiție 
pe săptămină nu se poate con
cepe activitatea orchestrei. Mulți 
profesori mai consideră incă 
munca artistică cu elevii ca pe 
ceva suplimentar, ca pe o sar
cină în plus, în afara normei. 
Or, cred eu, că obligația noastră 
cea mai importantă este tocmai 
aceea de a-i apropia pe elevi de 
muzică, de a-i atrage în forme 
specifice de culturalizare muzi
cală : orchestre, coruri, grupuri 
vocale, montaje literar-muzicale 
etc. Profesorii de muzică ar tre
bui să-și ia în serios sarcina de 
a face educație muzicală tuturor 
elevilor, de a le îmbogăți ori
zontul cultural, cu atit mai mult 
cu cit programa școlară nu alocă 
muzicii multe ore".

Pentru fiecare nouă piesă se
lectată și inclusă în repertoriu, 
tinărul profesor depune un con
siderabil volum de muncă : au- 
diază zeci de cîntece, imprimă 
piesa aleasă pe bandă magneti
că, schimbă armoniile și tonali
tățile în funcție de posibilitățile 
interpretative ale solistului sau 
ale orchestrei, prelucrează și a- 
ranjează orchestrația și. în sfir- 
șit, transcrie partitura de or
chestră și partiturile fiecărui in
strument in parte. Activitatea 
profesorului Arginteanu Cristian 
nu se limitează însă la instrui
rea și conducerea orchestrei. în 
cadrul Clubului tinereții din 
școală a înființat un cerc de Ini
țiere muzicală unde, lunar, pre
zintă elevilor micro-concerte- 
lecție pe disc. Vizionarea în co
lectiv a spectacolelor muzicale și 
de teatru, vizitarea muzeelor și 
a expozițiilor, organizarea pro
priilor concerte, sînt citeva din
tre preocupările zilnice ale tină- 
rului profesor ce completează 
munca sa de la catedră.

Orchestra populară „Ghioce
lul" a Liceului pedagogic „Cos
tache Negri" a ajuns astăzi să 
aibă o prezentă activă în viața 
artistică a orașului. Iar pentru 
școală, pentru cadrele didactice 
de aici există un motiv de min- 
drie în plus, pe care publicul 
larg nu-1 cunoaște : situația șco
lară excepțională, Astfel, media 
la învățătură a membrelor or
chestrei este de peste 8,70 ; pri
mele 3 locuri pe școală sînt o- 
cupate de eleve din orchestră, 
mai mult de jumătate din in
strumentiste participă cu regu
laritate la olimpiade și iau pre
mii ; anul IV A, unde învață 
șapte eleve din orchestră, a pri
mit drapelul de cea mai bună 
clasă din municipiu, locul I la 
munca patriotică, locul I de or
ganizație U.T.C. fruntașă. Pe 
Frățilă Emilia, Crișan Aurelia, 
Mihalcea Viorica, Comănici Adi
na, Tofan Cezarina, Vasilache 
Maricica, citeva dintre cele mai 
bune instrumentiste, le-am vă
zut și la panoul fruntașilor. în 
mod cert aceste rezultate trebuie 
puse și pe seama activității tî- 
nărului profesor Arginteanu 
Cristian care îmbină munca la 
catedră cu aceea de îndrumător 
U.T.C. al școlii, care își exercită 
meseria de educator in strînsă 
legătură cu „meseria" de ani
mator cultural. Am părăsit li
ceul cu convingerea că cei 36 de 
membri ai orchestrei „Ghioce-, 
Iul", viitori învățători și educa
tori la rîndul lor, vor putea fi 
mîine 36 de animatori, de diri
jori, de conducători de coruri, 
de orchestre școlare.

ALINA POPOVICI

vîrtos regresul sub aspectul exi
genței sint semne de boală. 
Faptul poate fi verificat de în
vățămintele pe care ni le dă 
istoria. în decursul mileniilor 
mai toate civilizațiile apuse au 
manifestat simptome de imbă- 
trinire înainte de a pieri. Unul 
din aceste simptome, și nu cel 
mai puțin însemnat, s-a dove
dit a fi reducerea sau chiar e- 
liminarea totală a exigenței. 
Este ca un arc ruginit, care 
și-a pierdut puterea elastică a 
încordării.

O atare decrepitudine nu co
respunde, în nici un caz, stadiu
lui actual al poporului nostru. 
Dimpotrivă, trăim o epocă de 
mare înflorire al cărei resort 
este exigența crescîndă. Exigen
ța și autodepășirea sint princi
pii ale întregii noastre activități, 
statuate de documentele de par
tid, de Programul aprobat și 
asumat de către tot poporul ro
mân. A fi prea puțin exigent as
tăzi la noi înseamnă a te situa 
în afară de momentul istoric pe 
care-1 trăim, și care ne este a- 
tît de favorabil. Ne-a fost dat 
să înregistrăm un fenomen fără 
precedent, și anume împăcarea 
plenară a poporului român cu 
istoria, care ne-a persecutat a- 
desea. Este ceea ce am accentuat 
și mai sus cind am spus că asis
tăm la o importantă premieră 
în cursul dezvoltării noastre. 
Astăzi istoria ne întinde mina. 
Or, această încordare a efortu
lui către perspectiva unor mari 
reușite ce ne așteaptă, depinde 
numai de nivelul unei exigențe 
din cele mai inalte în ceea ce 
ne propunem a face.

Faptul este valabil pentru noi 
toți, dar mai cu seamă pentru 
cei tineri. Lor ne adresăm in 
special. Și nu dintr-un pedago
gism convențional, ci din con
semnarea obiectivă a coordona
telor istorice in care ne miș
căm astăzi. Trebuie să fim ia 
înălțimea lor. Dar nu putem 
atinge această altitudine decit 
promovînd exigența noastră, a 
tuturor, intr-un registru uni
versalist. Este pentru noi co
mandamentul suprem al ceasu
lui pe care-1 trăim.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întîlnit cu tovarășul 

Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului 

Comunist din Spania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
miercuri, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania.

Cu acest prilej, a avut loc o 
informare reciprocă privind ac
tivitatea și preocupările celor 
două partide, precum și un 
schimb de vederi în probleme 
de interes comun, ale situației 
internaționale • actuale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești.

De ambele părți s-a exprimat 
deplina satisfacție față de dez
voltarea relațiilor frățești, de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și 

TELEGRAM E
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, au primit din partea tova
rășilor L. BREJNEV, N. PODGORNH și A. KOSIGHIN, ur
mătoarea telegramă :

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., în numele întregului popor sovietic, vă mulțumesc cor
dial dumneavoastră și prin dv. oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România pentru caldele felicitări și bunele urări 
adresate cu ocazia celei de-a 57-a aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

C.C. al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri ale U.R.S.S. vor face și în viitor totul pentru ca rela
țiile de prietenie, alianță și colaborare multilaterală dintre par
tidele, țările și popoarele noastre să se dezvolte și să se adîn- 
cească pe baza principiilor marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, spre binele popoarelor Uniunii Sovietice și 
Republicii Socialiste România, în interesul întăririi unității ță
rilor socialiste, mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
al cauzei socialismului și păcii.

Vă dorim dumneavoastră și întregului popor frate român noi 
și mari succese în construcția socialistă, in lupta pentru pace 
și securitate internațională.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
— CEAUȘESCU, a adresat regelui Thailandei, BHUMIBOL ADUL

YADEJ, următoarea telegramă :

Cu prilejul Zilei naționale a Thailandei, ziua de naștere * 
Maiestății Voastre, arn plăcerea să vă adresez, în numele Con
siliului de Stat, al poporului român și al meu personal, cele 
mai sincere felicitări și urări de sănătate și fericire Maiestății 
Voastre, de bunăstare și progres poporului thailandez.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre vor 
continua să se dezvolte in viitor, spre binele popoarelor român 
și thailandez, al păcii și înțelegerii în lume.

Partidul Comunist din Spania, 
precum și dorința de a le a- 
dînci, în interesul celor două 
partide și popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

în timpul convorbirii a fost 
subliniată importanța tot mai 
mare pe care o au intensifi
carea și amplificarea luptei ma
selor largi populare, a forțelor 
revoluționare, muncitorești, a 
altor forțe democratice și pro
gresiste antiimperialiste în în
făptuirea aspirațiilor popoare
lor spre pace, securitate, dezar
mare, cooperare și progres 
social.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat sprijinul și solida
ritatea militantă a Partidului 

Comunist Român, a poporului 
cu lupta comuniștilor, a celor
lalte forțe democrate și patrio
tice din Spania pentru liberta
te, democrație și bunăstarea 
poporului spaniol.

Tovarășul Santiago Carrillo a 
transmis Partidului Comunist 
Român, clasei muncitoare, po
porului român urări de succes 
deplin în realizarea hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, înțelegere reciprocă și 
cordialitate ce caracterizează 
relațiile dintre cele două par
tide.

Plecarea unor delegații 
participante la Congresul 

P. C- R.
în cursul zilei de miercuri au 

continuat să părăsească Capi
tala delegații și reprezentanții 
unor partide comuniste, socia
liste și progresiste care au par
ticipat la lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Delegația Partidului Comu
nist Japonez, condusă de Tomio 
Nishizawa, membru al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
Partidului; delegația Partidului 
Socialist din Chile, condusă de 
Jaime Suarez Bastidas, mem
bru al Comisiei Politice a Co
mitetului Central al partidului ; 
reprezentantul Partidului Co
munist din Africa de Sud, 
E. Ishmael ; delegația Partidu
lui Unității și Progresului Na
țional din Burundi, condu
să de Makekwe Wilson, mem
bru al Comitetului Central al 
UPRONA ; delegația Partidului 
Comunist Paraguayan, condusă 
de Pedro Vasquez, membru în 
Comisia Politică ; delegația Par
tidului Poporului din Panama, 
condusă de Luther Thomas, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al partidului ; de
legația Partidului Socialist din 
Sri Lanka, condusă de Bernard 
Soysa, secretar general al par
tidului.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po

Mesaje de felicitare 
adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român

Cu ocazia realegerii dumneavoastră ca secretar general a] 
Partidului Comunist Român, vă adresez cu deosebită satisfac
ție cele mai călduroase felicitări tovărășești și sincere urări de 
noi succese in îndeplinirea sarcinii dumneavoastră de mare 
răspundere, pentru prosperitatea deplină a poporului român 
prieten, precum și pentru fericirea dumneavoastră personală.

Folosesc și acest prilej pentru a-mi exprima încrederea în 
dezvoltarea continuă cu succes a relațiilor multilaterale dintre 
partidele, popoarele și țările noastre.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
secretar general al Partidului Comunist Român

Dragă tovarășe,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din 

Belgia, Biroul nostru Politic vă felicită pentru desfășurarea cu 
succes a celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, precum și pentru realegerea dumneavoastră în funcția 
de secretar general al unui partid frățesc, căruia noi îi dorim 
cele mai mari succese.

pentru Biroul Politic al 
Partidului Comunist din Belgia

LOUIS VAN GEYT
președinte

Excelenței Sale 
domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român 
președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul realegerii Excelenței Voastre în funcția de secretar 
general al Partidului Comunist Român, în numele populației, ai 
Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud și al meu 
personal, adresez Excelenței Voastre cele mai calde felicitări.

Urez Excelenței Voastre să obțină numeroase succese în înal
ta dumneavoastră misiune.

Fie ca solidaritatea și prietenia dintre populația din Vietnamul 
de Sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte.

Avocat NGUYEN HUU THO 
președintele Prezidiului Comitetului 

Central al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ 

al Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Dobra, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-adjunct al minis
trului minelor, petrolului și 
geologiei, Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.C.R., redactor șef 
al revistei „Era socialistă", 
Gheorghe Dolgu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R., recto
rul Academiei de studii econo
mice, Emil Nicolcioiu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului le
gislativ, Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

CRONICA 
U.T.C.

Ieri, a sosit în Capitală, 
David Butcher, secretar al 
Consiliului Consultativ pen
tru Tineret al Partidului La
burist din Noua Zeelandă, 
care la invitația C.C. al 
U.T.C. va face o vizită în 
țara noastră.

La sosire pe aeroportul O- 
topeni, oaspetele a fost salu
tat de tovarășul Dionisie Ba- 
lint, secretar al C.C. al U.T.C.

VIZITĂ
Delegația Partidului Celor ce 

Muncesc din Vietnam, condusă 
de Nguyen Van Tran, secretar 
al C.C. .al partidului a vizitat în 
zilele de 3 și 4 decembrie jude
țul Constanța. Delegația a fost 
primită de tovarășul Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Constanța al 
P.C.R., și a vizitat întreprinde
rea integrată de lină, portul, 
stațiunile din sudul literalului, 
obiective social-culturale.

SESIUNE
Academia Republicii Socialis

te România, Academia de științe 
agricole și silvice și Uniunea 
scriitorilor au omagiat, miercuri, 
în cadrul unei sesiuni jubiliare, 
personalitatea și opera lui Con
stantin Sandu-Aldea, cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de 
la nașterea cunoscutului om de 
știință și cultură.

EXPOZIȚIE
în cadrul schimburilor cultu

rale dintre România și Austria 
este prezentată publicului bucu- 
reștean, începînd de miercuri, 
o expoziție de grafică austriacă 
din secolul al XX-lea, deschisă 
în sala Dalles, sub egida Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste.

TURNEUL 
EMBLEMELOR

Astăzi, pe micul ecran, in 
cadrul emisiunii „Seară pen
tru tineret" vom vedea, în 
transmisie directă de Ia 
Sala Palatului, actul final al 
„Turneului emblemelor". 
Susținuți de trei mii de en
tuziaști suporteri, reprezen
tanții tinerilor din județele 
Cluj, Iași, Ilfov, Timișoara 
și Vrancea își vor disputa 
premiile concursului.

Amplă manifestare politico- 
educativă dedicată celor 
două mari evenimente care 
au marcat în acest an viața 
politică a țării — cea de a 
XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — „Tur
neul emblemelor" se încheie 
astăzi. Această pasionantă 
competiție, organizată de 
Comitetul Central al U.T.C., 
în colaborare cu redacția de 
tineret a Radioteleviziunii, a 
fost urmărită cu interes de 
milioane de telespectatori

„CUPA DE
Cea de a șasea ediție a 

concursului de filme de scurt 
metraj — documentare, ști
ințifice etc. — ale Studioului 
cinematografic „Alexandru 
Sahia", dotat cu trofeul 
„CUPA DE CRISTAL" și cu 
numeroase alte premii, are

Sport pe 
micul ecran
Simbătă 7 decembrie
Ora 14,00— FOTBAL MA

GAZIN e Sportul studen
țesc — F.C.M. Reșița (divi
zia A).

Transmisiune directă de 
la stadionul Republicii • 
Ungaria — Elveția (amical). 
Selecțiuni înregistrate de la 
Szolnok.
• R.D.G. — Belgia (cam

pionatul european) — repriza 
Il-a. Transmisiune directă 
de la Leipzig.

Duminică 8 decembrie
Ora 15,30 — MAGAZIN

SPORTIV • Finala „Cupei 
Cupelor" la polo pe apă : 
Ferencvaros Budapesta — 
Mladost Zagreb. Selec
țiuni înregistrate de la 
Budapesta. • „Tinerețea u- 
nei pasiuni" — reportaj de 
Corneliu Rusu. « Din marile 
meciuri de box ale secolului: 
Jack Johnson — Tommy 
Burns (disputat în anul 1908), 
Jack Dempsey — King Le
vinsky (1932) și Kid Gavilan 
— Gil Turner (1952).

Orașele unde se vor 
desfășura sferturile 

de finală ale „Cupei 
României11 la fotbal
Ieri au fost stabilite orașele 

unde se vor disputa miercuri, 
11 decembrie, meciurile din ca
drul sferturilor de finală ale 
„Cupei României" la fotbal. Iată 
programul complet al întilniri- 
lor : București : F.C.M. Reșița- 
A.S.A. Tg. Mureș ; Buzău : Ra
pid București-Ceahiăul Piatra 
Neamț ; Pitești : Steaua-Stea- 
gul Roșu Brașov ; Timișoara : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Universitatea Craiova. Toate în- 
tîlnirile vor începe Ia ora 13,30.

IERI. LA TEL AVIV
ROMÂNIA-ISRAEL 1-0

Disputat ieri la Tel Aviv, me
ciul internațional de fotbal din
tre selecționatele României și 
Israelului s-a terminat cu sco
rul de 1—0 (0—0) în favoarea
fotbaliștilor români. Unicul gol 
al partidei a fost marcat de 
Sameș. 

din întreaga țară. Bucurîn- 
du-se de partipicarea echipe
lor reprezentative ale tuturor 
județelor și a municipiului 
București, „Turneul emble
melor" a antrenat intr-o 
mare întrecere mii și mii de 
tineri, le-a stimulat interesul 
pentru cunoașterea amplă a 
caracteristicilor tuturor ju
dețelor patriei, pentru cu
noașterea realităților eco- 
nomico-sociale ale României 
în etapa actuală, pentru stu
diul istoriei și geografiei pa
triei, i-a înflăcărat pe tine
rii participanți in dorința de 
a-și reprezenta cu cinste Co
lectivele care i-au desemnat 
să participe la această com
petiție.

Astă seară „Turneul em
blemelor" își joacă ultimul 
său act. Urăm tinerilor care 
se vor întrece pe scena Sălii 
Palatului succes în cîștiga- 
rea acestui prețios trofeu.

CRISTAL“
Ioc in zilele de 10, 11 și 12 
decembrie a.c., sub emble
ma „OMUL ZILELOR NOAS
TRE — CONSTRUCTOR AL 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOL
TATE DIN ROMANIA".

„Turneul campionilor" 

la tenis de la Melbourne
După cum s-a mai anunțat, la 10 decembrie vor începe la 

Melbourne Întrecerile unei noi ediții a „Turneului campionilor" 
la tenis. La această ediție participă 8 jucători : G. Vilas (Ar
gentina), B. Borg (Suedia), M. Orantes (Spania), I. Năstase 
(România), R. Ramirez (Mexic), O. Parun (Noua Zeelandă), 
J. Newcombe (Australia) și H. Solomon (S.U.A.). Cei 8 parti
cipanți au fost impărțiți in două grupe, după cum urmează : 
Vilas, Newcombe, Borg și Onny Parun (Grupa A) ; Năstase, 
Orantes, Ramirez și Solomon (Grupa B). Primii doi clasați din 
fiecare grupă (intîlnirile din grupă se joacă după sistemul tur
neu) se califică pentru semifinalele competiției. în urma sta
bilirii programului, jocurile se vor desfășura astfel :

10 decembrie : Vilas — Newcombe, Borg — Parun, Orantes — 
Solomon, Năstase — Ramirez ;

11 decembrie : Vilas — Parun, Borg — Newcombe, Orantes — 
Năstase, Ramirez — Solomon ;

12 decembrie : Vilas — Borg, Parun — Newcombe, Orantes — 
Ramirez, Năstase — Solomon.

întîlnirile se vor desfășura pe terenuri gazonate, care consti
tuie, desigur, un handicap pentru jucătorii europeni.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
ȘAH

Aseară s-a desfășurat in Ca
pitală ultima rundă a campio
natului național masculin de 
șah, dar campionul nu a fost 
desemnat, deoarece partidele în 
care erau angajați fruntașii cla
samentului (Buză — Mititelu și 
Georgescu — Urzică) s-au în
trerupt în poziții complicate. în 
partidele decise au fost Înregis
trate cinci remize și doar două 
victorii. Ilijin a cîștigat la Ma- 
carie și Ghindă la Cherteș.

în clasament conduce Aurel 
Urzică — 11,5 puncte, urmat de 
Gheorghe Mititelu — 11 puncte 
(ambii cu cite o partidă între
ruptă), Partoș și Vaisman — 
cite 10 puncte etc.

Partidele întrerupte vor fi 
continuate astăzi, cu începere 
de la ora 9,00.

CLASAMENTUL CELOR MAI 
BUNI 10 PUGILIȘTI ROMANI 

PE ANUL 1974

în cadrul unei ședințe a Fe
derației de box, forul nostru de 
specialitate a stabilit clasamen
tul celor mai buni 10 pugiiiști

Festivalul 
filmului 

documentar
Duminică, 2 decembrie, s-a în

cheiat la Galați serialul de fes
tivități dedicate filmului docu
mentar. Acțiune culturală de 
mare amploare, organizată în 
cinstea celui de-al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân, festivalul județean a con
dus la dezbateri interesante, la 
concluzii care sistematizează în- 
tr-un mod mai evident, temati
ca și tipul de filme documenta
re de care avem nevoie.

Concret, publicul a avut sar
cina să acorde premiile festiva
lului. Publicul a dat cîștig de 
cauză filmului documentar cu 
caracter de anchetă.

Premiul publicului, acordat 
filmului „Șoimii Carpaților" (re
gia Pompiliu Gîlmeanu, imagi
ne Petre Gheorghe, Ion Bîrsan, 
Horia Bolboceanu).

Premiul I, a fost acordat fil
mului „România azi" (regia Oc- 
tav Ioniță, imagine Sorin Con- 
stantinescu și Dumitru Gheor
ghe), premiul II, filmului 
„România, cronica eliberării" 
(regia Dumitru Done și Ion 
Moscu. imagine Kiamil Kiamil) 
ex equo „Dunărea, o legendă în 
formă de fluviu" (regia Mirel 
Ilieșu, imagine Doru Segal).

Premiul Special a fost acordat, 
printr-un vot sentimental al pu
blicului, filmului „Elicea" (re
gia Eugenia Gutu, imagine Con
stantin Teodorescu), despre Șan
tierul naval din Galați și despre 
oamenii săi, un film sensibil, a- 
vînd în subtext poezia lucruri
lor simple și modeste spuse de 
oameni despre realizările lor de 
prestigiu.

PETRU JALEȘ

români pe anul 1974. Clasamen
tul se prezintă astfel : 1. Al. 
Năstac (Steaua), vicecampion 
mondial la „mijlocie" ; 2. Simion 
Cuțov (Dinamo), vicecampion 
mondial la „semiușoară" ; 3. 
Constantin Gruescu (Steaua), 
campion european ; 4. Calistrat 
Cuțov (Dinamo), campion națio
nal ; 5. Costică Dafinoiu (Box 
Club Brăila), campion european 
de tineret la „semigrea"; 6. Ghe
orghe Ciochină (Steaua), cam
pion național ; 7. Paul Dobrescu 
(Dinamo) ; 8. Ibrahim Faredin 
(Farul Constanța), campion bal
canic ; 9. Gabriel Pometcu (Ra
pid), campion balcanic ; 10. Mir
cea Tone (Box Club Galați): 
campion național.

DUBLA INTÎLNIRE DE HOCHEI, 
ROMANIA - R. D. GERMANĂ

Simbătă și duminică. La Berlin 
și Weisswasser, selecționata de 
hochei pe gheață a țării noastre 
va susține o dublă întîlnire in 
compania echipei R. D. Germa
ne. în vederea acestei confrun
tări, federația a alcătuit o for
mație din care fac parte, prin
tre alții, Varga, Ioniță, Tureanu, 
Pană, Costea, Axinte, etc.

Ministerul Educației și Învățămîntului 
Universitatea din București

ANUNȚĂ
scoaterea la CONCURS a următoarelor 

posturi didactice:
Lector la Facultatea de matematică, catedra de algebră șl 

geometrie, disciplinele Geometrie, Geometria varietăților com
plexe, poziția 7.

Asistent la Facultatea de matematică, catedra de calculul 
probabilităților și cercetări operaționale, disciplinele Teoria 
informației, Calculul probabilităților și statistică matematică, 
poziția 10 ;

Asistent Ia Facultatea de matematică, catedra de matema
tici superioare, disciplina Analiza numerică, poziția 7 ;

Asistent la Facultatea de matematică, catedra de matematici 
superioare, disciplinele Analiză numerică, Teoria distribuții
lor, Logică șl Teoria mulțimilor, poziția 8 ;

Asistent la Facultatea de drept, catedra de drept civil, dis
ciplina Dreptul muncii și elemente de securitatea muncii, 
poziția 19 ;

Asistent la Facultatea de limbi germanice, catedra de limba 
și literatura germană, disciplina Limba germană, poziția 24 ;

Asistent Ia Facultatea de limbi germanice, catedra de limbă 
și literatură germană, disciplina Limba germană, poziția 30.

Candidați! la concurs vor depune la secretariatul Universi
tății din București, b-dul Gheorghe Gheorghiu-Dej nr. 64, în 
termen de 30 de zile (pentru postul de lector) și de 15 zile 
(pentru posturile de asistent) de la data publicării acestui 
anunț în Buletinul Oficial, cererea de înscriere, la care vor 
anexa actele și lucrările prevăzute de Legea nr. 6 privind 
Statutul personalului didactic din Republica Socialistă Româ
nia, publicată în Buletinul Oficial, Partea' I. nr. 33 din 15 
martie 1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și În
vățămîntului nr. 84539/1969.

Concursul va avea loc la Universitatea din București în 
termen de 2 luni (pentru postul de lector) și de 15 zile (pen
tru posturile de asistent) de la data expirării termenului ds 
înscriere.

_________________________________________________________

RECON
• Aspiratorul de praf „IDEAL" vă scutește 

de efort și vă economisește timpul. Cu IDEAL 
se pot curăța : dușumelele, pereții, mobila, co
voarele, hainele, tapițeria, radiatoarele și locu
rile mai greu accesibile.

® IDEAL poate fi utilizat și pentru pulveriza
rea lichidelor neinfîamabile,
• IDEAL are un consum redus de energie 

electrică (15 bani pe oră).
Prețul de vinzare : 800 lei. Poate fi cumpărat 

și cu plata în rate lunare.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREȘTI ANUNȚA 
scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

I. Facultatea de Economia 
industriei, construcțiilor și 
transporturilor.

a) Catedra de Tehnologie

— Lector, poz. 9, disciplina 1 
Tehnologie
— Lector, poz. 10, disciplinai 

Tehnologie
— Lector, poz. 11, disciplina! 

Tehnologia industriei u- 
șoare

— Lector, poz. 12, disciplina: 
Tehnologia prelucrării me
talelor

— Lector, poz. 13, disciplina: 
Tehnologia industriei u- 
șoare

— Lector, poz. 14, disciplina 3 
Tehnologie

II. Facultatea de Ciberne
tică economică și statistică

a) Catedra de Matematică
— Lector, poz. 20, disciplina:

Matematici speciale
— Lector, poz. 21, disciplina: 

Matematici speciale

III. Facultatea de Comerț

a) Catedra de Merceologie
— Lector, poz. 18, discipline

le; Standardizarea și o- 
mologarea mărfurilor ; 
Merceologia produselor 
alimentare

IV. Facultatea de Finanțe 
și contabilitate

a) Catedra de Drept
— Lector, poz. 10, disciplina: 

Drept

b) Catedra de Contabili
tate

— Lector, poz. 23, disciplina: 
Contabilitate

— Lector, poz. 28, disciplina: 
Contabilitate

— Lector, poz. 30, discipli
nele : Contabilitate ; Or
ganizarea și conducerea 
contabilității în industrie.

— Lector, poz. 37, discipli
na : Prelucrarea electro
nică a datelor.

— Lector, poz. 38, discipli
nele : Organizarea și pro
iectarea prelucrării auto
mate a datelor cu aplica

ții în contabilitate ; Pre
lucrarea electronică a da
telor.

— Asistent, poz. 47, discipli
nele : Organizarea și pro
iectarea prelucrării auto
mate a datelor cu aplicații 
în contabilitate ; Prelucra
rea electronică a datelor.

— Lector, poz. 57, discipli
nele : Conducerea și orga
nizarea contabilității în 
industrie ; Mașini de cal
cul, programarea și folo
sirea calculatoarelor elec
tronice,

V. Facultatea de Economie 
politică și planificare

a) Catedra de Economie 
politică

— Lector, poz. 26, disciplina: 
Economie politică.

Candidații Ia concurs vor depune Ia secretariatul rectoratului 
Academiei de studii economice din București, Piața Romană 
nr. 6, cererea de înscriere împreună cu actele prevăzute de Le
gea nr. 6 privind Statutul personalului didactic din R. S. Româ
nia, publicat în Buletinul Oficial partea I nr. 33 din 15 martie 
1969 și de Instrucțiunile Ministerului Educației și învățămîntului 
nr. 84 539/1969.

Cei care funcționează într-o instituție de invățămint superior 
sînt obligați să comunice în scris rectorului acesteia, înscrierea 
Ia concurs.

Termenul de înscriere pentru posturile de lector este de 30 
zile iar pentru posturile de asistent este de 15 zile de Ia data 
publicării anunțului în Buletinul Oficial partea a IlI-a.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12,00 — 
14,00 la secretariatul rectoratului.

ZIARE 
SI 

REVISTE 
pe anul 1975 
PENTRU TOATE 

CATEGORIILE 
DE CITITORI

Pentru ca primirea 
publicațiilor să încea
pă din ianuarie, achi
tați din timp abona
mentele la oficiile și 
factorii poștali, pre
cum și difuzorilor de 
presă din întreprin
deri, instituții și de la 
sate.

Consultați catalogul 
presei editate în Re
publica Socialistă 
România.
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PROPUNERI ROMÂNEȘTI
ÎN SUBCOMISIA PENTRU ASPECTELE 
Ml UITARE AEE SECURITĂȚII EUROPENE

Subcomisia pentru aspectele militare ale securității a înregis
trat, alături de celelalte organe ale Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, progrese simțitoare in finalizarea pro
iectului de document menit să asigure completarea destinderii 
politice cu măsuri efective de dezangajare militară și dezarmare 
in Europa.

Luind cuvîntul in cadrul dez
baterilor cu privire Ja structura 
prevederilor respective, repre
zentantul român a evidențiat a- 
cordul ce s-a conturat încă în 
perioada inițială a dezbaterilor 
ca problemele militare să facă 
obiectul unui document care, pe 
lingă preambulul menit să tra
seze obiectivele generale, să cu
prindă și trei părți dispozitive 
cu privire la : măsuri de creș
tere a încrederii, considerente 
de care trebuie să se țină seama 
în negocieri asupra problemelor 
militare in Europa și perspectiva 
acestor negocieri.

în același sens s-au pronun
țat și alte delegații, trecindu-se 
la finalizarea textelor respecti
ve. Astfel, s-a înscris obiectivul 
general de promovare a unor 
relații mai bune intre statele 
participante și de asigurare a 
condițiilor in care popoarele lor

pe scurt
• CURTEA SUPREMA a Ve- 

nezuelei a respins, marți, cere
rea companiilor petroliere străi
ne de a interzice preconizata na
ționalizare a industriei petrolie
re a țării, a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Curții. Prin de
cizia Curții Supreme, este înlă
turat ultimul obstacol legal din 
calea realizării planului pre
ședintelui Carlos Andres Perez 
de a naționaliza cit mai curind 
această industrie.

L. I. BREJNEV LA PARIS

• MIERCURI, a sosit, la 
Paris, Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., care, 
la invitația președintelui Valery 
Giscard d’Estaing, va face o vi
zită de lucru in Franța.

Leonid Brejnev este însoțit de 
ministrul de externe al U.R.S.S., 
Andrei Gromîko, și de alte per
soane oficiale.

Asasinarea unui con
ducător al tineretului 
comunist din Chile

Ore! Viciani, membru al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist din Chile, a decla
ra), la Havana, că Manue! 
Sanhueza, membru al Bi
roului C.C. și al Comisiei E- 
xecufive ale organizației, a 
fost asasinat intr-o închisoa
re chiliana - transmite a- 
genția Prensa Latina. Manu
el Sanhueza a fost arestat 
de autoritățile militare în 
luna august a.c., in orașul 
Serena.

• PREȘEDINTELE CORPO
RAȚIEI AMERICANE „Occiden
tal Petroleum", Armand Ham
mer, a anunțat, marți, că finan
ciari din țările arabe au achizi
ționat, la Bursă, patru milioane 
de acțiuni ale societății sale — 
cu o valoare totală de 48 mili
oane dolari. Aceasta — scrie a- 
genția United Press International 
— este cea mai mare investiție 
făcută in S.U.A. de grupurile fi
nanciare arabe din Orientul Mij
lociu. El a adăugat, pe de altă 
parte, că, potrivit Ministerului 
american al Finanțelor, țările aJ 
rabe exportatoare de petrol au 
achiziționat, in luna august a.c., 
in Statele Unite, acțiuni și tere
nuri in valoare totală de 400 mi
lioane dolari.

ÎNTILNIRE GISCARD 
D’ESTAING-H. WILSON

• PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
Valery Giscard d’Estaing, l-a 
primit, marți seara, pe primul 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson. Convorbirea, care a 
durat trei ore — calificată de ob
servatorii politici „amicală, des
chisă și intensă" — s-a desfășu
rat in contextul întrevederilor 
pe care Harold Wilson le-a avut 
cu cancelarul R.F. Germania, 
Helmut Schmidt, la sfirșitul săp- 
tămînii trecute Ia Londra, și cu 
premierul Belgiei, Leo Tinde- 
mans, marți după-amiază, la 
Paris.

• LA CAPĂTUL unei călăto
rii de 621 milioane mile (aproa
pe 1 000 milioane km), începută 
în urmă cu 21 de luni, sonda 
spațială americană „Pioneer-11" 
s-a apropiat marți la circa 41 000 
km de suprafața planetei Jupi
ter, reducînd de trei ori distanța 
la care evoluase în urmă cu un 
an ,.Pioneer-10“. In acel mo
ment, viteza sa era de 172 000 
km la oră (48 km pe secundă), 
cea mai mare atinsă vreodată de 
un obiect creat de om. ,

• ÎN CAPITALA UNIUNII 
SOVIETICE s-a încheiat cea 
de-a treia conferință a Uniunii 
Asociațiilor Sovietice de Priete
nie și Relații Culturale cu 
Străinătatea, la lucrările căreia 
au luat parte peste 1 000 de dele
gați din toate regiunile U.R.S.S. 
și invitați ai asociațiilor și ligi
lor de prietenie cu Uniunea 
Sovietică din numeroase țări. La 
conferință a participat și o dele
gație a Consiliului General 
A.R.L.U.S., condusă de Constan- 

' tin Mindregnu, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R.

pe scurt 

să poată trăi în pace, la adăpost 
de orice amenințare sau atin
gere a securității lor. Textul 
subliniază, totodată, că eforturile 
îndreptate spre slăbirea încordă
rii și promovarea dezarmării 
completează destinderea politică 
și sînt elemente esențiale in pro
cesul în care toate statele parti
cipante au un interes vital. De 
asemenea, delegația română, 
precum și multe alte delegații, 
s-au pronunțat pentru prevede
rea necesității de eliminare a 
cauzelor de tensiune care pot să 
existe intre statele participante, 
ceea ce ar contribui la întărirea 
păcii și securității în lume.

Negocierile asidue care au 
caracterizat această perioadă au 
condus, de asemenea, la apropie
rea pozițiilor în ceea ce privește 
definirea măsurilor concrete de 
creștere a încrederii și întărire 
a stabilității, precum și în defi
nitivarea normelor de conduită 
în eforturile îndreptate spre re
ducerea înarmărilor și realizarea 
dezarmării. Delegația română a 
prezentat propuneri de natură 
să asigure un conținut bogat 
documentului militar, precum și 
progrese mai rapide la lucrări, 
astfel ca textul să fie finalizat 
cit mai curind.

Takeo Miki ales 

președinte 

al Partidului Liberal 

Democrat din Japonia
Takeo Miki a fost desemnat, 

miercuri, in funcția de președin
te al Partidului Liberal-Demo
crat, de guvernămint, din Ja
ponia, in cursul reuniunii mem
brilor liberal-democrați ai celor 
două camere ale Dietei, convo
cată în acest scop. Fost vice- 
premier. Takeo Miki, in virstă 
de 67 de ani, membru al Dietei 
din anul 1937 (timp de 14 man
date consecutiv), succede, astfel, 
la conducerea P.L.D. lui Kakuei 
Tanaka. El urmează să fie de
semnat, la deschiderea sesiunii 
extraordinare a Dietei, la 9 de
cembrie, in funcția de prim- 
ministru al Japoniei. Datorită 
faptului că P.L.D. deține majo
ritatea în ambele camere ale 
Dietei, președintele acestui par
tid este numit automat in func
ția de șef al guvernului.

Noul președinte a fost numit 
prin consultări intre liderii par
tidului de guvernămint. Takeo 
Miki urmează să fie confirmat 
în această funcție cu prilejul 
Convenției naționale a partidu
lui, care va avea loc în ianua
rie 1975.

în cuvîntarea rostită Ia re
uniunea parlamentarilor libe
ral-democrați. Takeo Miki și-a 
exprimat hotărîrea de a acorda 
prioritate reformării structurilor 
P.L.D. și combaterii inflației.

Referitor la politica externă a 
administrației sale, Takeo Miki 
a declarat că diplomația sa se 
va baza pe promovarea înțele
gerii internaționale.

Coborîrea in crate
rul vulcanului activ 
Erebus, aflat între 
ghețurile arctice, re
prezintă o tentativă 
îndrăzneață și unică 
in istoria vulcanolo- 
giei. Ea va fi între
prinsă in cursul aces
tei luni de o expedi
ție tripartită (șase 
francezi, șase neoze
elandezi și trei ame
ricani) condusă de re
numitul vulcanolog 
francez Haroun Ta- 
zieff.

Purtînd numele e- 
roului eare în mitolo
gia greacă simboliza 
pe fiul Haosului și 
tatăl Nopții, muntele 
vulcanic Erebus a fost 
descoperit în 1891 de 
Janies Ross, unul din
tre cei mai mari na
vigatori in Antarcti
ca. Impresionat de 
spectacolul pe care-1 
oferea atunci vulcanul 
aflat în plină erupție, 
Scott I-a botezat cu 
numele unuia din va
sele sale. „Un nume 
predestinat — afirmă 
Tazieff — pentru un 
vulcan în plină acti
vitate, sugerînd obscu
ritatea care domnește 
înainte ca ziua să se 
fi separat deplin de 
noapte". In 1908, e- 
chipa navigatorului 
irlandez Ernest Shac
kleton a efectuat pri
ma ascensiune a mun
telui, iar patru ani 
mai tîrziu Erebus a 
fost escaladat și de 
expediția Scoit, care, 
în drumul de întoar
cere, avea să rămînă 
pentru totdeauna prin
tre zăpezile veșnice.

înalt de 4 000 metri, 
Erebus, spre deosebire 
de fratele său inactiv, 
Terror, aflat pe ace
eași insulă, Ross, se 
bucură de aureola ro
mantică de a fi un 
vulcan inaccesibil, în
conjurat de neșfîrși- 
tele ghețuri ale An
tarcticii și situat a- 
proape la jumătatea 
drumului dintre Po
lul Sud ți Cercul Po
lar. în plus. fiind 
printre puținii vulcani 
existenți astăzi în

„SOIUZ-16": 
a treia zi de zbor

■ în cea de-a treia zi de zbor a 
navei cosmice sovietice „So- 
iuz-16“, echipajul, . format din 
Anatoli Filipcenko și Nikolai 
Rukavișnikov, și-a continuatjn- 
deplinirea programului de cer
cetări și experiențe. Cei doi cos-: 
monauți au urmărit, conform 
programului de cercetări medi- 
co-biologice, evoluția bacteriilor 
în zonele cu iradiații.

La 3 decembrie, în timpul ce- 
cei de-a XVII-a și a XVIII-a 
rotații în jurul Pămîntului, cos- 
rnonauții au efectuat o corecta
re a traiectoriei navei spațiale. 
După cum informează agenția 
TASS, jn urma acestei corec
tări, „Soiuz-16“ s-a inscris pe o 
orbită circulară, cu o altitudine 
de 225 de kilometri. Perioada de 
rotație în jurul Terrei esțe de 
88,9 minute, iar ' înclinația or
bitei față de planul Ecuatorului 
— de 51.8 grade. Această orbită 
este asemănătoare celei pe care 
urmează să evolueze nava ,.So- 
iuz" in timpul viitorului zbor în 
comun cu cabina spațială ame
ricană „Apolio".

Potrivit datelor furnizate de 
echipaj și informațiilor primite 
prin sistemele telemetrice, sta
rea sănătății cosmonauților este 
bună.

Peste 12 milioane 
de italieni în grevă

• PESTE 12 MILIOANE DE 
OAMENI ai muncii din Italia 
an participat miercuri, Ia che
marea Federației C.G.I.L. — 
C.I.S.L. — U.I.L., Ia o grevă ge
nerală de opt ore, care a afec
tat industria, comerțul, adminis
trația publică, agricultura, trans
porturile, mijloacele de infor
mare in masă, poșta și telegra
ful. Acțiunea este apreciată ca 
fiind cea mai mare din cursul 
celor organizate în acest an de 
cele trei principale centrale 
sindicale.

• METROUL VARȘOVIAN IȘI VA DESCHIDE ȘANTIERUL ÎN 
1976. Prima linie, ou o lungime de 23 km, va lega centrul orașu
lui de noile cartiere din zona de sud a Varșoviei. întreaga re
țea va însemna, în final, 150 Hm » DOUA PUTERNICE SEISME 
au fost înregistrate marți dimineața în Grecia. De o intensitate 
de 5 și respectiv 4,6 grade pe seara Richter, cele două cutre
mure au avut epicentrul în regiunea Phoeis, 140 km nord-vest de 
Atena. Deși n-au fost înregistrate victime — mai multe case su
ferind avarii serioase — locuitorii așezărilor din zonă și-au aban
donat temporar locuințele » O TABACHERĂ DE... 15 225 LIRE 
STERLINE a fost vîndută la o licitație din capitala britanică. 
Obiectul respectiv, din porțelan de Meissen, montat în aur, cu 
o vechime de peste 230 de ani, fusese cumpărat cu circa 100 de 
ani în urmă, de firma ,,Christies" cu suma de... 52 lire sterline 
« CU 17 MILIARDE DE DOLARI, reprezentînd circa o treime 
din fondurile alocate în medie anual pentru arsenalele nucleare, 
s-ar putea soluționa definitiv unele probleme cum ar fi foa
metea, analfabetismul, asistența medicală — se arată intr-un 
studiu privind cursa înarmărilor elaborat de un organism ne
guvernamental american, cu sediul la New York » 1 000 DE PA
SAGERI ÎNTR-UN AVION. Afirmația aparține directorului sec
ției de proiectări a grupului vest-german — olandez „Wfw-Fok- 
ker“. Declarind că asemenea avioane vor putea fi construite în- 
tr-un viitor relativ apropiat, el a adăugat, de asemenea, că spre 
sfirșitul secolului sau la începutul secolului viitor, aeronavele 
vor folosi o nouă sursă de energie: hidrogenul lichid » NOI RE
CORDURI METEOROLOGICE s-au înregistrat în Olandă și Belgia. 
Media precipitațiilor din lunile septembrie-octombrie-noiembrie a 
depășit toate înregistrările anterioare, provocînd pagube însem
nate producției de sfeclă de zahăr și cartofi- » PARISUL CON
SUMA VARĂ, în zilele de vîrf, 1,1 milioane metri cubi de apă 
pe zi. In caz de accident, de poluare, rezervele de apă ale capi
talei franceze urcă pînă la consumul pe o zi și jumătate! » „MĂ 
SIMT MINUNAT" — a spus prin telefon soției sale Ivan Taylor, 
58 de ani, căruia chirurgul Ch. Barnard i-ă grefat, la 25 noiem
brie, o a doua inimă, pe lingă cea proprie.

permanentă activitate, 
suscită un interes deo
sebit. „Vulcanoiogia, 
spune Tazieff, este de 
o importanță primor
dială pentru lumea în
săși, cercetînd feno
menul care a format 
munții și continente
le". Dar, în același 
timp, „a fi vulcano
log înseamnă mai pu
țin decit a fi miner

me, Edmund Hilary, 
i-a propus lui Tazieff 
o expediție pe Erebus. 
Această expediție, con
siderată ideală pentru 
învingerea „infernalu
lui" crater, n-a putut 
fi realizată. In schimb, 
în noiembrie anul 
trecut, Haroun Tazieff 
împreună cu doi din
tre membrii actualei 
expediții (dr. Philip

EXPLORÎND VULCANI 
LA... POL

sau pescar pe marc. 
Este o meserie in care 
pericolul depinde, îna
inte de toate, de per
fecta cunoaștere a 
propriilor capacități". 
Poate de aceea asupra 
vestitului vulcanolog 
dificultățile exercită o 
veritabilă atracție. „E- 
rebus — mărturisește 
Haroun Tazieff, în
tr-un interviu apărut 
recent in TRIBUNE 
DE GENEVE — este 
Himalaia noastră, a 
vulcanologilor". Nu 
întîmplător, în 1955, 
după victoria asupra 
Everestului, cel mai 
mare alpinist din lu-

Kile, conducătorul 
proiectului de codiorî- 
re în craterul lui E- 
rebus, și profesorul 
Samuel Treves, spe
cialist în petrologie 
vulcanică Ia Universi
tatea din Nebraska) 
au organizat o expedi
ție de recunoaștere in 
regiune. Cercetările 
s-au limitat la explo
rarea orificiului cra
terului și la pătrun
derea în craterul ex
terior.

La 60 de ani împli
niți, Haroun Tazieff se 
vede în fața realizării 
celui mai drag vis ai 
său : pătrunderea în

în sprijinul cauzei drepte 
a poporului coreean 

Intervenția reprezentantului român 
în ședința de miercuri dimineața a Comitetului Politic al Adu

nării Generale a O.N.U.. care dezbate „Problema coreeană", a 
luat cuvintul locțiitorul șefului delegației României, ambasadorul 
Ion Datcu, reprezentant permanent al țării noastre Ia Națiunile 
Unite.

Subliniind că realizarea reu- 
nificării pașnice și independente 
a Coreei prezintă un interes vi
tal nu numai pentru poporul 
coreean, in ansamblul său, ci 
și pentru menținerea păcii și 
securității în Asia și in lume, 
vorbitorul a insistat asupra 
necesității ca O.N.U. să abor
deze și să soluționeze problema 
retragerii trupelor străine sta
ționate în Coreea de Sud sub 
drapelul Națiunilor Unite, în- 
tru-un spirit de inaltă responsa
bilitate față de drepturile ina
lienabile ale națiunii coreene, in 
deplină concordanță cu scopurile 
și principiile Cartei O.N.U.

Ambasadorul român a dat apoi 
o inaltă apreciere Declarației 
comune a Nordului și Sudului 
Coreei, care consacră principiile 
independenței, reunificării paș
nice ■ și unității naționale, pre
cum și programului în cinci 
puncte prezentat de guvernul 
R.P.D. Coreene, la 23 iunie 1973, 
arătind că aceste importante 
inițiative politice își păstrează 
intactă actualitatea lor, cores
pund pe deplin intereselor po
porului coreean, cauzei păcii 
în această zonă a lumii.

Arătind că prezența de trupe 
străine pe teritoriul altor state, 
împotriva voinței popoarelor 
respective, nu este un factor de 
pace și înțelegere, ci de tensiu
ne și de înveninare a climatului 
internațional, ambasadorul ro
mân a evidențiat justețea pre
vederilor proiectului de rezolu
ție al celor 38 de state nealinia
te și socialiste. între care și 
România, vizind retragerea tu
turor trupelor străine din Co
reea de Sud.

Reprezentantul țării noastre a 
chemat la adoptarea proiectului 
de rezoluție al celor 38 de state 

interiorul unui cra
ter, încercare fără pre
cedent. „O fac pentru 
că e necesar să obții 
mostre de gaz și de 
lavă din sursa lor, 
înainte ca reacțiile 
chimice să le fi afec
tat" — afirmă ilustrul 
vulcanolog.

Expediția, care a 
părăsit la 21 noiem
brie Parisul, a fost 
minuțios pregătită. O 
săptămînă de antrena
ment intensiv pe ver- 
sanții de gheață ai 
muntelui Cook, în 
Noua Zeelandă, apoi 
îmbarcarea, la 2 de
cembrie, pentru baza 
Scott. De acolo, la 5 
decembrie, un elicop
ter îi va purta pe 
membrii expediției 
pină în apropiere de 
Erebus. Pentru cobo- 
rirea în crater se a- 
preciază că vor trebui 
cam trei săptămini. 
Va fi folosit in cursul 
operațiunii un sistem 
de troliu. Un radiome- 
tru de tip cu totul 
nou va permite măsu
rarea de la distanță a 
temperaturii gazelor 
emanate de vulcan și 
a conținutului lor în 
bioxjd de sulf și de 
carbon. în mod sur
prinzător, echipamen
tului polar, experimen
tat în Alpi și conside
rat nesatisfăcător, i-a 
fost preferat echipa
mentul clasic alpin.

Dacă nu se va în
tâmpla ca în septem
brie 1973, cind o ex
plozie foarte puternică 
a făcut să zboare din 
craterul vulcanic bu
căți de rocă mari cit 
casele, și dacă vor 
reuși să învingă un alt 
mare dușman — fri
gul, sub —30°, o serie 
de întrebări de mare 
interes științific își 
vor găsi răspunsul în 
cursul acestei expedi
ții. Dar, dincolo de re
zultatele cu care se va 
încheia expediția, im
presionează perseve
rența cu care omul 
forțează încă un tă- 
rîm al necunoașterii.

DOINA IOVĂNEL 

nealiniate și socialiste, relevînd 
că, astfel procedind, Națiunile 
Unite ar acționa în conformita
te cu mutațiile profunde care 
au loc astăzi in lume și cu drep
turile legitime și interesele fun
damentale ale poporului core
ean.

„prietenia noastră va fi mereu 
MAI PUTERNICĂ..."
ne declară Syed Rezaur Rahman,

membru al Prezidiului Ligii Tineretului
Awami din Bangladesh

Un nume de țară care evocă un pămînt situat 
la mii de kilometri distanță : Bangladesh. Tn 
anii din urmă numele acestei țări asiatice a re
venit frecvent în titlurile gazetelor — evenimen
te de amplă rezonanță au situat-o în atenția 
opiniei publice. La seria dramaticelor încercări 
de pînă acum s-a adăugat încă o dezlănțuire 
oarbă a naturii. Oamenii acestui pămînt cu
nosc suferința în multiplele ei ipostaze dar do
vedesc o forță inepuizabilă. Ei înfruntă curajoși 
imensele greutăți, cu încredere în ziua lor de 
mîine.

Tntr-una din aceste zile de 
toamnă tîrzie, ne-au fost oas
peți ai redacției membrii dele
gației Ligii Tineretului Awami 
din Bangladesh, condusă de 
SYED REZAUR RAHMAN, mem
bru al Prezidiului Ligii, care a 
vizitat România la invitația C.C. 
al U.T.C. A fost un prilej intere
sant de a discuta despre tinăra 
generație din Bangladesh _ și 
problemele care o preocupă.

Mai intîi să-l ascultăm pe 
Syed Rezaur Rahman vorbind 
despre Liga Tineretului Awami :

— Putem afirma că organiza
ția s-a născut in lupta pentru 
independență, în lupta pe care 
au purtat-o muncitori și stu- 
denți, țărani și intelectuali, ti
neri și vîrstnici, oameni din cele 
mai diferite straturi sociale. 
Cîștigind libertatea. Bangladesh 
s-a văzut confruntat cu nenu
mărate probleme : economia rui
nată de război, un mare număr 
de persoane fără adăpost, grave 
dificultăți. Conducătorul nostru 
Mujibur Rahman a definit o- 
biectivele naționale. Un pro
gram de măsuri a început să 
fie pus în practică : naționaliza
rea băncilor, a societăților de a- 
sigurări, a industriei grele, re
forma agrară, eliberarea țărăni
mii de exploatarea semifeudală. 
Mujibur Rahman, pe care noi îl 
denumim părintele națiunii, a 
cerut tineretului să creeze o or
ganizație a sa puternică, în spi
rit revoluționar, cu o disciplină 
fermă. Chemarea a fost primită 
cu satisfacție in cele mai dife
rite părți ale țării. Tinerii înțe
legeau că unirea forțelor lor este 
de mare importanță pentru so
luționarea accelerată a proble
melor țării.

• O paranteză: ce pon
dere are tineretul în Ban
gladesh ? Sînteți o țară 
tînără și sub aspectul vîr- 
stei locuitorilor ei?.

— Să nu uităm că 55 la sută 
din populația Bangladeshului o 
reprezintă generația tinără (ceea 
ce înseamnă aproximativ 
40 000 000 tineri). In aceste îm
prejurări rolul pe care mișcarea 
de tineret îl are poate fi ușor 
deslușit. La 11 noiembrie 1972, 
peste 2 000 de conducători ai ti
neretului s-au intrunit la Dacca 
și au hotărit formarea actualei 
organizații. Ilotărirea era deose
bit de importantă. In țara noas
tră există 5 partide politice, 4 
organizații studențești și numai 
o singură organizație de tine
ret. Mujibur Rahman a trans
mis un mesaj in care a expus 
responsabilitățile ce revin tine
retului in bătăliile pentru de
plina eliberare națională, pentru 
o dezvoltare socialistă. Confe
rința reprezentanților tineretu
lui — printre care se aflau foști 
luptători, profesori. muncitori, 
ingineri, ziariști, țărani, activiști 
politici, exponenți ai tuturor 
sectoarelor — s-a angajat să 
înfăptuiască sarcinile ce l-au 
fost încredințate, s-a pronunțat

PROTESTUL 
STUDENȚILOR 

MALAYEZI
• STUDENȚII institutului 

de învățămînt superior din 
capitala Malayeziei au orga
nizat o demonstrație de pro
test împotriva creșterii cos
tului vieții. Cei peste 10 000 
de manifestanți au purtat 
panouri cerînd guvernului 
adoptarea unor măsuri anti- 
inflaționiste.

pentru programul enunțat de 
Mujibur Rahman. Organizația 
— în rîndurile căreia se află 
tineri între 20—34 ani — a cu
noscut o extindere evidențiată 
de primul său Congres, desfășu
rat în februarie 1974 la Dacca. A 
fost o adunare disciplinată și 
entuziastă, cu participarea a 
30 000 de membri ai organizației. 
Ne amintim cu plăcere că prin
tre oaspeții străini s-au aflat și 
membrii delegației U.T.C. din 
România.

• Care este contribuția 
tineretului la eforturile 
pentru dezvoltarea țării, 
pentru învingerea dificul
tăților pe care Bangladesh 
le înfruntă ?

— Tinerii au un rol major în 
construcția națională. De pe 
urma războiului au rămas nenu
mărate ruine. Tinerii s-au ală
turat într-un număr impresio
nant la acțiunile de refacere a 
sistemului de comunicații. Ii sti
mulează pe locuitori să repare 
drumurile Ia țară, sapă canale 
pentru irigații ca și pentru pro
tejarea de inundații a arterelor 
vitale de comunicații. In acele 
zone în care există pămînt dar 
nu este cultivat, membrii orga
nizației noastre încearcă să-i 
convingă pe localnici să se u- 
nească șl împreună să valorifice 
aceste terenuri. în complexele 
industriale tinerii muncesc pen
tru creșterea producției. Ace
leași eforturi se constată la ti
nerii din cadrul fermelor agri
cole...

• Va rugăm să ne vor
biți despre problemele g- 
sențiale care preocupă ti
neretul țării dumneavoas
tră...

— Problemele țării sînt și pro
blemele tineretului. De mai 
mulți ani calamități naturale se 
abat asupra Bangladeshului — 
cicloane, tornade, inundații. 
Chiar acum citeva săptămini s-a 
produs o teribilă inundație care 
a distrus 75 la sută din întreaga 
recoltă. S-au năruit case, așe
zări, au pierit oameni. In aceste 
zile membrii organizației noas
tre sînt la datorie, acordind si- 
nistraților un prim ajutor. Ei

H. Kissinger se pronunță pentru extinderea 
raporturilor economice între state

Susținînd, în cadrul unor au
dieri organizate în Congres, pro
iectul de lege privind reforma 
comercială, secretarul de stat a- 
mericari, Henry Kissinger, a sub
liniat că adoptarea sa constituie 
o „problemă prioritară" absolut 
necesară pentru evitarea „unei 
confruntări ce ar putea avea 
grave repercusiuni pe plan in
ternațional. Principalele națiuni 
comerciale — a spus Kissinger 
— ezită, in prezent, între libe
ralizarea comerțului și adopta

contribuie Ia distribuirea hranei, 
la amenajarea unor locuințe etc. 
Nu-i greu de înțeles, in aceste 
condiții, pentru ce au mai puțin 
timp spre a se ocupa de alte 
sarcini. Ar trebui să mai adaug 
despre lupta împotriva analfabe
tismului pe care o desfășoară 
tinerii. In Bangladesh numai 30 
la sută din locuitori știu carte. 
Ceilalți sint analfabeți. Efortul 
de răspîndire a științei de carte 
este deosebit de complicat. Tine
rii noștri muncesc și ziua și 
noaptea pentru a-i face pe oa
meni să învețe să scrie și să 
citească. Principalele activități 
se desfășoară printre membrii 
sindicatelor, în cooperative etc. 
O problemă importantă este cea 
a participării tinerelor la viața 
societății. Nu-i vorba doar de a 
acorda drepturi egale femeilor, 
ci și de a crea condiții pentru a- 
sigurarea transpunerii lor in 
realitate. Dacă bărbatul și feme
ia n-au aceleași drepturi și o- 
bligații. o națiune nu se poate 
dezvolta...

• Cu ce impresii în- 
cheiați vizita dumneavoas
tră in România ?

— N-am simțit distanțele geo
grafice, miile de kilometri din
tre țările noastre. Peste tot, am 
fost primiți cu căldură, ca niște 
prieteni apropiați. Cele șapte 
zile petrecute in România ne-au 
oferit posibilitatea unor contacte 
interesante cu tineretul țării 
dumneavoastră, posibilitatea de 
a cunoaște locuri remarcabile 
ale istoriei românești, de a ve
dea Carpații și Dunărea. Este o 
experiență de neuitat..

• Ar fi interesant să vă 
referiți la citeva din mo
mentele deosebite ale vi
zitei...

— La Muzeul de istorie a 
partidului am cunoscut trecutul 
de luptă. Muzeul acesta îngăduie 
tinerilor să înțeleagă în profun
zime sensul luptei și jertfelor 
înaintașilor. Un interes deosebit 
a suscitat asupra noastră școala 
tehnică din Brăila, in care tineri 
între 12—16 ani își însușesc di
ferite meserii. Este un tip de 
școală cu o mare valoare prac
tică. Am putea să amintim și 
alte locuri vizitate : Combinatul 
siderurgic de la Galați, Fabrica 
de confecții din Focșani, Liceul 
„Ion Neculce", cooperativa agri
colă de la Pechea... In toate a- 
ceste locuri ne-au intimpinat ti
nerii cu o emoționantă prietenie.

• O întrebare finală : 
care sînt după părerea 
dumneavoastră perspecti
vele legăturilor dintre tine
retul român și cel din 
Bangladesh, dintre orga
nizațiile de tineret din 
cele două țări ?

— Cred că legăturile dintre 
U.T.C. din România și Liga Ti
neretului Awami din Bangla
desh, dintre tinerii țărilor noas
tre, vor fi mereu mai strinse. 
Am găsit similitudini in punctele 
noastre de vedere, in țelurile 
noastre. Adîncirea înțelegerii re
ciproce a problemelor specifice 
iavorizează întărirea prieteniei 
noastre. Simpatia arătată de ti
neretul român i'ață de Bangla
desh, ca și prietenia noastră 
față de Rpmânia, ne îngăduie 
convingerea că relațiile bilate
rale se vor dezvolta în lupta co
mună pentru o lume a păcii, li
bertății și înțelegerii, pentru o 
lume care să nu mai cunoască 
subdezvoltarea, sărăcia, foame
tea și celelalte flagele, pentru o 
lume din care să fie eliminai 
definitiv colonialismul. Am în
cred,ere în prietenia noastră. Va 
fi mereu mai puternică...

Convorbire consemnată de 
EUGENIU OBREA

rea de acțiuni restrictive • unila
terale. Dacă ele vor înclina spre 
cel. de-al doilea curs, dificultă
țile economice globale se vor 
accentua, iar Statele Unite vor 
fi direct lovite de criza econo
mică internațională".

Kissinger a arătat că printre 
obiectivele fundamentale ale 
proiectului de lege figurează ex
tinderea relațiilor economice ale 
S.U.A. și descurajarea tendințe
lor de încheiere a unor aranja
mente discriminatorii între gru
puri de țări.

Economia japoneză este 
confruntată cu dificile pro
bleme, rezultat al inflației. 
Dacă actualele tendințe se 
vor menține, economia țării 
va înregistra în anul finan
ciar care se încheie în mar
tie 1975 un declin de 2,7'la 
sută, după cum a anunțat 
agenția de planificare eco
nomică niponă. Opinia pu
blică din Japonia se pro
nunță pentru adoptarea u- 
nor măsuri ferme de com
batere a fenomenelor infla
ționiste. în clișeu : aspect 
din timpul unei demonstra
ții desfășurate recent la 
Tokio.

ÎNTREVEDERE 
G. CLERIDES - 

R. DENKTAȘ
Președintele interimar al Ci

prului, Glafkos Clerides, lider 
al comunității greco-cipriote, a 
avut, miercuri, o întrevedere cu 
liderul comunității turcești din 
insulă, Rauf Denktaș, ultima 
înainte de revenirea la Nicosia 
a arhiepiscopului Makarios — 
relatează agenția France Pres- 
se. Interlocutorii au abordat din 
nou probleme cu caracter uma
nitar, între care soarta celor 
3 000 de persoane dispărute în 
timpul ostilităților din vara tre
cută.

Anterior acestei întrevederi, 
Rauf Denktaș a lăsat să se în
țeleagă că revenirea în Cipru a 
președintelui Makarios nu va 
provoca în mod inevitabil între- > 
ruperea negocierilor intercomu- 
nitare precizează agenția citată.

Tailanda
• Situată in sud-estul A- 

siei, in Peninsula Indochina, 
Tailanda are o suprafață de 
514 000 km.p. și o populație 
de 35 milioane de locuitori 
(1970) și se învecinează cu 
Birmania, Laos. Cambodgia 
și Malayezia. Capitala țării 
este orașul Bangkok care 
are o populație de aproape 
trei milioane de locuitori.

• Teritoriul țării este a- 
coperit in proporție de apro
ximativ 55 la sută de păduri 
tropicale musonice (teak, 
lemn roșu, bambus). In re
giunile mai inalte se întil- 
nesc și păduri tropicale veș
nic verzi, iar in podișul Ko- 
rat. savane. O cincime a teri
toriului o constituie terenuri
le agricole pe care se cultivă 
preponderent orezul, căruia 
îi revine 90 la sută din su
prafața arabilă. Pe lingă orez, 
se mai cultivă porumb, arahi- 
de, trestie de zahăr, tutun și 
arborele de cauciuc. Pescuitul 
și creșterea animalelor sînt, 
de asemenea, ramuri tradi
ționale ale economiei tai- 
landeze. Aproximativ 80 la 
sută din populația ocupată 
lucrează in agricultură.

• Subsolul tailandez con
ține importante zăcăminte 
de cositor, wolfram, antimo
niu, fier, cărbune, sare și 
pietre prețioase. în afara ex
ploatării minereurilor de 
cositor (32,7 milioane tone în 
1968) și fier, industria tai- 
landeză se reduce la citeva 
întreprinderi agroalimentare 
(decorticarea orezului, ulei, 
zahăr), fabrici textile, de 
ciment, sticlă și prelucrarea 
lemnului. Principalele pro
duse de export sînt, de alt
fel, produsele vegetale — o- 
rezul, cauciucul natural, po
rumbul și lemnul exotic — 
la care se adaugă minereuri- 
le de fier și cositor.

• Constituirea statului Thai 
(numit de vecini Siam, de
numire păstrată pină la cel 
de al doilea război mondial) 
a început cu aproximativ 
șase secole in urmă. In se
colul al XVIII-lea, acest stat 
cunoștea momentul înfloririi 
sale maxime. Tailanda („țara 
oamenilor liberi") nu a cu
noscut niciodată stăpinirea 
colonială directă, însă prin 
tratatele ilegale, înrobitoare 
care i-au fost impuse de pu
terile coloniale (Marea Bri- 
tanie, S.U.A., Franța), in
dependența sa a fost vreme 
îndelungată prejudiciată.

• In 1932, puterea a fost 
preluată de burghezia na
țională, care a adoptat o 
constituție și a înfăptuit o 
serie de reforme. Incepind 
din 1947, cînd a avut Ioc pri
ma lovitură de stat a arma
tei, Tailanda a fost adminis
trată de cabinete militare 
pină în octombrie 1973, cind, 
in urma unei ample mișcări 
de masă, țara a revenit la 
un guvern civil. La 5 octom
brie a.c., Adunarea Națio
nală Tailandeză a aprobat 
proiectul noii constituții, 
care limitează puterile exe
cutivului, lărgindu-le pe cele 
ale regelui și parlamentului, 
în februarie 1975 vor fi or
ganizate alegeri legislative.

BAZIL ȘTEFAN
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