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Proletari din toate țările, uniți-vă!

Conferințele
organizațiilor U.T.C

prilej de maximă
angajare politică

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ȘTAFETA HĂRNICIEI
SI DĂRUIRII UTECISTE

Pe măsură ce străbat între
prinderile, organizațiile de tine
ret, filele albumului ștafetă se 
umplu de idei, de fapte, de ac
țiuni semnificative oare, răsfoi
te. îți dau imaginea unui bogat 
bilanț. Un posibil portret co
lectiv, în care sînt incluse fap
tele de muncă, realitățile 
pirațiile a mii de tineri 
marile întreprinderi ale 
dpiului Ploiești.

O zi după lansarea 
interesante și eficiente 
raportul a fost prezentat de se
cretarul organizației U.T.C. de 
la'întreprinderea de sticlări.le 
„Prahova". „Astăzi, 31 august, 
planul anual de muncă patrio
tică a fost integral reali
zat. Vom munci în conti
nuare pentru îmbunătățirea ca
lității produselor întreprinderii 
noastre și vom realiza în mod 
exemplar sarcinile de export 
prin livrarea integrala a canti
tăților prevăzute pe anul 1975, 
pînă la data de 15 noiembrie".

Trei zile mai tîrziii. opt tineri 
de la întreprinderea „Electro- 
■centrale" — Ploiești. în frunte 
cu Constantin Enescu, secreta
rul comitetului U.T.C.. raportau 
realizările lor, tinerilor de la 
Combinatul petrochimic Brazi : 
„Pianul de muncă patriotică a 
fost îndeplinit în proporție de 
95 la șută. în cinstea Congre- 
»ului ne angajăm să scurtăm 
termenul de revizie la turbina 
9 cu două zile, ceea ce repre
zintă un beneficiu net pe între
prindere de 960 000 lei, să rea
lizării economii d.e materii pri
me și materiale în valoare de 
280 000 lei, să facem din luna 
octombrie o lună. a. muncii pa
triotice model".

După alte 3 zile, tinerii de la 
C.P. Brazi raportau în fața or
ganizației U.T.C. de la între
prinderea „1 Mai" : „Planul a-, 
nuial la lucrările finanțate l-am 
îndeplinit în proporție de 105 la 
sută. In cinstea Congresului ne 
angajăm la o prelucrare supli
mentară a 200 000 tone țiței, la 
o depășire a planului de export 
cu 10 milioane Iei valută, la a- 
sîmilarea unor piese de- schimb 
in valoare de 20 000 lei, la o re
ducere a duratei planificate a 
reviziilor de toamnă în medie 
cu o zi și jumătate, la lucrări 
de muncă patriotică în valoare 
de 15 000 lei".

Cei de la „1 Mai" raportau 
în fața tinerilor de la între
prinderea de utilaj chimic : 
„Planul de lucrări la capitolul 
„muncă patriotică" — integral 
realizat. Alături de întregul co- 
legțiv al întreprinderii. 
reS \za prima instalație 
fcrir-m-iarin. Vom depăși pla
nul’' la export cu 3,7 milioane 
lei și vom realiza lucrări de 
muncă patriotică îri sprijinul 
prodiuicției în valoare de 30 000 . 
lei. Raportează Neacsu Alexan
dru, . secretarul comitetului 
U.T.C. al întreprinderii con
structoare de utilaj petrolier 
„1 Mai".

După alte 
de la I.U.C. 
portul. Opt 
straie de lucru, în frunte cu se
cretarul organizației, cu căști 
albe de constructor, cu bande
role de-a curmezișul pieptului, 
pe care scria : „Ștafeta muncii 
comuniste".

5i as- 
din. 

muni-

acestei 
acțiuni.

vom 
de

două zile, si tinerii 
își prezentau ra- 

băieți îmbrăcati în

PAVEL PERFIL

SÎMBĂTĂ

20 SEPTEMBRIE

Utecista Angela Blaj, componentă a tinărului colectiv al In- 
........ - tre prinderii.. „Balanța" Sibiu .

Foto t O. PLEC AN

Pășim într-o nouă etapă din ansamblul pregăti
rilor pentru cel de al X-lea Congres al U.T.C. și a 
celei de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R., cea a con
ferințelor de dare de seamă și alegeri la nivelul 
orașelor, municipiilor și județelor. Atit pentru 
activele U.T.C., cit și pentru toți membrii organi
zației noastre revoluționare, momentul conferințe
lor trebuie să contribuie la angajarea tineretului în 
realizarea sarcinilor de plan, analiza temeinică a 
direcțiilor viitoare de acțiune, găsirea celor mai 
bune metode și forme de activitate care să conducă 
la îndeplinirea calitativă a mărețelor obiective cu
prinse în documentele celui de al XI-lea Congres 
al P.C.R.

Pentru a reflecta preocupările actuale ale orga
nizațiilor U.T.C., aflate în etapa premergătoare fo
rumului uteciștilor, redacția noastră a organizat o 
anchetă la care au participat primi secretari ai co
mitetelor județene U.T.C.

în pagina a 3-a, publicăm astăzi răspunsurile 
primite din partea tovarășului DUMITRU NAGÎȚ, 
prim-secretar al Comitetului județean Suceava 

^al U.T.C.
-M-
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Pe drumuri de munte
de prof. dr. docent EDMOND NICOLAU

Drumețeam prin Bucegi și întîlneam mereu 
tineri. Uneori cite doi, trei tineri — copii a- 
proape. Dornici să trăiască în natură își du
ceau un cort, un ceaun de mămăligă și lucru
rile personale. Alteori, trecea în fugă pe lîngă 
mine o ceată de tineri atletici, în treninguri 
albastru ceruleum, cu bascheți buni în picioare, 
care, sub conducerea unui profesor inimos, făj 
ceau o excursie suplimentară de la o cabană 
la alta. Mă gîndeam încă o dată cît de legat 
e românul de munte, cum iubește el aceste 
locuri de care s-au înscris primele sale înce
puturi ca neam, locuri în care găsea el adăpost 
în fața primejdiilor. Și așa, întîlnind mereu ti
neri, în drumurile de ia o cabană la alta, prin
tre brazi sau jnepeniș, mă gîndeam la tineret.

în țara noastră pretutindeni întîlnim tineri - 
talentați, plini de elan și de putere de muncă. 
Ani de zile am urmărit fantezia' creatoare a 
pionierilor, în cadrul concursurilor Minitehni- 
cus. Anul acesta, în excursiile mele pe munte, 
am întîlnit nenumărate expediții Cutezătorii. 
La Congresul internațional de cibernetică și 
sisteme, care a avut loc nu demult la Bucu
rești, marea majoritate a participanților români

erau tineri și foarte tineri. La fel, pe șantie
rele de construcții întîlnm mult tineret - prin
tre el și mari contingente de tineri de liceu ; 
în general, șantierele noastre sînt dominate de 
tineret. Aceeași situație întîlnim și în multe in
dustrii.

Lucrez de mulfi ani în învâțâmîntul superior, 
deci vin mult în contact cu tineri între 18 și 25 
de ani. Cu mare bucurie constat an de an, 
cum, sub îndrumarea partidului, acest tineret 
al nostru devine tot mai bine pregătit pentru 
viață - și aceasta din toate punctele de ve
dere : profesional, politic, etic.

Tn toate locurile unde se muncește la noi în 
țară întîlnim tineret. Școala românească mate
matică este bine cunoscută, și aci avem foarte 
mulți tineri de mare valoare. Acum cîteva zile 
m-am văzut cu o veche cunoștință : un fost 
mecanic al blocului nostru. Venise mîndru la 
mine cu feciorul său, proaspăt absolvent, a- 
vînd patru studii publicate, altul acceptat spre 
publicare la o prestigioasă revistă de speciali
tate din Canada. M-am bucurat sincer. La noi

(Continuare în pag. a Il-a)

Programul
acțiunilor

politico - educative
și sportive pentru
elevi în anul școlar

1976

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE; EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

C1T DUREAZĂA.

UN MOMENT 
DE RĂTĂCIRE?

La telefonul 21 67 97 răspunde 
Centrul de ocrotire a minorilor 
din Capitală. Sun de cîteva ori 
și o cer pe Ecateriha Andrpne.

— Am discutat, fabrica te pri
mește înapoi.

— Aș putea lucra tot în echi
pa tovarășei Danciu ?

— Cred că da. Miine, chiar 
mîine ești așteptată.

Așez receptorul, intuind tulbu
rarea fetei de la capătul firului 
și recapitulez in memorie întîm- 
plările neplăcute în care am cu
noscut-o pe Cati, 
care se afla într-o instituție de 
ocrotire, cu aerul 
dar cu un dosar pe care se ca
ligrafiase fără greș „vagabon
daj și parazitism". „Mă plimbam 
cu un prieten în pădurea Bă- 
neasa. era după amiaza și acolo 
am fost legitimată. N-aveam bu
letinul de identitate la mine și 
nici un alt act...“. Face eforturi 
să-și amintească numele tînă- 
rului care o însoțea, nu are cum, 
îl cunoscuse cu cîteva minute 
înainte de a se urca în eleganta 
lui limuzină, a cărei marcă. Găti 
• reține foarte exact. Stăm pe

adolescenta
ei de copil,

aceeași canapea, și schimbăm 
greu, anevoios, cîteva cuvinte. 
Chipul fetei este umbrit de ne
siguranță și teamă („ce se șție“ 
și „cit se știe..."). reflex al acelei 
vieți nomade, aventuroase, nu 
lipsite de riscuri pe care a dus-o 
în ultimele 9 luni, mai exact din 
octombrie 1974, cînd a părăsit 
întreprinderea — Fabrica de lap
te din Militari — un.de lucra ca 
muncitor calificat.

Trece de la o idee la alta, de 
la un episod la altul. își recon
stituie fără nici un relief, fără 
nuanțe, fără gradări toată exis
tența de pînă acum. De la visul 
de „a ieși pe banii ei", de a fi 
liberă și independentă (și uite 
ce a ieșit din această indepen
dență), prima iubire, pur șl 
simplu o întîmplare căreia ii 
poartă o amintire urîtă, mo
mentul de rătăcire, căsătoriile 
„de probă“ care i-au urmat, 
fuga de la cămin, hoinărelile de 
la o casă la alta și, mereu. în
soțind-o ca, un coșmar, imaginea 
părinților umblînd din circum
scripție în circumscripție in cău
tarea ei. Lumea pe care a cu-

noscut-o, universul moral „plu
titor" care i-a împrumutat chi
pul se conturează ■ încet, încet.

Prima care a simțit că se pe
trece ceva ciudat cu E.A., a fost 
șefa ei de echipă, muncitoarea 
Eufrosina Danciu : „O vedeam 
pe Cati din zi în zi mai palidă, 
mai obosită, ocolindu-mi privi
rile. Lipsea cu zilele și, deși în
cercam să discut omenește cu 
ea, nu scoteai nici un cuvînt. In 
ultimul timp, adormea pe navete 
în fabrică. Cu greu am aflat ce 
i se întimplase. Pe linia trolei
buzului 93, seara, la ieșirea din 
schimb, se împrietenise cu un 
băiat. O dragoste „fulgerătoare", 
într-una din nopți n-a mai ajuns 
la cămin. Am căutat să aflu a- 
dresa tinărului. acolo unde 
fapt ajunsese și Cati în 
noapte. N-am reușit. Pur 
simplu nu-și mai amintea, deși 
am colindat cîteva străzi din 
împrejurimi. De la această fată 
tăcută, serioasă, mă așteptam cel 
mai puțin la acest mod ușuratic 
de a păși în viață. Ca și la slă
biciunile care i-au urmat."

La scurt timp, în casa unei 
prietene îl cunoaște pe M.C. 
„Am vorbit cu el cîteva zile. 
Mi-a proDus să ne căsătorim „de 
probă". După o săptămînă ne-am 
mutat la o gazdă. Credeam sin
cer că 
bune".
șișului 
devină 
Mai rău, s-a îmbolnăvit. Iși lasă 
bagajele, actele și fuge. Din ziua

LUCIA HOSSU

Cocoșul 
de Hurez
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a 
primit, vineri după-amiaZă. pe 
Charles .Ferdinand Nothomb, 
președintele Partidului Social- 
Creștin (Valon) din Belgia, care 
face,,.o vizită în țara noastră, la 
infeffhția Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La primire a participat tova
rășul Corneliu Mănescu, 
președinte al Consiliului 
nai al Frontului Unității 
liste.

A luat. parte, de asemenea, 
Jacques Graeffe, ambasadorul 
Belgiei la București.

Oaspetele a exprimat preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu și 
Frontului Unității Socialiste 
calde mulțumiri pentru invitația 
de a Vizita România, arătînd că 
se simte onorat de întrevederea 
acordată.

La rîndul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu și-a manifes
tat, satisfacția pentru realizarea 
vizitei președintelui Partidului 
Social-Creștin și convingerea că 
ea va reprezenta un aport la

vice- 
Națio- 
Socia-

dezvoltarea relațiilor dintre ta
rile și partidele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Char ies Ferdinand ;Ndțhomb 
au avut apoi o convorbire, îh 
timpul căreia a fost evidențiat 
interesul comun pentru extinde
rea tot mai rodnică a conlucră
rii dintre Frontul Unității Socia
liste și Partidul Social-Creștin, 
pentru amplificarea și aprofun
darea relațiilor dintre cele două 
țări, cu convingerea că diferen
ța de orînduire socială nu poate 
constitui un obstacol in promo
varea acestor raporturi, pe plan 
politic, economic, tehnico-științi- 
fic, cultural. în interesul și spre 
binele popoarelor noastre, 
cauzei cooperării și 
internaționale.

Evidențiindu-se 
încheierii cu succes 
ței pentru securitate și coope
rare în Europa, s-a subliniat că 
toate statele semnatare ale Ac
tului final, toate organizațiile 
politice și masele largi populare 
europene trebuie să-și intensi
fice eforturile în direcția tradu
cerii în viață a documentelor a-

al
înțelegerii

importanța 
a Conferin-

doptate. a edificării unet securi
tăți reale pe continentul nostru.

In acest context, cit și al e- 
xaminării altor aspecte princi
pale ale actualității internațio
nale, s-a relevat că soluționarea 
problemelor complexe ce con
fruntă omenirea impune o ■ co
laborare . tot mai strînsă intre 
forțele politice care se pronunță 
pentru noi raporturi între state, 
pentru pace și colaborare intre 
națiuni.

In acest spirit, a subliniat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, sa
lutăm vizita dumneavoastră in 
calitate de președinte al Parti
dului Social-Creștin și dorim ca 
ea să contribuie la conlucrarea 
largă a tuturor forțelor progre
siste. democratice din Europa și 
să se înscrie in cadrul colaboră
rii dintre toate popoarele pe' 
baza principiilor egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
a dreptului fiecărei națiuni de 
a-și rezolva de sine stătător pro
blemele sale, în conformitate 
cu interesele proprii.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă caldă, cordială.

MICROINTREPRINDEREA,
o excelentă școală a 
spiritului

■ - ■

muncitoresc
Prima zi 

numai o zi 
și întîia zi 
crointreprinderile liceelor 
Șincai", „Gh. Lazăr", „I.L. 
ragiale" din Capitală, elevii au 
intrat direct la banda de produc
ție, au fost stabilite norme o- 
bișnuite de lucru. Microîntre- 
prinderile au planuri, comenzi, 
angajamente ferme de producti
vitate și calitate, sînt solicitate 
de întreprinderile care le patro
nează la o anumită ritmicitate. 
Fără acomodări. Ca-ntr-o fabri
că, cu toate rigurozitățile de or-

de școală a fost nu 
serioasă de lecții, ci 
de producție. In mi- 
" - - „Gh.

„I.L. Ca-

ganizare, disciplină, muncă, răs
pundere, Firma obligă, marca 
microîntreprinderii școlare a în
ceput să fie cunoscută și respec
tată de beneficiar. Ceea ce acum 
cîțiva ani reprezenta un experi
ment propus de organizația 
U.T.C. și școală în două-trei 
licee, astăzi este o certitudine, 
cu drept de generalizare. Micro
intreprinderea este cunoscută de 
beneficiar ca unitate căreia îi 
încredințează realizarea unor 
repere ori produse complete. 0- 
dinioară s-ar fi putut crede. că 
totul este un joc de-a fabrica și

£975

Elevii anului IV D al Liceului „Gh. Șincai" din București și maistrul instructor Igor Opanschi la 
prima oră de curs, ora de proiecția muncii în atelierul de electrotehnică Foto: GH. CUCU
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Am trecut, uite-acu’, de 
curind, printr-unul din acele 
locuri pe care Ie-ndrăgesc 
pentru dulceața peisajului, 
dar mai ales fiindcă în ochii 
ferestrelor, în obrazeie albe 
ale caselor vechi sau noi, in 
policromia florală a prid- 
voarelor, intr-un anume stil 
de viață omenească — pe 
care n-am găsit-o la fel ni
căieri în lume — ghicesc un 
mugure de veche populație

de Eugen Florescu

DATORIA

e un băiat cu intenții 
In camera din strada De- 
a așteptat zadarnic să 
soția legală a lui M.C.

(Continuare in pag. a ll-a)

autentic carpatină, de Ia daci 
și, poate, de mai departe. E 
vorba de plaiurile Horezului. 
atit de iubite de acel vrednic 
domn Brincoveanu, care a 
dat istoriei noastre un exem
plu de supremă jertfă pentru 
demnitate, lăsind în urma lui 
un stil ca o pecete de suflet, 
ce va fi pentru totdeauna iz
vor viitorimii.

Localitatea e mică, dar, 
deși la Horezu nu se mai în
tretaie cine știe ce drumuri 
administrative, cîteva schim
bări. în special din domeniul 
turismului, dau orășelului o

(Continuare în pag. o V-a)

Există unii tineri, despre care 
nu se poate spune că nu sînt 
bine intenționați, care își înde
plinesc cu conștiinciozitate obli
gațiile.^ dar nu-și asumă ni
ciodată vreuna din proprie ini
țiativă. Dacă lucrează într-o fa
brică, singura lor grijă este să 
respecte cu strictețe programul. 
Dacă urmează o facultate înva
ță exact atit cit li se pretinde 
pentru examene și adeseori li 
se întîmplă să nu cunoască din- 
tr-o carte decit paginile indica
te de bibliografie. Iar dacă a- 
jung și cercetători, se limitea
ză la a-și pune la punct o ar
hivă de fișe și la a compune, 
eventual, o savantă lucrare des
pre „clasificarea clasificărilor".

Semnificativ este modul în 
care reacționează atunci cînd, 
în cadrul organizației U.T.C., li 
se încredințează o sarcină. După 
un scurt moment de panică in
terioară. scot carnetul și își no
tează cu gravitate noua inda-

torire, pentru ca apoi să între
be : „Vă rog să-mi spuneți, mai 
precis, ce anume am de făcut...".

Acestor tineri cu o psihologie 
de „elevi", vreau să le povestesc 
ce anume a însemnat pentru Ma
ria Piețraru, o f ată simplă, de la 
țară, momentul în care uteciștii 
din întreprinderea unde mun
cește — Fabrica de tricotaje 
„Zimbrul" din Suceava — au u- 
les-o în comitetul U.TC. și au 
desemnat-o să răspundă de acti
vitatea cultural-artistică.

Cu cinci ani înaintea acestui 
eveniment important din viața 
ei, Maria Piețraru, absolventă 
a Școlii generale din comuna 
Dolhasca, venea la Suceava pen
tru a urma un curs de califica
re la locul de muncă, organizat 
de Fabrica de tricotaje „Zim
brul". In cele șase luni, cit a 
durat cursul, și-a însușit temei
nic meseria de bobinatoare, s-a 
acomodat cu orașul și și-a cre
at un minim confort în noua ei

locuință, astfel incit se părea 
că nimic nu-i mai lipsește pen
tru „a se așterne — cum se 
spune — pe trai", li lipsea, to
tuși, ceva : la căminul cultural 
din comună făcuse parte dintr-o 
Tormație de teatru, cunoscuse 
împreună cu oamenii de acolo 
dificultățile și satisfacțiile artei 
de amatori (la un concurs, din 
1968 formația a obținut locul II 
pe țară), iar acum, după termi
narea orelor de muncă, nu avea 
de ales decit între a sta acasă 
și a ieși la plimbare. Gindul 
nu-i dădea pace. Cină deschidea 
o carte, își însemna cu creio
nul poezia care i se părea cea 
mai potrivită pentru un specta
col imaginar și o recita plim- 
bîndu-se prin cameră sau se 
oprea îndelung asupra unei 
piese de teatru și schița, pe

ALEX. ȘTEFANESCU
(Continuare în pag. a V-a)

poate că existau rețineri pentru 
a li se adresa comenzi preten
țioase acestor fabrici sateliți în 
școală ai unor mari uzine. A- 
cum, insă, încrederea este de
plină. Numai Bucureștiul are 
anul acesta 14 microîntreprin- 
deri. Sint insă microîntreprin- 
deri cu vechi state de serviciu.

Cea din Roșiorii de Vede, bu
năoară. Aici, ceea ce tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea în pri
ma zi de școală : „invățămintul 
liceal să fie strîns legat de prac
tică, de viață, să asigure fie
cărui absolvent posibilitatea să 
cunoască la perfecție o meserie" 
iși găsește un mod de expresie 
pe care il perfecționează conti
nuu. Totul a pornit de la dorin
ța de a include in viața școlii 
nu un atelier, nu două, ci spiri
tul muncii din fabrică. Cu ere-; 
dința că acest climat își va ex
tinde influența la clasă. Liceul 
și cele cinci întreprinderi pa- 
tronatoare au decis să-i confere 
școlii statutul de întreprindere 
și să, dea întreaga fabrică: pe 
mina elevilor. „Dacă e să-i for
măm pe elevi să fie oameni ai 
producției, apoi să învețe totul 
despre producție — de Ia orga
nizare, răspunderi. conducere, 
pînă la munca efectivă" — și-au 
spus. Se lucrează „șnur", în două 
schimburi, pentru ca mașinile 
să n-atbă timpi morți, să. Tie 
folosite la Întreaga lor capaci
tate. Spiritul muncitoresc il -în
vață nu din prelegeri, ci din 
viață. Autoconducerea devine o 
școală civică și socială. Director, 
inginer șef, contabil șef, servi
ciu de aprovizionare, servicii de 
producție, mecanțc, de protecția 
muncii, cu șefii respectivi, comi
tet de direcție; adunare a oame
nilor muncii. Ținută de’fabrică, 
pină la ecusonul cu fotografie și 
la legitimația de intrare. Toate 
persoanele purtătoare ale aces
tor titluri și ecusoane sint elevi, 
uteciști. Organizația U.T.C. a li
ceului conduce direct ’microîn- 
treprinderea.

Microintreprinderea se află 
la a treia generație de condu- 
cători-elevi,. cei care âu absolvit 
au predat ștafeta și experiența 
celor ce le-au luat locul. Au pu
tut învăța totul despre fabrică 
de la „omologii" lor din între
prinderi, căci, spre lauda con
ducerii întreprinderilor, direc
tori, ingineri șefi, contabili șefi 
iși găsesc timp să-i primească 
în schimb de experiență, să-i 
instruiască pe „omologii" din 
școală. S-a ajuns ca microintre
prinderea să aibă contul său la 
C.E.C.. iar banii sînt minuiți de 
contabilul șef-elev, pentru ne
voile școlii. Microintreprinderea 
face o demonstrație convingă
toare că se poate ca elevul să 
meargă pe firul tehnologiei unei 
singure meserii. în întreg ciclu 
de școală, înlesnind cea mai 
durabilă opțiune profesională. 
Este și motivul pentru care ele
vii iau în serios meseria. Iar în
treprinderile se bizuie și doresc 
ca actualii elevi să le devină 
muncitori. Unii le-au și deve
nit. Alții urmează să se înca
dreze. Atestările le-au fost date 
cu acoperire de produse, de rea
lizări proprii și de cunoștințe,

LUCREȚIA LUSTIG
ION DANCEA 

ION MIHALACHE
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CAMPANIA AGRICOLA

Programul de lucru și sarcinile
zilnice-integral onorate!

CaraetMtttica crȚX— 
tricbfe din această toamnă 
constituie fără îndoială

campaniei a- 
■J o 

_____ _ «altul 
calitativ âl muncii înregistrat pe 
ogoare, rcflectînd modul deo
sebit în care s-au organizat for
țele umane și mecanice pentru 
stringerea la timp și fără pier- 
dări a recoltei. Comandamente
le comunale și județene cu rol 
de Coordonator ăl’lucrărilor de 
pa ogoare au întocmit programe 
și orarii de muncă pentru toți 
lucrătorii satelor, pe echipe, bri- 
?ăzî, ferme, au repartizat utila
și*  mecanice in raport de capa

citatea productivă și viteza zilni
că de înaintare. Urmărind per
manent starea de vegetație și 
gradul de maturare p'e flecare 
cultură și parcelă s-au declan
șat lucrările de recoltare, 
de la o zi la alta sporesc 
intensitate. Concomitent, 
loacele de transport 
noua recoltă, iar in urma, culegă
torilor, tractoarele ară, pregă
tind terenul pentru semănatul 
cerealelor păioase de toamnă.

în cimpia bihoreană, unde 
imaginile de mai sus pot fi in*  
tflnite la tot pasul, bătălia prin
cipală care se dă în această 
«Sptămină Cste la recoltarea flo- 
rii-soarelui. unde lucrările siht 
întirziatfe. Folosirea insuficientă 
a mijloacelor mecanice, nereali- 
zarea vitezelor zilnice planifica
te de înaintare in lan, ca Și sla
bă intervenție cu forțe manua
lă acolo unde combinele nu au 
putut lucra zile de-a rîndul din 
căuza terenului moale, âu de
terminat în majoritatea unități
lor nepermise intîrzieri — din 
3401 hectare pină acum au fost 
recoltate doar 1 657 hectare —< 
ăi, ca atâre, pierderi substanția
le de recolte prin Scuturare.

Acum, cînd îhtr-o serie de co
operative agricole această lucra
re s-a încheiat, pentru ca pină 
lă SflrȘitUl săbtâminii pe an
samblul județului să fie pusă la 
adăpost întreaga producție de 
floarCâ-soarălui, s-a procedat lâ 
deplasări de combine. De la to- 
vârișui Ștefan Poes, directorul 
S.M.A. Săcuieni, aflăm că in 
toata unitățile cooperatiste de- 
âârvite s-a încheiat recoltatul la 
fldarea-soafelui și âcum 4 Com
bine au plecat la S.M.A. Mar- 
ghita in ajutor. Esențial este ca 
utilajele deplasate să fie folo
site ia întreaga capacitate pro
ductivă, fapt care va permite, 
după calculele efectuate, ca la 
o viteză de 800 hectare zilnic, re
coltarea florii-soarelui să se ter
mine pină la Stîrșitul sâplăminii.

DaCă la floarea-soarelui pro
gramele de lucru n-au fost res
pectate, în general, recoltindu-se 
mai puțin decîț s-a planificat i- 
nițial, la sfecla de Zahăr situa
ția ie prezintă cu totul deosebit. 
Lâ C.A-P. Biharia spre exemplu, 
față de grafic sint recoltate cu 
6 hectare mâi mult. Și cum din 
lipsa mijloacelor de transport, 
producția nu poate fi operativ 
preluată, pe 
de tone de 
fiecare zi 
importante

hăr. „Conform graficelor, ne 
«pune ștefan Szilagy, 
ședințele unității. la __
220 hectare pe care le avem, 
terminăm campania de sfeclă în 
200 de zile, adică in... martie". 
La fel și la S.M.A Săcuieni unde 
cu numai trei hectare planifica
te a se recolta pe zi, lucrarea se

pre- 
ceie

florii-soarelui

care 
în 

mij- 
incarcă

cîmp Zac peste 130 
rădăcini, care cu 

staționată pierd 
procente de za

• în această săp- 
tămînă se încheie re
coltatul
• Culesul porumbu
lui a demarat bine • 
După grafic, campa
nia sfeclei se va înche
ia în luna... martie • 
De ce întîrzie trans
portul ? • Elevii biho- 
reni pe ogoare

va încheia în... 273 de Zile. De- 
cit șă stea afară, mai bine sfe
cla să stea in pămint, dar și mai 
bine âr fi ca ea să fie transpor
tată imediat spre fabricile de 
prelucrare.

De altfel, în general, campa
nia de recoltare este limitată în 
județul Bihor datorită transpor
tului. Cu prioritate părăsesc

cîmpul produsele perisabile : le
gume, cartofi, fructe și struguri. 
$i cum graficele de recoltare 
pentru porumb și sfeclă de za
hăr sînt calculate în raport de 
capacitățile de transport dispo
nibile, campania la aceste două 
culturi are toate posibilitățile să 
atingă iarna. Bunul gospodar 
găsește însă soluții. La C.A.P. 
Săcuieni și I.A.S. Biharia. unde 
recoltatul porumbului se efectu
ează în totalitate mecanizat, au 
fost improvizate platforme de 
depozitare in cîmp. Aici sînt 
transportați știuleții pe distanțe 
«curte, direct de la combină. De 
asemenea, se preconizează înfiin
țarea unor ‘
Diosig.

Campania 
rumbuluî a 
acum fiind culese mecanic 
manual 3 000 hectare în C.A.P. 
și 2 000 în I.A.S. Sint urmărite 
numai acele parcele în care po
rumbul a ajune la maturitate. 
La cooperativele agricole din 
Cades, Cubulcuț, Chereșeu. Dio- 
sig. Sâlonta. echipele de coope
ratori recoltează hibrizi timpu
rii. Un sprijin prețios în această 
campanie de recoltat îl aduc e- 
levii din județul Bihor. La I.A.S. 
Biharia. 110 elevi de la Școala 
generală nr. 15 din Oradea C- 
fectuau la staționar depănușatul 
porumbului, ajutau lă încărca
tul producției în remorci.

ȘTEFAN DORGOȘAN

baze volante la

de recoltare a po- 
demarat bine, pină 

șl

PE DRUMURI
(Urmare din pag. I) 

în țară tineretul are deschise cu adevărat toate 
posibilitățile. Și el profită din plin de aceste 
extraordinare deschideri spre cultură, spre o 
calificare superioară, care îi permit să fie me
reu în fruntea celor bine pregătiți.

Desigur, tineretul este un factor de progres. 
Timpul aduce omului experiență, informație. 
Dar în jurul vîrstei de 18 ani, cred eu că tî« 
nărui are cea mai mare deschidere spre cul
tură, spre profesie, spre creație. Dealtminteri 
și istoria științei ne arată, în special în mate
matică, că cei mai multi creatori au produs 
foarte tineri. Or, astăzi, cînd ritmul de dezvol
tare al științei și tehnicii s-a schimbat, cînd re
voluția din știință și tehnică face ca să trăim 
un ritm accelerat al descoperirilor și invenții
lor, trebuie să ne gîndim cu toții, tineri și vîrst- 
nici, la cea mai eficientă activitate, nu numai 
pentru „a ține pasul", ci, mai ales, penttu a de

lor, trebuie să ne 
nici, la cea mai e 
fjeuiiu „u j111rs puaui . ui, mui uic, pvimw w —w- 
termina ritmul mersului.

Noi sîntem stăpînii propriei vieți și orînduiri, 
nu există zei sau astre care Să ne dirijeze, să 
ne condamne, fără apel, la fericire sau mize1 
rie; noi trebuie să muncim spre a găsi cele 
mai eficiente căi de acționare. Și viața de as*  
tăzi este extrem de complexă - ne solicită 
profesional și, implicit, politic și etic. Tinere
tului i se face timpuriu această educație a 
participării. Și cred că nimic nu rezumă mai 
clar ce trebuie să facă tineretul, decîț cuvin
tele secretarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu: „Astăzi, cînd în 
Rothânia te construiește noua ordine socială, 
tineretul trebuie să fie în primele rînduri pen
tru înfăptuirea politicii marxist-lenȘniste a par
tidului nostru, pentru făurirea societății socia-

Se recoltează floarea-soarelui de pe ultimele suprafețe
Foto : O. PLECAN

AU ÎNCHEIAT
RECOLTAREA 

FLORII-SOARELUI
51Unitățile agricole de stat 

cooperatiste din Cimpia Banatu
lui âu terminat vineri recoltarea 
florii-soarelui de pe întreaga 
suprafață ocupată de această 
cultură în județul Timiș. AcUm 
toate forțele sint concentrate la 
«trîngereâ recoltei de porumb, 
atingindu-se viteze sporite de 
lucru în majoritatea unităților 
agricole. Pregătirea terenurilor 
pentru culturile de toamnă și îh- 
«âmînțarea Orzului au fost .și eie 
intensificate, lucrări care, in zona 
colinâi-ă a Făgetului și în alte 
Zone din agricultura timișeană, 
au fost încheiate în avans față de 
graficele întocmite de comanda
mentele locale.

DE MUNTE
liste multilateral dezvoltate, pentru victoria co
munismului".

îmi face nespusă plăcere să observ ecoul 
cuvintelor avîna rezonanță — și nu de azi - 
în rîndul tinerilor. Așa cum se știe, viața pa
triei a oferit și oferă nenumărate exemple 
înălțătoare de muncă și luptă venite de la 
tineret în marile bătălii revoluționare, pe fron
tul antifascist, pe marile șantiere ale socialis
mului. Astăzi, tineretul este pretutindeni pre
zent, acolo unde este nevoie de un spor de 
entuziasm, de dăruire. în construcția socialistă 
este incorporat »i -fortul tinerei generîț.i ; ba 
își pune pecetea entuziasmului și dinamismului 
pe efigia muncii. Tineretul sătesc este un fac; 
tor activ în modernizarea agriculturii. Tinerii 
din școli își îndeplinesc cu rîvnă sarcina lor 
supremă - pătrunderea tot mai adînc în mi
nunatul univers al cunoașterii. Iar dintre stu
denții de azi, tof ma' bine se deslușesc spe, 
cicliștii și savanții de mîine. Un „mîine" foarte 
apropiat, avtnd în vedere ritmul accelerat pe 
care îl trăiește astăzi lumea.

...Și așa, drumețind între Bolboci și Omul, am 
văzut drumul în ascensiune al tineretului nos
tru. Și din nou mi-au răsunat în urechi cuvin
tele rostite de secretarul general în legătură cu 
tineretul : „Se cer create condiții ca tineretul 
să poată participa mai activ la viața socială, 
să-și poată manifesta energia în direcția per
fecționării societății umane, a înfăptuirii idea
lurilor de dreptate, libertate ți bunăstare a 
întregii omeniri".

Societății noastre i se cere, așadar, să-și 
formeze tînăra generație și, formind-o, să se 
bizuie solid pe ea. Este acesta un sublim man
dat de încredere.

(Urmare din pag. I)

aceea n-a mai dat prin fabrică, 
împlinise trei luni de la înca
drare. Umblă fără hici o țintă, 
servește ca „menajeră1* la o fa
milie binevoitoare din Colentina 
în schimbul hranei, aceștia o 
recomandă (stranie protecție) u- 
nei cunoștințe, S.I., tapițer de 
meserie. Se mută la acesta. „Că
sătoria" durează două luni pină 
ce descoperă că S.I.... este că
sătorit și are 0 fetiță. Pleacă la 
o prietenă in Pașcani, stă o 
lună. Din nou, în Capitală, unde 
se descurcă mal ușor.

Fără bani, fără acte, fără un 
domiciliu stabil. Se aciuește tot 
le familia Constantinescu din 
Colentina care o reprimește, ca 
și cînd nu s-ar fi întîmplat ni
mic. Pină la întilnirea cu mi
liția, duce o existență letargică, 
„mincam prin oraș, dormeam pe 
unde apucam, dar nu prea știam 
ce-i cu mine", intr-o totală pier
dere de sine. Un dezorientat 
moral devine, prin forța lucru
rilor. un om slab, incapabil să 
se controleze, să se oprească din 
această rapidă alunecare.

„Puteam să fac tot ce voiam, 
dar singurul lucru pe care-1 do
ream cu adevărat — întoarcerea 
acasă — mi se părea cel mai Cu 
neputință. Mi-era rușine să dau 
ochii cu mama, cu frații mei. 
Iar la întreprindere nici n-aș 
îndrăzni să calc. Cred c-au anat 
totul despre mine. Aș vrea să-mi 
refac viața, dar nu Știu cum 
procedez".

Lipsită de voință, stăpînită 
neliniște, urmărită de panica
a nu reuși să recîștige încrede
rea oamenilor, E.A. lasă totul 
pe seama întimplării. > Ce al 
de gînd, o întreb. scurtind 
firul acestor lungi autoacu- 
zații 7 
pînită
„Știu eu, să lucrez undeva...". în- 
toaree-te de unde ai plecat. Ai 
un. contract, de muncă. „Nu mă 
mai primesc înapoi. Am plecat 
fără nici o formă. Și apoi, n-am 
curajul ! Nu-1 am !“

Argumentele adolescentei din 
fața mea, care nu-și mai stăpi- 
nește lacrimile, mi se par demne 
de reținut pentru ceea ce se 
conturează a fi, pe un plan mai 
general, frica de a te întoarce pe

sâ

de 
de

Dă din 'rmeri. stă- 
de aceeași confuzie :

Cum ne gospodărim
propria casă

Secretarul comitetului U.T.C. 
pe întreprinderea Oțelul Roșu, 
Gheorghe Smadu, ne-a invitat 
să însoțim o echipă de tineri in
tr-un control asupra modului în 
care se respectă regulamentul 
de ordine interioară într-unul 
din noile cămine de nefamiliști 
dat de curînd în folosință. Ni 
s-a mai spus că el se află sub 
patronajul direct al organizației 
U.T.C., că asemenea controale 
se fac periodic și că în urma lor, 
în funcție de cele constatate, se 
iau măsuri în consecință.

Pe scurt, cele văzute se pot 
împărți în două categorii. Ca
mere precum cele în care locu
iesc Iulică Mătăsăreanu, Ilie Sâ- 
dovan. Mariana Miclea. Petru 
Bidilici și multe altele, caracte
rizate prin curățenie desăvîrșită,

bun gust, ordine și cămara ca 
cele ale subinginerilor Nucu 
Stăncescu, Zoltan Szlatky. ale 
tinerilor muncitori Gheorghe 
Boată, Florian . Lazăr, Ștefan 
Mărcușu, Ion Firan, Constantin 
Ciorbă și din păcate lista ar pu
tea fi continuată, unde dezordi
nea, falsa originalitate, atmosfe
ra irespirabilă fac casă bună cu 
deteriorarea bunurilor din in
ventar și refuzul arogant de a 
«e supune bunului simț. Firește, 
sancțiunile cu caracter adminis
trativ au și ele partea lor edu
cativă. Să zicem că respectivii 
tineri nu vor mai pune păturile 
pe jos în loc de covoare, nu vor 
mai bate cuiere pe fața lustrui
tă a dulapurilor, că vor avea 
grijă ca masa să nu mai ardă, 
iar pereții nu vor mai fi tapițați

drumul cel drept. Frica de a-ți 
înfrunta și birui propriile Slăbi
ciuni și limite. Frica că nu vei 
izbuti pină la capăt. Putem fi 
la 18 ani victimele credulității, 
putem greși din neștiință, ne 
putem lăsa furați de întimplare, 
dar avem dreptul, față de noi 
înșine, de a prelungi la neștir
bit un moment de rătăcire, de a 
stărui în greșeală 7 Acum nu mai 
folosesc nimănui lamentările, 
crizele de conștiință (lucidita
tea și mintea cea de pe urmă ar 
fi trebuit să premeargă faptelor 
noâstre). Am stat mult alături 
de E.A. despicind firul în patru. 
Aceeași teamă de a limpezi lu
crurile, de confruntarea directă, 
de neocolit cu cei din jurul ei. 
..Cum să mă întorc, dacă se știe 
totul despre mine ?" Fără îndo-

Cit durează
un moment
de rătăcire?

cu decupaje din reviste șl Idoli 
din a căror biografie. adesea 
demnă de toată stima, nu știu 
mai întotdeauna nimic. Pe fie
care în parte i-am întrebat de 
ce au procedat astfel. „Să avem 
și noi ceva ..pe jos", „unde era 
să-mi pun hainele ?“, „Mi se 
păreau prea pustii pereții" etc. 
Să reținem din aceste răspun
suri existența unui simbure de 
interes pentru ordine, pentru 
frumos dar de flecare dată gro
solan exprimat, obținindu-se 
tocmai efectul contrar. Ca să nu 
mai vorbim despre alte acte de 
indisciplină, despre ținuta vesti
mentară pe care înseși „mode
lele" genului le-ar ridiculariza. 
Pe bună dreptate se spune că 
felul in care știi să-ți rînduiești 
locuința unde, în paranteză fie 
spus! îți petreci cam jumătate 
din viață, este în bună parte si
nonim cu propriul tău fel de a 
fi. Cine li învață pe tineri aces
te mari „amănunte" 7 Anume 
corecții se produc și pe parcurs. 
Vorbind despre cele văzute 
cămin, 
U.T.C.,

a hotărît să o repri- 
E.A. „Mă gîndesc a- 
spunea Stan Petrea, 
sector, de ce 

contractul
nu 
de 
Să

fală, nimeni nu va putea șterge 
cu buretele, ca de pe o '
scris, tot ceea ce s-a 
Fiecare răspundem de 
facem. Acesta este un 
maturității morale și sociale de 
care orice tînăr trebuie să se a- 
propie odată cu virata de 18 ani. 
Reluind unul din argumentele 
Catiei Androne, „a trăi pe banii 
tăi, a fi independent" presupune 
să-ți asumi din capul locului și 1 
niște reguli de viață, să te con
formezi unei discipline interioa
re, să decizi cu de la sine putere 
cui. acorzi creditul moral și su
fletesc. Indiscutabil, „hotărireă 
de a-ți reface viața" îți cere un 
mare efort de voință, îi spuneam 
atunci tinerei din fața mea, con- 
vingînd-o că nu va fi ușor, că 
n-o să-și atingă ținta mergînd : 
îr.tr-un picior, că lncercînd să ■ 
pășească pentru prima dată 1 
drept, nu-i vor tremura pieioa- • 
rele. „Este important, spunea 
unul din colegii ei de generație, 
Gheorghe Niculescu, să înțelea
gă că a greșit. Să accepte că ■ 
vina cea mai mare îi aparține,

tablă de 
petrecut.
ceea ce 
semn ai

ei și nu întîmplării. Că n-a prea 
știut oe face cu libertatea, că 
și-a pierdut cu ușurință capul. 
Așteptind-o să revină în mijlo
cul nostru, așteptăm de fapt un 
alt om apropiat de eleva cu
minte, silitoare și interiorizată 
de la începutul uceniciei în a- 
oeastă întreprindere."

Ar fi o ipocrizie din parte-ne 
să afirmăm că aici. în colecti
vul fabricii din Militari. E.A. 
este așteptată cu brațele deschi
se. Dacă stăm Să ne gîndim bine, 
pentru colegi, maiștri, pentru 
organizația U.T.C. din care face 
parte E.A. reprezintă un caz 
problemă pentru recuperarea că
reia se va Cere multă bătaie de 
cap. Și totuși, acest colectiv care 
se ocupă de educația a zeci de 
tinere fete 
mească pe 
cum, ne 
șeful de
i-am desfăcut 
muncă 7 Cred că așteptam 
se întoarcă. Numai munca poate 
vindeca și repara rănile și în
cercările prin care a trecut". în 
același timp, cazul Ecaterinei 
Androne a stîrnit și cîteva sem
nale de alarmă. Iată exprimat 
unul dintre ele : „Va trebui să 
veghem cu mai multă grijă la 
pregătirea pentru viață a tine
relor fete. Oricît le-am tutela și 
le-am purta de grijă. In mo
mentele importante ale existen
ței rămin singure. Și trebuie șă 
se bizuie pe ele ! Să le învățăm 
pe fete să folosească libertatea 
dobindită odată cu majoratul. Și 
«â le spunem răspicat : răspunzi 
de tine însuți. Acesta este un 
aspect hu. lipsit de importanță 
al integrării tinerelor în viața 
marilor orașe,.al formării de
plinei maturități in gîndire și 
Comportament" (Ioana Răileanu, 
instructor de practică).
' Peste două luni, Ecaterina An
drone va împlini 18 ani. Majo
ratul. Ea este acum nu doar un 
adolescent in echilibrul instabil 
al viratei. Nu doar un tînăr care 
a greșit flagrant față de sine. 
Cit poate, spre a completa ima
ginea, ceea ce aspiră să fie : un 
om întreg și limpede. Va avea 
curajul și tăria să-și ducă pină 
lă capăt promisiunile 7

. ____ lâ
secretarul comitetului 
Gheorghe Smadu, ne 

cita un exemplu din propria «a 
biografie. La absolvirea «colii 
profesionale, 4 colegi locuiau la 
aceeași gazdă. Trei dintre ei 
erau fumători. Pentru a-și sa
tisface această plăcere trebuiau 
«ă iasă de fiecare dată afară. 
Pină la urmă, alternind discuții
le in jurul fumatului cu obliga
tivitatea nu întotdeauna plăci'f 
de a ieși afară, cu toții s-âu lă- 
sat de tutun. Acolo, in. cămin, 
am văzut, sînt camere care stră
lucesc de Curățenie. Nu e vorba 
de a-i transforma pe locatarii 
acestora în pedagogi care să țină 
indolenților prelegeri de igiena 
locuinței, ci de a transforma 
comportarea lor în modele, sînt 
acolo tineri eu pasiuni 
cele mai invidiate, dar 
atit, de cei care cu totul nejus- 
tfficât se consideră incapabili a 
se molipsi de ele ; radioama
tori, pictori, sportivi. Si le con
cretizează 
fără a se 
deosebite, 
tot atiteă 
ficare utilă a curajului, a orgo
liilor, a spiritului inventiv și n 
tenacității 7

Organizația U.T.C, sub patro
najul căreia se află căminul și 
care din cele aflate ulterior, se 
bucură de totalul sprijin moral 
și material al întreprinderii, or
ganizează controale, acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică, sta
bilește echipe obștești de între
ținere a instalațiilor, răspunde, 

. pe cit fi stă îrt putință, la toa
te solicitările tinerilor. Rău nu 
e, dar foarte puțin este. In urma 
raidului 
cfetârul
U.T.C., 
Băghinâ, despre posibilitatea gă
sirii unor forme care să contri
buie, acolo, în. perimetrul locu
inței, la educația socială a tine
rilor nefamiliști. A fost de acord 
că nu e tocmai greu. Tot ceea 
ce rămîne de făcut este să por
nească la treabă.

dintre 
numai

din proprie plăcere 
gîndi la performante 
Nu sînt oare acestea 
posibilități de valori-

fâeut- am vorbit cu 6e- 
comitetului orășenesc 
tovarășul Constantin

ION DANC-. \rr

Activitatea politico-educativă și sportivă organizată cu elevii va 
fl orientată și se va realiza pe baza hot&rîrllor Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist Român și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse in cuvintarea rostită la marea adunare 
populară de la Craiova, urmărindu-se realizarea unui amplu pro
gram de activități care să contribuie la formarea profilului moral- 
DOlitice al elevilor, la educarea lor in spiritul revoluționar.

Acțiunile politico-educative și sportive vor fi dedicate aniversării 
a 55 de ânl de la înființarea Partidului Comunist Român, aniversării 
â 108 de ani de la cucerirea independenței de stat a României, în- 
tlmpinării Congresului al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, 
celei de-a HI-a Conferințe Naționale a Organizației Pionierilor ți 
cetei de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R.. precum și altor eveni
mente deosebite din istoria și viață patriei și a partidului nostru.

Pe baza prezentului program de acțiuni — elaborat de Minis
terul Educației ți Invățămîntului, C.C. al U.T.C., Consiliul Național 
âl Organizației Pionierilor ți Consiliul Național pentru Educație 
Fizică ți Sport — la nivelul județelor, inspectoratele școlare, comi
tetele U.T.C., consiliile organizațiilor pionierilor ți consiliile pentru 
educație fizică și sport vor elabora programe comune pentru anul 
școlar 1975—1976, asigurindu-se astfel cadrul unitar de organizare 
Și desfășurare a acțiunilor politico-educative și sportive in unitățile 
școlare din județul respectiv. La nivelul școlilor se vor elabora 
programe comune de activități politico-educative și sportive tri
mestriale.

Conducerile de școli, organizațiile de pionieri și U.T.C. vor ma
nifesta exigență in conceperea și realizarea acțiunilor educative și 
Sportivă, vor lua măsuri pentru eliminarea paralelismelor, rațio
nalizarea activităților și lichidarea supraîncărcării pionierilor și 
elevilor. Se va realiza o susținută popularizare a acțiunilor inițiate, 
asigurindu-se caracterul de masă al activităților, participarea pio
nierilor ți elevilor la acele activități pentru care aceștia manifestă 
interes și dovedesc reale aptitudini.

Intr-un an școlar, in cazul concursurilor pe Obiecte, un elev 
poate participa la un singur obiect de invățămint. In perioada pre
gătirii și desfășurării tezelor trimestriale, precum și in timpul exa
menelor nu se vor organiza alte acțiuni cu pionierii și elevii, cu 
excepția activităților statutare ale organizației U.T.C. și de pionieri.

Organizarea altor acțiuni republicane sau interjudețene, care 
nu sint cuprinse în prezentul program se aprobă pe baza hotăririi 
comune a M.E.I., C.C. al U.T.C., C.N.O.P. și C.N.E.F.S.

I. ACȚIUNI DE EDUCARE ȘI STIMULARE A INTERESULUI 
ELEVILOR PENTRU ȘTIINȚA ȘI TEHNICA, PENTRU MUNCA

1. Concursuri școlare ți olimpiade pe obiecte de invățămint
A. Pentru elevii din gimnaziu, clasele VII—VIII : *

a) Matematică i etapa pe comună, oraș, municipiu (sector —
București) — 8 februarie ; etapa pe județ (municipiul București) — 
25 aprilie.

B. Fentru elevii din învățămintul liceal :
a) Limba ți literatura română : etapa pe școală — 25 ianuarie ; 

etapa pe județ — 22 februarie ; etapa pe țară — 5—11 aprilie la Tg. 
Mureș.b) Limba și literatura maternă (participă elevii din școlile cu 
predare in limbile naționalităților conlocuitoare) : etapa pe școală
— 25 ianuarie ; etapa pe județ — 22 februarie ; etapa interjude
țeană (pentru limba maghiară și pentru limba germană) — 5—11 
aprilie la Tg. Mureș.

c) Limba șl literatura rusă : etapa pe școală — 25 ianuarie , 
etapa pe județ — 22 februarie.

d) Fizică : etapa pe școală — 25 ianuarie ; etapa pe județ — 
22 februarie S etapa pe țară — 5—11 aprilie la Galați.

e) Matematică : etapa pe școală — 25 ianuarie : etapa pe județ
— 29 februarie ; etapa pe țară — 5—11 aprilie la Brașov.

f) Chimie : etapa pe școală — 25 ianuarie : etapa pe județ — 
2# februarie ; etapa pe țară — 5—11 aprilie la Bacău.

g) Filozofie: etapa pe școală — 25 ianuarie ; etapa pe Județ
— 29 februarie ; etapa pe țară — 5—11 aprilie la Cluj.

h) Biologie : etapa pe școală — 25 ianuarie ; etapa pe județ
— 29 februarie ; etapa pe țară — 5—11 aprilie la Timișoara.

C. Pentru elevii din învățămintul profesional se organizează 
concursuri la limbă ți literatura română, matematică, fizică ți chi
mie in etapele ți la datele prevăzute pentru elevii din licee.

2. Concursuri de creație tehnică și de însușire a unei meserii
A. Pentru elevii din învățămintul primar și gimnazial :

a) Concursul și expoziția pionierilor și școlarilor „Mînitehni- 
cus" : etapa pe școală, de pregătire a lucrărilor : 1 octombrie — 30 
aprilie ; — etapa pe Județ (expoziție) 15 mai — 15 iunie ; — etapa 
pe țară (expoziție) in vacanța de vară.

b) Concursul de aero-navo-raehetn-modele, radio.telegrafie și 
carturi : etapa pe școală — 1 octombrie — 30 martie ; etapa pe 
județ — in vacanța de primăvară ; etapa pe țară — in vacanța de 
vară.

B. Pentru elevii din. învățămintul liceal și tehnic-profesional :
a) Concursuri pe meserii și specialități : se organizează pentru 

elevii din învățămintul liceal, profesional ți ucenicie la locul de 
muncă, pe meserii, după cum urmează : etapa pe Clasă — (comună 
cu proba practică la sf. de tr.) — 6—20 decembrie ; etapa Pe școală 
— 20 februarie — 10 martie ; etapa pe zonă — 20—25 martie ;

Programul acțiunilor politico-educative 
și sportive pentru elevi in anul școlar 1975-1976
etapa pe minister — 5 aprilie — 12 mai ; etapa pe țară — 29 mal 
— 1 iunie.

b) Concursul „Tehnium" : etapa pe țcoală. de pregătire a lu
crărilor : 1 octombrie — 30 aprilie ; etapa pe județ — expoziție și 
sesiune de comunicări și referate : 1 mai — 30 iunie.

3. Concursul de fotografii artistice al pionierilor și elevilor
Expoziția județeană : vacanța de primăvară ; expoziția republicană : 
vacanța de vară.

4. Acțiunile de muncă patriotică vor fi organizate potrivit re
comandărilor comune ale M.E.I., C.C. al U.T.C. ți C.N.O.P.

II. PREGĂTIREA POLITICO-IDEOLOGICA A ELEVILOR, In 
cadrul organizațiilor de pionieri și U.T.C., se organizează cu spri
jinul cadrelor didactice și al conducerilor școlilor, potrivit Instruc
țiunilor C.C. al U.T.C. și a indicațiilor C.N.O.P.

III. ACȚIUNI CULTURAL-ARTISTICE
1. Finala pe țară a concursului cultural-artistic „Românie so

cialistă, țara mea de glorii" pentru formațiile corale ți orchestrale 
ale pionierilor ți elevilor. Etapa republicană : 10 dec. 1975 — 15 
iunie 1976.

2. Concursul de teat im de poezie patriotică ți revoluționară ai 
pionierilor și elevilor „Sub flamura partidului, te slăvim Românie 
socialistă". Faza județeană : 4 aprilie — 8 mai.

3. Festivalul de muzică instrumentală pentru pionieri și elevi 
„Ciprian Porumbescu". Vacanța de vară — la Suceava.

4. Festivalul artistic al pionierilor ți elevilor „Litoral ’76". Par

ticipă formații ale pionierilor ți elevilor care s-au evidențiat in 
activitatea cullural-artistică. Vacanța de vară — la Constanța.

5. Concursul de creație literară al pionierilor și elevilor „Tinere 
condeie" cu tema : „învățăm, muncim ți trăim in chip comunist". 
Lucrările selecționate, Ia etapa Județeană, vor fi trimise Ia C.N.O.P., 
la C.C. al U.T.C., pină la data de 15 aprilie.

6. Concurs ți expoziție de artă plastică a pionierilor si elevilor 
dedicată centenarului nașterii lui Constantin Brâncuși, Vacanța de 
vară — la Tîrgu Jiu.

7. Expoziție de filatelie a pionierilor „Cravatele roșii" — I iu
nie — 30 iunie la Iași.

8. Festivalul cineeluburilor pionierilor și elevilor „Creștem 
odată cu țara". Etapa republicană : în vacanța de iarnă.

IV. ACȚIUNI DE PREGĂTIRE A TINERETULUI PENTRU A- 
PARAREA PATRIEI, DRUMEȚII ȘI EXCURSII CU TEMATICA 
PATRIOTICA, TABERE ȘI COLONIt PENTRU ELEVI ȘI PRE
ȘCOLARI

a) Tabere de odihnă, de muncă și instruire pentru activele 
U.T.C. ți pionierești, de pregătire a tineretului pentru apărarea 
patriei și cele sportive, precum și acțiunile : „Marșul Victoriei", 
„Asaltul Carpaților", Complexul tehnico-aplicativ „Pentru apăra
rea patriei", expedițiile „Cutezătorii", competiția cicloturistică 
„Floarea prieteniei" ți acțiunea „Căutătorii de comori".

b) Tabere pe profile ți Interese se organizează pentru limba ți 
literatura română, matematică, fizică, chimie, biologie, geologie- 
geografie, activități tehnico-aplicative, istorie, limbi străine, etno
grafie ți folclor, arte plastice. în aceste tabere vor avea loc de
monstrații practice și expoziții cu participarea membrilor cercuri
lor ți elevilor.

c) Concursurile „Patrulele școlare de circulație", „Prietenii grăni
cerilor", „Prietenii pompierilor" și „Acordarea primului ajutor".

Acțiunile prevăzute la acest capitol se vor organiza in vacan
țele școlare, potrivit reglementărilor in vigoare.

V, CAMPIONATE ȘI CONCURSURI SPORTIVE ȘCOLARE
1. Campionatele naționale școlare ale liceelor și școlilor profe

sionale.
fa) Atletism : etapa pe județ — pină la 9 mai 1976 ; etapa finală 

—3^—13 iunie 1976.
'■^bîtXupte greco-romane ți libere : etapa pe județ — pină Ia 18 
iatraărie 1976 ; etapa pe zonă (minister) — pină la 7—8 februarie 
1976 ; etapa finală — 9—11 aprilie 1976 — greco-române ; 6—8 a- 
prilie 1976 — libere.
.^f&^Schi — probe alpine și fond : etapa pe județ — pină la 25 

iadnarie 1978 ; etapa pe zonă (minister) — pină la 15 februarie 
1976 : etapa finală — 5—6 martie 1976 — fond ; 8—9 martie 1976 — 
alpine. «

2. Campionatele naționale școlare și de juniori.
») Baschet: turul 1—28 septembrie — 8 noiembrie 1975 ; turul 

II — 25 ianuarie — 7 martie 1976 ; turul III — 19—21 martie și 1—4 
aprilie 1976 ; etapa finală — 28 aprilie — 2 mai 1976.

b) Fotbal : turul I — 7 septembrie — 30 noiembrie 1975 ; turul 
II — 28 martie — 6 aprilie 1976 ; etapa finală — 13—20 iunie 1976.

c) Handbal : turul 1 — 14 septembrie — 26 octombrie 1975 ; turul 
II — 4 aprilie — 16 mai 1976 ; etapa finală — 6—11 iunie 1976.

d) Rugby : turul 1 — 21 septembrie — 2 noiembrie 1975 ; tuful 
II — 9 noiembrie 1975 — 25 aprilie 1976 ; etapa finală - 2—23 mai 
1976.

Volei : turul 1 — 21 septembrie — 30 noiembrie 1975 ; turul II — 
25 ianuarie — 4 aprilie 1976 ; etapa finală — 12—15 aprilie lflt.

3. Campionatele de calificare pentru școlări șî juniori.
a) Baschet : etapa pe localitate — pină la 14 martie 1976 ; etapa 

pe județ — pină Ia 23 mai 1976 ; etapa finală — 16—20 iunie 1976.
b) Handbal : etapa pe județ — pină la 2 mai 1976 ; etapa finală 

(pe zone) — I — 12—13 iunie 1976 ; II — 19—20 iunie 1976.
c) Volei : etapa pe localitate — pină la 11 aprilie 1976 ; etapa 

pe județ — pină la 23 mai 1976 ; etapa finală — 5—20 iunie 1976.

4. Concursuri republicane pentru unitățile școlare cu profil 
sportiv

a) Schi — probe alpine : etapa finâlă — 19—21 martie 1976.
b) Schi-fond : etapa finală — 21—22 februarie 1976.
c) Schi — sărituri speciale și combinata nordică : etapa finală 

— 5—6 martie 1976.

f
 Atletism : jr. categ. II — etapa finală — 10—11 iulie 1976.
Atletism : jr. categ. I — etapa finală — 24—25 iulie 1976.

Atletism — tetratlon : etapa pe zonă — pină la 6 iunie 1976 j 
finală — 3—4 iulie 1976.

g) Gimnastică sportivă : etapa pe zonă — pină 1*  21 martie 
1976 ; etapa finală — 13—15 aprilie 1976 (băieți) — 16—18 aprilie 
1976 (fete).

h) Gimnastică modernă : etapa finală — 28—30 lunfe 1976.
1) înot : etapa finală — 13—17 iulie 1976.5. Cupele școlilor sportive
a) Box : etapa de zonă (serii) — etapa 1 — 21 decembrie 1975 ; 

etapa II — 18 ianuarie 1976 : etapa III — 15 februarie 1976 ; etapa 
IV — 29 februarie 1976 ; etapa V — 4 aprilie 1976 ; etapa finală — 
25 aprilie 1976.

b) Haltere : etapa de zonă (serii) - etapa 1 — 18 ianuarie 1976 ; 
*UoPea 11,7 2,Z„Lf‘bruar:e ,1976 • e,a”a 111 - 88 martie 1976 ; etapa IV
— 25 aprilie 1976 ; etapa finală — 8—9 mai 1976.

c) Judo : etapa de zonă (Serii) — etapa I — 6-7 martie — jr. 
mari ; etapa II — 27—28 martie 1976 — jr. mari ; etapa I — 13—14 
martie 1976 — jr. mici ; etapa II — 3—4 aprilie 1976 — jr. mici : 
etapa finală — 17—18 aprilie 1976.

d) Lupte greco-romane : etapa de zonă (serii) — etapa I — 
1 februarie 1976 ; etapa II — 7 martie 1976 ; etapa III — 21 marile 
1976 ; etapa IV — 25 aprilie 1976 ; etapa finală — 12—13 iunie 1970,

e) Lupte libere : etapa de zonă (serii) — etapa I -
brie 1975 ; etapa II — 1 februarie 1976 ; etapa III _  14
etapa IV — 25 aprilie 1976 ; etapa V — 16 mai 1976 :
— 15—16 iunie 1976.

f) Tenis de cîmp : etapa finală — 23—27 iulie 1976.
g) Tenis de masă : etapa finală — 24—27 aprilfe 1976.
6. „Cupa Tineretului", acțiune sportivă de masă se 

pe baza regulamentului în vigoare.

- 21 decern- 
martie 1976; 
etapa finală

organizează

VI. ACȚIUNI INTERNAȚIONALE
1. Participarea Ioturilor de elevi la olimpiadele internaționale 

de : matematică, fizică, chimie, care se vor organiza în alte țări — 
luna iulie.

2. Participarea elevilor din țara noastră la acțiuni cultural-artis- 
tice internaționale, la expoziții de arte plastice, la competiții spor
tive și Ia tabere organizate în alte țări.

3. Tabere internaționale ale pionierilor șî elevilor organizate de 
Ministerul Educației și învățămintului. Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor și Consiliul Național al Crucii Roșii.
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.UilXll.l
P r e Ș e d i nțele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a primit din partea Căpitanilor Regenți ai Republicii 
San Marino, ALBERTO CECCHETTI ți MICHELE RIGHI, urmă
toarea telegramă :

Vă mulțumim pentru amabilul mesaj pe care Excelența Voastră 
ni l-a trimis cu ocazia Zilei naționale a Republicii San Marino.

Adresînd, la rîndul nostru, cele mai călduroase urări de pace, 
prosperitate și progres poporului și națiunii române prietene, față 
de 'care reconfirmăm sentimentele de sinceră prietenie, consolidată 
și mai mult de recenta vi2ită oficială, este un plăcut prilej pentru 
noi să exprimăm Excelenței Voastre cele mai vii urări de fericire 
personală.

PLECĂRI
Vineri seara a plecat la Pekin 

o delegație de activiști de partid 
condusă de tovarășul loslf 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. ăl P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activită
ții Economice ți Sociale, care, 
la invitația C.C. al P.C. Chinez, 
va efectua o vizită pentru 
schimb de experiență in Repu
blica Populară Chineză.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășul Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
precum și de Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Lucian Drăguț, vice
președinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc ai 
Activității Economice și So
ciale, de activiști de partid.

Au fost de față Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
Delegația economică italiană 

condusa de Francisco Căttanei, 
ăubsecretar de stat lâ Ministerul 
Afacerilor Externe al Italiei, 
care a participat lă lucrările ce
lei de-a V-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale rorhâno- 
italiene de colaborare economi
că. industrială și tehnică, des
fășurate la București între 18 
Și 18 septembrie, a părăsit, Vi
neri dimineața, Capitala.

Înapoieri
Vineri după-amiază z-a îna

poiat din Mexic generalul de 
armată Ion loniță, ministrul 
apărării naționale al Republi
cii Socialiste România, care, lâ 
invitația gefferalulUi de divizie 
Hermânegildo Cuenca Diaz, mi
nistrul mexican al apărării na
ționale, a participat la festivi
tățile organizate cu prilejul ce
lei de-a 165-a aniversări a in
dependenței Statelor Unite Me
xicane.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți generalul 
colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, 
generalul colonel Sterian Țircă 
și generalul colonel Vacile Io
nel, adjuncți ai ministrului, ge
nerali și ofițeri superiori.

COCOȘUL DE HUREZ
(Urmare din pag. I) 

notă de nouă originalitate, 
Construită cu inteligență pe 
un filon de tradiție populară. 
Dominantă este, așa cum fi
resc ne-am fi așteptat, ves
tita ceramică, zisă „de Hu
rez". La un motel in mani
eră rustică plus un camping 
ce se încadrează bine in cio
plitura lemnului de prin par
tea locului a fost adăugat re
cent un magazin special de 
ceramică de Hurez, produsă 
la Horezu, de către vestiți 
meșteri honezani.

Este lucrul pe care vreau 
să-1 subliniez ca o noutate 
și să-l recomand deopotrivă, 
fiindcă de mai multă vre
me se practică prin diferite 
locuri un fel de amestec de- 
personalizator cind este vor
ba de specificul localităților, 
incit, tot recent, in centrul 
Vasluiului am văzut un ma
gazin de artizanat care nu 
prezenta aproape nimic vas
luian, ci vindea folclor dim- 
bovițean produs — după cile 
am auzit — in... Moldova ! în 
acest sens, magazinul „Cera
mica" din Horezu rupe o fal
să inovație de Care, desigur, 
n-avem nevoie, dar de care 
s-a făcut uz. restabilind un 
principiu elementar, prin ex
celență fertil, și anume a- 
cela al individualizării ți 
nicidecum al uniformizării.

Un panou cu o imensă 
coadă de păun, cu străchini 
de Hurez se desfășoară fru
mos. precum o carte de vizi
tă, in curtea motelului. Este 
o invitație, ca să înțelegi ce 
paletă bogată de meșteșug și 
fantezie stă in miinile olari
lor vtlcenf. Magazinul este 
o încintare, aranjat fiind cu 
seriozitate dacă nu neapărat 
științifică, în orice caz po
trivit criteriilor respectării 
originalității meșterilor ce

A’ fost de față Armando Can
tu, ambasadorul Mexicului la 
București.

★
Vineri s-a Înapoiat in Capi

tală grupul de activiști de partid 
și de stat, conduă dă tovarășul 
Laurean Tulai, membru ai C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean Sălaj ăl 
P.C.R., care a făcut o vizită de 
prietenie in R. P. Chineză.

iNTILNiRf
Vineri dimineață, tovarășii 

Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv al
C.C.  al P.C.R.. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. ăl P.C.R.. si Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. s-au 
întâlnit cu delegația Partidului 
Comunist din Grecia (interior), 
condusă de tovarășul H. Dra- 
kopoulos, Secretar al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior). Din. 
delegație fac parte : Dimitrios 
Partsalidis. membru al C.C. al 
P.C. din Grecia (interior), ți 
Lefteris Voutsas. membru al 
C.C. al P.C. din Grecia (inte
rior), director al ziarului „Av- 
ghi".

întâlnirea s-a desfășurat . in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

★
Vineri, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a 
avut o întâlnire cu ministrul co
merțului și industriei din Ma- 
layezia, Dato Hamzah bin Abu 
Samah, cu ocazia vizitei acestuia 
in țara noastră.

în cursul convorbirii au fost 
abordate aspecte ale raporturi
lor dintre România ți Malayezia, 
subliniindu-se dorința ambelor 
țări de a le dezvolta In conti
nuare In toate domeniile, în in
teresul reciproc, ăl cauzei păcii’ 
și Înțelegerii internaționale.

Ministrul comerțului șl in
dustriei din Mălayezia, Date 
Hamzah bin Abu Samah, a pără
sit vineri la amiază Capitala.

SOSIRE
La invitația Ministerului 

Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. vineri la amiază a so
sit în Capitală Mohamed Ibra
him Sobhi, director general al 
Uniunii Poștale Universale — 
V.P.U.

lor mal talentat! : pentru pri
ma dată vedem rafturi, ca 
in magazinele normale de 
artă plastică, purtând numele 
creatorilor — Victor Ogre
zeanu. Dumitru Mischin, Va- 
sile Vicțoreanu. Ioana Țam- 
brea, responsabila, d lntr-o 
familie de olari ea insăși, ne 
spune că in august vinzările 
s-au ridicai numai aici, la 
magazinul din Horezu, la 
suina de 204 000 lei, iar 
Victor Ogrezeanu, conducă-' 
torul atelierului de cerami
că, in care sintem poftiți, 
precizează că realizările â- 
nuale vor urca la aproape 
două milioane, dintre care o 
bună parte in valută. Olarii 
din Horezu exportă ! Le-am 
vizitat atelierul. în care fac 
artă vreo treizeci de meșteri, 
dintre care mai mult de două
zeci tineri și. aici este sur
priza, mai multe fete. Toate 
de prin partea locului, ca Sil
via Păunescu, Sofia Marica, 
Elena Nuică, Virginia Dttcu, 
in jur de 16—19 ani. Cornul cu 
pană de giscă și „gaița", in
strument de finețe, așază ți 
împleteso uimitor de armonic 
niște culori de pămint, pe un 
vas de pămint in perpetuă 
mișcare de rotație. Meșterii 
mai vîrstnici le Sint profe
sorii (Ogrezeanu are 41 de 
ani), florile din pridvoareie 
Horezului le pun în suflete 
sărutul culorii.

Văzindu-le, mă gindeam la 
un alt centru, care s-ar nu
mi Oboga, la un alt centru, 
Marginea, la atitea altele. 
Unele poate sint în proiecte, 
altele in realizare și nu le 
știu eu.

Cocoșul de Hurez, desenat 
in smalț de Ogrezeanu, etntă 
în lumina unei asemenea 
inspirate inițiative. Să mer
gem la ele ca la mari iz
voare de suflet românesc.

A APĂRUT: 

„ERA SOCIALISTĂ" 
nr. 18, septembrie 1975 

Din sumar :
• Ion Catrinescu t Perfec

ționarea continuă a demo
crației economice socialiste ;
• Cornel Hidoș : Productivi
tatea muncii din punctul de 
vedere al activității de con
ducere ; • Cornel Iuga :
Rodnicia muncii sociale in 
perspectiva noului cincinal ;
• Nicolae Popescu : Fondul 
funciar in contextul evolu
ției economiei naționale ;
• Ernest Lupan: Dreptul 
și proprietatea socialistă ;
• Silviu Marian : Destin
derea militară șl dezarmarea
— componentă esențială a 
securității europene.

...Și obișnuitele rubrici :
• CONSULTAȚII — Viori

ca Ramba-Varga, Maria NSs- 
tasc-Georgescu : Socialismul 
științific — parte componen
tă a teoriei marxist-leninis- 
te ; « PAGINI DE ISTORIE : 
Fierea Dragne : 50 de ani 
de la creare» Blocului mun- 
Citorese-țărănesc ; o ȘTIIN- 
ȚA-ÎNVAțAMÎNT — Radu 
C. Bogdan : învățăminiul su
perior integrat și afirmarea 
revoluției tehnico-științifice 
în România ; Mircea Ifrim : 
Modelul etic al profesorului 
și succesul didactic ; e CRE
AȚIA LITERAR-ARTI8TICA
— Vladimir Brânduș : Jude
cata de valoare în critica de 
teatru ; e VIAȚA INTERNA
ȚIONALA — Victor Cosac : 
Noua ordine economică in
ternațională și dreptul po
poarelor de a fi stăpine pe 
bogățiile naționale ; Aurel 
Zamfirescu : Mauritania :
Orientări economice și soclal- 
politice ; e CURENTE ȘI 
IDEI — Consecințe ale crizei 
capitalismului ; • CĂRȚI ȘI 
SEMNIFICAȚII — Alexandru 
Petricean : Gărzile patrioti
ce ; Teodor Vârgolici : O sin
teză critici asupra junimii și 
junimismului ; e REVISTA 
REVISTELOR.

SPORT • SPORT
BASCHET

BALCANIADA A DEBUTAT CU O VICTORIE ROMÂNBASCA

IN campionatul FEMININ CONTINUA SA CONDUCĂ 
I.E.F.S.

w

Vizita delegației Uniunii Socialiste 
a Tineretului din R. S. Cehoslovacă

Aspect de la vernisajul expoziției de fotografii privind viața șt 
activitatea tineretului cehoslovac

Foto : VASILE RANGA

Delegația Uniunii Socialiste 
a Tineretului (U.S.T.) din 
R. S. Cehoslovacă, condusă 
de Jindrich Poiednik, pre
ședintele C.C. al U.B.T., a 
vizitat vineri dimineață In
stitutul de Petrol, Gaze și 
Geologie din Ploiești.

Membrilor delegației ceho. 
slovace le-au fost prezentate 
preocupările Asociației Stu
denților Comuniști din insti
tut pentru infftpiuirea Pro
gramului P.C.R. de perfec
ționare continuă a procesului 
de tnvățămint, de legare a 
acestuia de practică, activita
tea de educare politico-ideo- 
logică a studenților, in spiri
tul și pe baza hotăririlor

la dezechilibrarea eu mult prea 
mare ușurință a formației noas
tre și, contrat evoluției jocului, 
s-au apropiat in finalul întâlnirii 
la numai 5 puncte. Victoria a re
venit reprezentativei României 
cu scorul de 83—78 (38—32), dar 
succesul nu ne mulțumește pe 
deplin. Beneficiind in acest joc 
de un baschetbalist de excepție 
în atac Cernat (32 p.), selecțio
nata noastră a mai contat pe a- 
portul lui Oczelac (15 o.), Nlcu- 
lescu (12 p.) și Popa (8 p). Din 
echipa Greciei ne-Au plăcut Ko- 
roneos (18 p.) și Yiatzoglou (16 
p.). Au condus bine arbitrii Po- 
povschi (Iugoslavia) ți Labov 
(Bulgaria). în cel de-al doilea 
joc s-a înregistrat următorul re
zultat : Iugoslavia — Bulgaria 
101—76 (52—36). Astăzi echipa 
Rcmâniei Întâlnește formația 
Bulgariei (orele 17,30). iar dumi
nică pe cea a Iugoslaviei (orele 
17,15).

Universitatea Timișoara — C.S.U. 
Tg. Mureș 61—52 ; C.S.U. Galați 
— Sănătatea Ploiești 81—71 ; „U“ 
Cluj-Napoca — CrișUl Oradea 
72—60 : Olimpia — Voința Bucu
rești 76—44 și Rapid — Progresul 
63—41. Jocurile continuă în să
lile Constructorul și Floreasca 
incepînd cu orele 9.

VALENTIN ALBUI.ESCU

>.♦»»• -• •. t

în proba de 100 m plat, cîști- 
gată de italianul Pietro Mennea 
cu timpul de 10”28/100, Toma 
Petrescu a obținut medalia de 
bronz, clasfndu-se pe locul trei 
cu timpul de 10’'66/100. Claudiu 
Șușelescu a ocupat locul 6, în 
10”67/100.

• FINALA PROBEI de sim
plu bărbați din cadrul Campio
natelor republicane de tenis, ce 
se desfășoară la arena Progresul 
din Capitală, se va disputa du
minică între Viorel Sotiriu și 
Toma Oviei.

Congresului al XI-Iea al 
P.C.R.

în continuarea vizitei, de
legația U.S.T. a participat 1» 
vernisajul expoziției de foto
grafii privind viața și activi- 
tatea tineretului cehoslovac, 
deschisă 1a Institutul Poli
tehnic din București.

După-amlaZă. in cadrul u- 
nei intilniri prietenești CU 
activul Uniunii Tineretului 
Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din Capitală, președintele 
C.C. al U.S.T. a înfățișat 
preocupările actuale, obiec
tivele și formele de activitate 
ale Uniunii Socialiste a Tine
retului din R.S. Cehoslovacă.

„Colaborarea" dintre extrema 
falsă si virful retras

Pentru echipele noastre, anga
jate în cupele europene, jocurile 
oficiale ale primului tuf au în
ceput într-o zodie nefavorabilă. 
Sorții ne-au fost potrivnici. Cele 
patru echipe cu care s-au con
fruntat reprezentantele noastre 
sint posesoarele Unor cărți de 
vizită impresionante. Real Ma
drid, Ahderlecht, Steaua roșie și 
Dynamo Dresda au ajuns in ul
timii ani pină in etapele supe
rioare ale acestor competiții. 
Fiind realiști, putem spune Că 
o eventuală eliminare a uneia 
dintre aceste echipe este o per
formanță de invidiat. Dar re
zultatele primului tur nu he 
dau decit speranțe teoretice. De 
asemenea, echipa națională des
chide la 24 septembrie seria 
jocurilor intCr-țări din această 
toamnă prin atât de așteptatul 
retur al confruntării cu echipa 
Greciei din Campionatul balca
nic. Cum «e prezintă echipele 
noastre înaintea acestui sezon 
Încărcat și dificil o știm și po
sibilele îngrijorări ale amatori
lor de fotbal — mai ales după 
rezultatele de miercuri — mi se 
par firești.

în primul find, campania a- 
nuftțată acum doi ani de „întă
rire prin transferări" și alte 
mijloace a cluburilor chemate 
să reprezinte fotbalul românesc 
în arena internațională S-â sol
dat cu un eșec. Dinamo a făcut 
transferări neconcludentft și tră
iește letargia unui campionat 
ciștigat anul trecut, acceptând 
prea multe înfrîngerl in jocu
rile oficiale ale ultimelor patru 
luni. Revenirea lui Dumitrache 
este un Ciștig cert, dar pierzînd 
ambiția victoriilor și incercîhd 
o manieră de joc care nu poate 
da roade imediat, nu putem spu
ne că dormim liniștiți. A.S.A. 
Tg. Mureș confirmă faptul că 
este cea mai bună echipă a pro
vinciei și că avind un nucleu de 
jucători ambițioși, tehnici și 
care joacă de cinci ani împreu
nă poate rezista in partea supe
rioară a clasamentului nostru. 
Faptul că n-a putut trece de 
Dynâmo Dresda. pe teren pro- 
priu, surprinde poate mai mult 
deeît eșecul craiovenilor. Si aici. 
Ia Tg. Mureș, dacă unul din ti
tularii de acum se accidentează, 
rezerve nu prea există ! Sint în 
situația U.T.A.-el de acum trei,

actualitatea PENTRUl 
TINERET!

Cu prilejul aniversării a 
600 de ani de existență a 
orașului Vaslui s-a deschis 
In holul Casei de cultu
ră a sindicatelor din locali
tate o sugestivă expoziție 
documentară care prezintă, 
prin machete, grafice și foto
copii după documentele vre
mii, trecutul glorios ai ora
șului, realitățile și perspec
tivele sale economico-socia- 
le, în contextul evoluției in
dustriale și urbane a Româ
niei în viitorul cincinal.

Expoziția completează de 
fapt o largă arie de ma
nifestări politice și cul- 
tural-ărtistice dedicate a- 
cestui important eveniment. 
Dintre manifestările care au 
Stirnit ufl interes deosebit in 
rîndul tinerilor vasluieni, re
ținem : „Tinăra generație — 
Viitorul de aur ăl națiunii 
noastre socialiste" (simpozion 
la Filatura de bumbac), „Ti
neretul — participant activ 
la opera de construire â noii 
societăți" (Casa de cultură a 
tineretului) și altele. Seria 
manifestărilor dedicate aces
tui eveniment va fi Conti
nuată în următoarele 2 săp- 
tămini cu numeroase re
citaluri de ctntece și poezie 
patriotică, intilniri cu perso-, 
nalități culturale și științifi
ce. comunicări științifice, 
mese rotunde, deschiderea 
expoziției de artă plastică și 
arfă populara, dezvelirea bus- 
turilât C. Negmzzi. M. Kb- 
găltiiceânu Și A.î. Cuza.

P. PERFIL

Album-ștafetă
Pe șase trasee ale județului 

Brăila — în comune și orașe — 
„aleargă" în aceste zile un al- 
bum-ștafetă, coneemtiînd cele 

patru ani. Nici la Universitatea 
Craiova situația nu este mai 
roză. In loc să-și Întărească pro
pria echipă, studenții au cedat 
altora jucătorii câre puteau să-i 
mărească cel puțin lotul și, in 
plus, Crișan înțelege să contri
buie lâ realizarea succeselor ne
cesare fotbalului românesc ex- 
primîndu-și cu încăpățînare do
rința de a juca intr-o echipă a 
diviziei B și stând mult timp â- 
fară din teren. Astfel s-a ajuns 
la retitularizarea lui Strimbea-

Dialoguri 
despre fotbal

de CORNEL DINU
nu. Rapidul rămîne copilul poz
naș al fotbalului nostru. Gene
rația tânără, deși talentată, pă
rea încă mult prea fragilă și ne- 
experimentată pentru a suporta 
șocul numit Anderlecht. Dar 1-â 
trecut, sâ Zicem, cu bine. Giu- 
leștehii au reușit și transferul 
deceniului : Răducanu a plecat 
contra unui jucător din echipa 
de tineret a „Sportului studen
țesc".

După această scurtă incursi- 
une. mă gindesC ,dacă cumva 
unul din antrenorii uneia dintre 
aceste echipe, declarind că „Știe 
totul și că nu are nevoie de in
formații" asupra adversarului pe 
care-1 întâlnește, a auzit că ma
joritatea cluburilor cu pretenții 
din lume, și mai toate au, cata
loghează mii de pagini in care 
se scrie aproape totul despre 
foarte mulți jucători și echipe 
ce pot deveni adversari sau co
laboratori oficind. Conlucrarea, 
dorită și declarată încă de mult, 
dintre cluburi și echipa națio
nală rămîne. in continuare, o 
formulă doar de pus pe hirtie. 
S-a stabilit că trebuie făcute toa
te sacrificiile pentru o bună evo
luție, in orice moment, a echipei 
naționale. Normal ar fi fost — 
au spus mulți — ca. printr-o se
rie de măsuri, cluburile să devi
nă unități puternice eu forță de 
exprimare și libertate de acțiu- 
ne, iar pe această bază solidă 
să se grefeze o echipă națională 

mai reprezentative aspecte din 
viața organizațiilor de tineret. 
Sint ilustrate fapte de muncă 
rodnică și eroică, inițiative, ac
tivități patriotice, politico-edu
cative, culturale. Sportive, tu
ristice, de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei etc. 
îricercind sâ râdea cit mai Com
plet tabloul preocupărilor ti
nerilor brăilefti, âlbumul-ștafe- 
tă va ajunge în capitala județu
lui in preajma conferinței or
ganizației județene U.T.C. Cu 
acest prilej va fi organizată și 
o expoziție care va înfățișa ase
menea aspecte, constituind. în 
Întâmpinarea Congresului âl X- 
le-a al U.T.C.. un prilej de dez
bateri și un schimb de experien
ță pentru particlpanții la con
ferință.

Decada culturii 
botoșenene

Ieri au fost inaugurate mani
festările celei de a III-a ediții a 
„Decadei culturii botoșenene" sub 
patronajul Comitetului munici
pal de cultură și educație socia
listă și Comitetului municipal 
U.T.C. Botoșani. Deschiderea a 
fost marcată prin festivalul lite- 
rar-muzical-coregrafic „Românie 
— plai de glorii", la care și-au 
dat concursul 16 scriitori moldo
veni. Desfășurarea manifestări
lor este prevăzută pe zile de
dicate artelor. Astfel. Ziua căr
ții este dedicată lansării lucră
rilor Editurii Jurtimea din Iași. 
Poeții-elevi botoșeneni susțin 
un recital literar, iar tinerii de 
la I.U.P.S. vor avea oaspeți un 
grup de scriitori din părțile lo
cului. Recitaluri șl lecturi de 
autori vor fi grupate sub gene
ricul „Eminesciana". Dansurile 
populare și moderne vor avea, 
de asemenea, o zi special dedi
cată. Ziua filmului va fi mar
cată prin premiera românească 
„Elixirul tinereții" și o gală a 
cineamatorilor. Un „Salon al 
umorului" va sintetiza activita
tea artiștilor botoșeneni ai ge
nului. Urmează zile ale popu
larizării legilor, noutăților știin
ței și tehnicii. Ziua muzicii va 

sănătoasă, ijsntru care sacrifi
ciile apar ndrmale. Trebuind să 
se adapteze intr-un fel, clubu
rile noastre ocolesc răspunderea 
colectivă, fiecare încercînd să-și 
apere propria soartă și alimen
tând un dialog ai surzilor în 
justificarea rezultatelor și ace
lea ale echipei naționale. Ast
fel, s-a ajuns ca, înaintea jocu
lui reprezentativei de la Torino, 
Valentin Stănâscu să nu-și aibă 
toți oamenii sub steag. Nu m-âș 
simți bine in presupusul fotoliu, 
al antrenorului naționalei. în 
primul rind. neavînd încă o 
școală de fotbal, echipele noas
tre seamănă puțin între ele, a- 
tunci cind joacă. Antrenorii noș
tri, formați la pupitre diferite, 
iși așează jucătorii In teren 
cam fiecare în felul său, pornind 
de la jocul cu libero și pină la 
filozofalele expresii tactice : 
,.noi jucăm cu extremă falsă", 
sau „cu Vîrf retras". Această vi
ziune, această concepție, cel pu- 
țih la primul contact din cupele 
europene, s-au dovedit falimen
tare. Esențial ar fi ca cel puțin 
procesul de antrenament să fie 
cit de cit unitar. De aici provine 
potența fizică si tactică oscilan
tă cu care jucătorii se prezintă 
la loturile reprezentative. Ținind 
cont numai de aceste două lu
cruri, fără a aminti de posibili
tățile organizatorice diferite de 
la un județ la altul, hai să ne 
punem in pielea lui Valentin 
Stănescu. obligat să creeze o 
echipă, eterogenă de multe ori. 
numai in șapte zile ! De bine 
de rău, această echipă națională 
nu a pierdut nici un meci de 
un an Și patru luni, poate pen
tru că manager coach-ul de a- 
cum cere jucătorilor săi o disci
plină tactică pe care nimeni nu 
are voie să o calce, făcînd pu
tină filozofie și reducînd totul 
lâ ceea ce poate fi util pentru 
a nu primi, dar pentru a marca 
gol. ..Atunci cind oricare dintre 
noi încearcă să cînte în altă 
gamă partitura cerută, intervine 
mîngîiere percutantă a celebru
lui său timbru de Boris Godu
nov și treci automat la normal

Deci, Valentin Stănescu se 
bazează pe cluburi, deocamdată 
extreme false, și trebuie să cîș- 
tige cu echipa națională, pină 
acum cam tot un tel de vîri 
retras.

.sublinia deschiderea stagiunii fi
larmonicii din Botoșani, CU spec
tacolul omagial George Enescu. 
Tot acum iși Inaugurează stagi
unea și cunoscutul cor al liceu
lui pedagogic. Muzica populară 
$i ușoară vor fi prezente, de a- 
semenea. Deșerte reprezentînd 
Botoșanii semnează Cik Dâma- 
dian la Ziua artei plastice. Tot 
aici și expoziția de grafică și 
gravură a lui Marcel Olinescu, 
cea de acuarelă semnată de C. 
Râdihschi (Iași). Pictori și cri
tici se întâlnesc cu elevii liceului 
de artă plastică. Două premiere 
pe țară prezintă teatrul „Mihai 
Eminescu" și Teatrul de păpuși 
..Vasilache" ifl cadrul Zilei tea
trului. Spectacolele vor fi’Înso
țite de O dezbatere cu critici de 
specialitate privind „Modalități 
de acțiune culturală ale tinere
tului".

V. R.

Noi mărturii despre 
Buridava

Un colectiv de cercetători ai 
Institutului arheologic din 
București și ai Muzeului jude
țean vilcea. condus da prof 
Univ. Dumitru Berciu. în urma 
săpăturilor efectuate pe șantie
rul arheologic Buridava (Ocni- 
țâ), a scos la suprafață noi 
mărturii care atestă viata ți ac
tivitatea populației dacice pe 
aceste meleaguri. Este vorba de 
descoperirea, in cadrul necropo
lei, a 116 morminte. Multe din
tre ele conțiflind un inventar 
bogat dâu posibilitatea Cercetă
torilor de a Observa diferenție
rea socială care exista in sinul 
populației din tâmpul lui Bure- 
Dista și Decebâl. De asemenea, 
pe înălțimile cetății au fost des
coperite temeliile săpate in stân
că ale unui sanctuar. El servea 
drept locuință regelui dac, care 
pare a fi acel Mark, al cărui 
nume stă însemnat pe 2 frag
mente de ceramică descoperite 
In timpul acestor săpături. D* * 
era, in același timp, si centrul 
religios al uniunii tribale a bu
rilor, mefiționât de geograful 
antic Ptolemeu. (Hori a Horăscu, 
corespondent voluntar).

• Echipa de baschet masculin 
a României a debutat aseară la 
«ala Floreasca in cadrul celei 
de-a 17-a ediții a Balcaniadei cu 
O Victorie asupra Selecționatei 
Greciei. Ambele selecționate s-au 
prezentat la această tradițională 
competiție eu loturi Complet re
maniate. formația României păs- 
trînd doar 5 baschetbalist! din 
vechea garnitură (Popa. Cernat, 
Oczelac, Niculescu și Georges
cu), iar cea a Greciei 6 jucători 
(Kokolakis, YianouZakos, Koro- 
neo«, Yiatzoglou, Papageorgiou 
și Phosses).

Dealtminteri cele două repre
zentative au început Partida cu 
vechii lor internaționali care au 
evoluat în majoritatea timpului 
de joc. Baschetbaliștii români au 
condus din primul minut de joc, 
obțlnind chiar o diferență apre
ciabilă in minutul 30 (66—51)
ceea ce dădea impresia unei vic
torii concludente. Dar presingul 
aplicat de jucătorii eleni a dus

• în cel de-al III-lea turneu 
de sală al campionatului feminin, 
fruntașa clasamentului I.E.F.S. 
după ce cu o zi Înainte depășise 
cu ușurință echipa Rapid (77—60) 
e. reușit să întreacă, după o par
tidă spectaculoasă ți pe Politeh
nica București cu scorul de 76—70, 
rămînind astfel neînvinsă in ac
tuala competiție. Alte rezultate :

SPORTIVII ROMANI continuă 
seria succeselor la Campiona
tele mondiale universitare de 
atletism care se desfășoară in 
aceste zile pe stadionul olimpic 
din Roma. Vineri, in fața a 
12 000 de spectatori, Gheorghe 
Megelea a cucerit medalia de 
aur in proba de aruncare a su
liței, eu performanța de 81.30 m, 
fiind urmat in clasament de 
Schmidt (S.U.A.) — 81,20 m,
Morgol (U.R.S.S.) — 78,44 m,
Lange (R.F.G.) — 77,88 m. La- 
Salainen (Finlanda) — 77,22 m, 

•lelczik (Polonia) — 74,80 m.

„Comportarea tânărului mun
citor in producție, societate, in 
familie și pe terenul de sport" 
este genericul sub care s-au des
fășurat lucrările simpozionului 
organizat in cinstea Congresului 
al X-lea al U.T.C. la clubul 
IREMOAS, de către comitetul 
U.T.C. și asociația sportivă a 
întreprinderii. Sociologi, ziariști, 
oameni de cultură și artă, pro
fesori, ingineri, sportivi frun
tași au relevat căile de formare 
a personalității tânărului munci
tor, influența factorilor educa
tivi, îndeosebi a organizațiilor 
U.T.C. într-o asemenea respon
sabilă acțiune.
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i.Ghidul studentului 
din anul I"

Conducerea Universității, co
mitetul de partid și Consiliul 
U.A.S.C. din Brașov au editat, 
pentru prima dată, „Ghidul stu
dentului din anul I", o mininio- 
nografie a acestei prestigioase 
instituții de învățămint superior 
din țara noastră. Sint prezentata 
date cu privire la dezvoltarea 
Universității, la modul de orga
nizare, la activitatea U.A.S.C.R. 
Studenții fac astfel cunoștință 
cu concursurile profesionale la 
care pot participa (,,Traian La- 
lescu" și „Victoriana", de pildă) 
cu formațiile artistice ți cercu
rile de activități din cadrul Ca
sei de cultură a studenților cu 
disciplinele sportive ale C.S.U., 
cu viața in cămine și condițiile 
de studiu și pregătire etc.

(L. P.)

După cum ne comunică me
teorologul de serviciu, Virginia 
Necula. vremea următoarelor 
două zile se va menține căldu
roasă, cu cer variabil. Vintul 
va sufla, în general, slab. Tem
peraturile minime vor oscila în
tre 8—18 grade, mai coborîte in 
depresiunile din estul Transilva
niei, iar cele maxime între 20— 
28 grade. Pe alocuri, mai ales 
în zona de munte, se va produ
ce ceață.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

DATORIA
(Urmare din pag. I) 

marginile paginilor, indicații de 
regie.

Ideea și-a mărturisit-o celor 
ăproptați. Șl, cum se întîmplâ 
de obicei, fiindcă pasiunile sint 
contaminante, in scurt timp i 
s-au alăturat multi tineri care 
iși aminteau sau descopereau că 
au o anumită înzestrare pentru 
teatru sau muzică, pentru dans 
sau literatură. Deși nimeni n-a 
venit s-o arate cu degetul și 
să spună „o vedeți, de ea tre
buie să ascultați cind e vorba 
de activitatea cultural-artistică", 
Maria Pietraru și-a ciștigat 
treptat, in mod firesc, autorita
tea unui regizor. Ea era sufle
tul viu al inițiativelor in acest 
domeniu și nu de puține ori 
putea fi auzită in adunări ri- 
dicind „problema spinoasă" a 
unei săli pentru repetiții sau a 
procurării costumelor necesare 
echipei de dansuri populare.

Pentru ca rolul ei să nu se 
limiteze la acela al unui focar 
de entuziasm, pentru ca pasiu
nea să fie dublată de competen
ță, Maria Pietraru a urmat, in 
paralel, cursurile școlii populare 
de artă.

Rezultatele nu au intirziat si 
apară. Grupul vocal, compus din

soliști și recitatori, formația de 
dansuri, orchestra de muzică 
populară, echipa de teatru șl 
brigada artistică de agitație au 
ajuns nu numai să fie premia
te la diferite festivaluri și con
cursuri și să dea spectacole, in 
fața unui public exigent, pe 
scena Casei de cultură a sindica
telor. dar — și acesta mi se pare 
lucrul cel mai important — să 
și devină necesare, „la ordinea 
zilei", in viața întreprinderii.

Este de înțeles acum de ce, 
cind i s-a încredințat sarcina 
îndrumării activității Cultural- 
ărtistice, Maria Pietraru nu și-a 
rotit ochii speriată prin sală, în 
așteptarea unor indicații „mai 
precise", ci a considerat această 
funcție o recunoaștere a muncii 
ei de ani de zile, un îndemn de 
a munci in continuare, cu și mai 
multă dăruire, o asigurare că u- 
teciștii sint alături de ea. ho- 
tăriți să o sprijine.

Dealtfel, pentru un utecist, 
prin însuși statutul organizației 
revoluționare din care face par
te. nu este niciodată îndeajuns 
să-și îndeplinească, cu o menta
litate de executant, datoria. 
Sau, altfel spus, datoria sa este 
tocmai de a-și depăși întot
deauna, cu cutezanța unui des
coperitor, datoria.

TÎRGUL DE
în cadrul „Tirgului de toamnă" care se des

fășoară in întreaga țară, incepind de la 15 sep
tembrie, numeroase unități comerciale organi
zează expoziții cu vinzarc și demonstrații prac
tice.

Magazinele comerțului de stat vă oferă cu

TOAMNA
acest prilej un Iărg sortiment de mărfuri : tele
vizoare și radioreceptoare, corpuri de iluminat, 
articole electrocasnice destinate ușurării muncii 
gospodinelor.-articole de sticlărie, aparate de gă
tit și încălzit, articole de sport-turlsm-Cămping. 
articole chimice de uz casnic ș.a.

în Capitală se organizează expoziții cu vînzare de aparate de 
radio și televizoare la :

• Magazinul universal VICTORIA - Calea Victoriei nr. 17
• Magazinul ELECTROTEHNICA — Bd. Magheru nr. 31-33
• Magazinul din str. 13 Decembrie nr. 20
• Magazinul DIODA - Bd. 1 Mai nr. 126
• Magazinul SELENA - Calea Griviței nr. 206
• Magazinul din str. Lipscani nr. 96

iar expoziții cu vînzare de corpuri de iluminat la ;
• Magazinul universal VICTORIA — Calea Victoriei nr. 17
• Magazinul ELECTROTEHNICA — Bd. Magheru nr. 31—33
• Magazinul ELECTROLUX - Calea Victoriei nr. 39.

RECOM

A ÎNCEPUT NOUL AN
ȘCOLAR

în această perioadă, maga
zinele cooperativelor de con
sum sint aprovizionate din a- 
bundență cu :

e UNIFORME PENTRU ELEVII 
DIN TOATE CLASELE

• UNIFORME PENTRU PIO
NIERI

e ARTICOLE DE SPORT PEN
TRU ORELE DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ

e RECHIZITE ȘCOLARE.

Vizitați magazinele coo
perativelor de consum, ca
re vă oferă posibilitatea 
să vă procurați toate arti
colele pentru noul an de 
învățămint l



NAȚIUNILE UNITE

Adoptarea ordinii de zi 
a actualei sesiuni
Pe agendă sînt prezente și cîteva puncte 

propuse de România, între care și cel intitulat 
„Tineretul, educația și responsabilitățile sale 

în lumea contemporană"
Principalul moment al dezbaterilor de vineri, cea de-a patra 

zi a lucrărilor sesiunii a XXX-a a Adunării Generale a O.N.U., 
l-a constituit adoptarea, in plenul Adunării, Ia recomandarea 
Comitetului general, a ordinii de zi a actualei sesiuni. In con
figurația ei definitivă, agenda sesiunii include 125 de puncte — 
cifră record în analele sesiunilor Adunării Generale.

Analiza ordinii de zi a actua
lei sesiuni pune în evidență 
ponderea deosebită pe care o o- 
cupă problemele referitoare la 
menținerea păcii și securității 
în lume, înfăptuirea dezarmării, 
ale creării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, chestiunile social-umanitare 
de interes pentru statele mem
bre ale Organizației. Semnifi
cativ apare în acest sens faptul 
că pe agenda sesiunii figurează 
18 puncte din sfera problema
ticii dezarmării, care cuprind 
un evantai larg de aspecte, mer- 
gînd de la dezarmarea gene
rală la măsurile parțiale, cum 
sint interzicerea armelor chimi
ce și a folosirii modificărilor 
mediului înconjurător în scopuri 
militare sau crearea de zone de- 
nuclearizate în diferite regiuni 
ale globului.

Sfera largă de probleme din 
domeniul economic este domi
nată de imperativul adoptării 
unor măsuri eficiente în cadrul 
O.N.U. în vederea concentrării 
eforturilor tuturor instituțiilor 
sale pentru transpunerea în via
ță a măsurilor preconizate de 
sesiunile a Vl-a și a Vil-a ex
traordinare ale Adunării Gene-

ralc, ale căror lucrări și hotă- 
rîri au relevat puternic preocu
parea majorității covîrșitoare a 
statelor membre, care sint țări 
în curs de dezvoltare, pentru e- 
laborarea și aplicarea unei noi 
ordini economice, care să spri
jine eficient și activ eforturile 
de dezvoltare ale acestor state.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
figurează, de asemenea, un mare 
număr de probleme social-uma
nitare, juridice.

Pe agenda sesiunii sint pre
zente citeva puncte aflate in 
dezbaterea O.N.U. la inițiativa 
României, care se disting prin 
abordarea unor domenii majore, 
de mare actualitate și interes 
pentru toate statele. Intre a- 
cestea figurează punctul „Creș
terea rolului O.N.U. in menți
nerea păcii și securității inter
naționale, în dezvoltarea coope
rării intre toate națiunile și 
promovarea normelor dreptului 
internațional", „Consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii și 
securității în lume", precum și 
un punct intitulat „Tineretul, 
educația și responsabilitățile 
sale in lumea contemporană".

de peste hotare

BELGRAD

Conducătorul delegației române
R.P.D. COREEANA: Intr-o 
secție a întreprinderii tex

tile din Wonsan

Comitetul general a recomandat începerea

Comitetul general (Biroul) al 
Adunării Generale a recoman
dat Adunării să înceapă imediat 
dezbaterea asupra problemei 
admiterii în O.N.U. a R.D. Viet
nam- și Republicii Vietnamului 
de Sud, inclusă, după cum s-a 
anunțat, pe agenda celei de-a 
XXX-a sesiuni.

Președintele Adunării Gene
rale. Gaston Thorn, (Luxem
burg), a arătat că dezbaterile 
pe această temă ar putea începe 
Ia sfîrșitul acestei săptămîni.

în dezbaterile din cadrul A- 
dunării vor lua cuvintul, între 
alții, observatorii permanenți la 
O.N.U. ai R.D.V. și R.D.S.

După cum este știut, cele 
două state vietnameze au cerut, 
în vara acestui an, admiterea 
în calitatea de membri cu 
drepturi depline, în Organizația 
Națiunilor Unite. Conform pro
cedurii O.N.U., problema a fost 
examinată în cadrul Consiliului 
de Securitate pentru a se ob
ține recomandarea necesară In 
vederea admiterii. O hotărîre 
pozitivă a Consiliului a fost blo
cată, după cum s-a anunțat, de 
veto-ul Statelor Unite, care au 
condiționat o decizie favorabilă 
a Consiliului de admiterea în 
O.N.U. a Coreei de Sud.

Tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al Guvernu
lui, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a fost primit 
vineri de tovarășul Gemal Bie- 
dici, președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. Iu
goslavia. El a transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut și urări 
de sănătate tovarășului Iosip 
Broz Tito, urări de noi și în
semnate succese popoarelor iu
goslave. Gemal Biedici. după ce 
a mulțumit pentru bunele urări, 
a rugat pe oaspete să transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut cordial, prietenesc din 
partea tovarășului Iosip Broz 
Tito și a lui personal, precum și 
urări de progres și prosperitate 
poporului român.

într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, au avut 
ioc convorbiri. în cursul cărora 
s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la stadiul 
actual al colaborării economice 
dintre cele două țări. S-a con
statat evoluția pozitivă, pe o li
nie mereu ascendentă, a conlu-

crării dintre cele două țări pe 
plan economic, în spiritul întîl- 
nirilor și convorbirilor fructuoa
se dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. 
Ambele părți au exprimat sa
tisfacția în legătură cu posibili
tățile și perspectivele dezvoltării 
în continuare și extinderii ra
porturilor româno-iugoslave.

în aceeași zi, la Belgrad au 
început convorbirile dintre dele
gația Comitetului de Stat al Pla
nificării, condusă de tovarășul 
Mihai Marinescu, și delegația 
Comitetului Federal de Planifi
care Socială, condusă de Milorad 
Birovliev, președintele acestui 
comitet.

îh cadrul convorbirilor sînt 
examinate probleme privind co
laborarea economică și livrările 
reciproce de mărfuri dintre 
România și Iugoslavia în perioa
da 1976—1980.

A fost prezent ambasadorul 
român la Belgrad. Virgil Cazacu.

încheierea 
Congresului jubiliar 

al „Apimondiei"
La Grenoble s-au în

cheiat lucrările celui de-al 
XXV-lea Congres (jubiliar) 
al „Apimondiei", la care au 
participat peste 5 000 de de
legați, reprezentînd 55 de 
țări membre ale asociației. 

Participanții la congres au 
ales in funcția de președin
te al „Apimondiei" pe_ prof, 
dr. ing. V. 
nia).

Adunarea 
mondiei. la 
miletului

Hamaj (Roma-

Situația

Pentru așezarea pe baze echitabile 
a cooperării economice între națiuni
Statele în curs de dezvoltare 

care fac parte din „grupul ce
lor 77“ și-au afirmat. în nu
meroase ocazii, in diverse foruri 
internaționale, la conferințele de 
la Alger, Dakar și Lima, ata
șamentul lor ferm față de nece
sitatea instituirii unei noi or
dini economice internaționale 
mai drepte, bazată pe echitate, 
justiție și colaborarea egală în
tre națiuni — a declarat minis
trul tunisian al afacerilor exter
ne, Habib Chatty, intr-un inter
viu acordat ziarului „Le Temps".

Referindu-se la evoluția în 
lume a relațiilor de schimb în 
domeniul bunurilor materiale, 
ministrul tunisian de externe a 
spus : Timp de mai multe dece
nii ți secole, schimburile eco
nomice între metropole și colo
nii erau bazate pe „pactul colo
nial" care reflectau in esență 
raporturile de forță decît relații 
comerciale normale. Odată cu 
dobindirea independenței lor na
ționale, tinerele state din lumea 
a treia, după ce au rupt acest 
„pact colonial", au militat pen
tru consolidarea structurii lor 
politice și economice care lua 
naștere. în cadrul acestor evo

luții, ele au evidențiat necesi
tatea rediscutării problemelor 
cooperării economice între na
țiuni, așezării lor pe baze echi
tabile. „Criza economică și fi
nanciară, inflația, precum și 
criza energetică care macină de 
mai bine de zece ani lumea 
occidentală au demonstrat cu 
pregnanță lacunele ordinii eco
nomice tradiționale, bazată pe 
rămășițele regimului colonial", 
fapt care determină statele în 
curs de dezvoltare de a acționa 
pentru instituirea unei noi or? 
dini economice internaționale — 
a subliniat ministrul tunisian.

Evocind rolul mișcării țărilor 
nealiniate in contextul politic 
internațional și în instaurarea 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, Habib 
Chatty a declarat : „în opinia 
noastră, mișcarea nealiniaților 
trebuie construită în viitor ca 
o mișcare pentru cooperare, dez
voltare și solidaritate a țărilor 
lumii a treia și pentru reali
zarea unor acțiuni concertate ale 
statelor în curs de dezvoltare, în 
vederea 
treprinși 
a păcii".

Necesitatea cooperării 
financiare a statelor 
in curs de dezvoltare

consolidării pașilor în- 
pe calea destinderii și

Investirea noului guvern 
portughez de unitate națională

Un dialog fructuos, deschizător 
de perspective favorabile pentru

aprofundarea conlucrării
româno-britanice

C
eea ce a caracteri
zat dialogul 
mâno-britanic 
la București a 
fără indoială, 
ința comună

ro
de 

fost, 
co

de a 
conferi un conținut mai bogat și 
noi dimensiuni, mai ample, 
unei conlucrări care și-a vădit 
fertilitatea. Satisfacția cu care 
s-a evidențiat bilanțul acestui 
dialog, rezultatele sale concrete 
ilustrate de documentele ofici
ale date publicității subliniază 
însemnătatea momentului pen
tru aprofundarea actualului curs 
pozitiv din relațiile româno- 
britanice. Vizita primului mi
nistru al Regatului Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord, 
Harold Wilson, efectuată la in
vitația președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a primului ministru 
al guvernului român, Manea 
Mănescu, constituie un eveni
ment semnificativ care atestă 
evoluția constant favorabilă a 
raporturilor dintre cele două 
țări, perspectivele de dezvoltare 
continuă, pe o treaptă superi
oară. Ambianța în care s-a des
fășurat vizita înaltului oaspete 
britanic, primirea profund prie
tenească ce i-a fost rezervată, 
cordialitatea caldă a convorbiri
lor. spiritul de lucru al întîlni- 
rilor dintre reprezentanții ambe
lor state au permis ca intr-un 
timp scurt să se realizeze nu 
numai o evaluare a conlucrării 
de pină acum, ei să se investi
gheze noi căi și modalități dc 
colaborare, să se ajungă la con
cluzii esențiale pentru amplifi
carea ariei de cooperare. Bunele 
relații româno-britanice au o în
semnătate care depășește cadrul 
strict bilateral. Colaborarea din
tre România și Marea Britanie 
reprezintă o concludentă dovadă 
a modului în care țări aparți
nînd unor sisteme social-politice 
diferite și avînd, de asemenea, 
diferite niveluri de dezvoltare 
economică pot să coopereze în a- 
vantajul lor reciproc, al cauzei 
înțelegerii internaționale, secu
rității și păcii. Este, dealtfel, 
încă o confirmare a realismului 
orientărilor partidului si statului 
nostru, definite cu claritate și 
promovate statornic.

Dialogul de la București dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru Harold Wil
son — continuare a celui des
fășurat cu citeva luni in urmă 
pe pămintul britanic — a abor
dat prioritar problemele rela
țiilor dintre România și Marea 
Britanie. Ambele părți au con
statat cu vădită satisfacție că în 
ultimii ani aceste raporturi au 
cunoscut un curs ascendent, ceea 
ce corespunde intereselor celor 
două popoare și au afirmat nă
zuința de a lărgi și diversifica le
găturile, de a adinei colabora
rea pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural etc. 
O atenție deosebită a fost acor
dată conlucrării pe plan econo-

mic — domeniu în care s-au 
făcut certe progrese, dar in care 
există in continuare ample po
sibilități. Conducătorii români și 
britanici, luind in considerare a- 
ceste posibilități, au hotărit să 
acționeze pentru ca pină in 1980 
volumul schimburilor comerciale 
anuale, in ambele sensuri, să 
crească de două ori și jumătate 
în comparație eu nivelurile în
registrate în 1974. Pentru atin
gerea acestui obiectiv se preco
nizează măsuri care să permită 
încheierea cu succes a negocie
rilor dintre firmele și întreprin
derile din cele două țări, nego
cieri privind contracte concrete, 
inclusiv aranjamente de coope
rare și pentru crearea de socie
tăți mixte. Domeniile conlucră
rii sînt variate : metalurgia, chi
mia și petrochimia, industria 
constructoare de avioane, uti
laj pentru transporturi, echipa
ment pentru comunicații, ener
gia nucleară etc. S-au realizat 
importante înțelegeri și s-au 
stabilit programe practice de ac
tivitate care să stimuleze inten
sificarea colaborării, cu precă
dere in sectoare de vîrf ale pro
ducției materiale, vitale pentru 
o economie modernă. Acordul 
pe termen lung de colaborare e- 
conomică și cooperare indus
trială și tehnologică, semnat de 
primii miniștri ai celor două 
state, asigură o bază solidă, de 
perspectivă, legăturilor româno- 
britanice. Se poate aprecia că 
există condiții prielnice pentru 
ca Marea Britanie să devină u- 
nul dintre principalii parteneri 
comerciali și de cooperare în 
producția industrială ai Româ
niei.

Adincirea relațiilor dintre cele 
două țări, voința de a dezvolta 
aceste relații, și-au găsit reflec
tarea în Declarația comună a 
Republicii Socialiste România și 
a Regatului Unit al Marii Brita
nii și Irlandei de Nord, 
semnată de președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Harold Wilson, document sub
stanțial, de o semnificație deo
sebită. care relevă principiile 
puse la baza raporturilor ro
mâno-britanice, ca și a legături
lor pe care țările noastre înțeleg 
să le întrețină eu celelalte țări 
ale lumii. Declarația comună re
afirmă hotârirea celor două 
părți de a acționa în mod susți
nut și cu perseverentă pentru o 
reală și trainică destindere in 
Europa și în lumea întreagă, cu 
scopul de a tace acest proces tot 
mai viabil și atotcuprinzător. Ex- 
primind hotărîrea de a milita 
pentru traducerea în viață, în 
întregime, a angajamentelor a- 
sumate Ia Helsinki, documentul 
subliniază că procesul multilate
ral inițiat de Conferința pentru 
securitate și cooperare în Eu
ropa trebuie să continue pe baza 
și în vederea promovării punerii 
în aplicare a tuturor deciziilor 
conferinței de către toti partici
panții, pe pian unilateral, bila-

teral sau multilateral. Continua
rea procesului destinderii, conso
lidarea păcii mondiale implică a- 
portul constructiv al tuturor sta
telor, indiferent de mărime, par
ticiparea lor în condiții de reală 
egalitate la viața internațională.

Schimbul de păreri a relevat 
puncte de vedere convergente 
in o serie de probleme interna
ționale. Cele două state și-au 
reafirmat decizia de a-și con
juga eforturile spre a contribui 
la consolidarea cursului către 
destindere, pentru instaurarea 
în Europa și in lume a unui cli
mat de securitate și cooperare, 
pentru asigurarea dreptului po
poarelor de a se dezvolta po
trivit voinței suverane, de a așeza 
relațiile dintre state pe principii 
noi, de egalitate și respect re
ciproc, pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Dialogul româno-britanic s-a 
încheiat cu bune rezultate. To
varășul Nicolae Ceaușescu sub
linia : „în discuțiile pe care 
le-am purtat, am ajuns la înțe
legeri comune cu privire la ex
tinderea colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale, 
la favorizarea schimburilor din
tre țările noastre in toate do
meniile — acestea inscriindu-se 
in spiritul relațiilor tradiționale 
dintre România și Marea Brita- 
nie, cit și al documentelor sem
nate la Helsinki și care, fără în
doială. vor exercita o influență 
favorabilă nu numai asupra dez
voltării relațiilor dintre popoa
rele noastre, dar și in Europa și 
îrf lume". Referindu-se la con
vorbirile avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, primul minis
tru Harold Wilson spunea : 
„Discuțiile noastre de astăzi au 
fost pentru mine deosebit de in
teresante și instructive și la în
cheierea lor le-am spus colegi
lor mei din delegația britanică 
că rareori mi s-a intîmplat, in 
numeroșii ani de contacte diplo
matice pe care le-am avut, să 
am o discuție atît de importantă 
și să cunosc opinii atît de pre
țioase cum sint cele ale dum
neavoastră asupra numeroaselor 
chestiuni pe care le-am discutat 
împreună".

întîlnirile dintre președintele 
României și primul ministru al 
Marii Britanii — in 
trebuie menționată convorbirea 
avută in acest an. la Chequers, 
cu ocazia scurtei vizite a tovară
șului Nicolae Ceaușescu la Lon
dra — s-au dovedit a fi deosebit 
de fructuoase, deschizătoare de 
noi orizonturi in colaborarea 
multilaterală a celor două țări. 
Vizita primului ministru Harold 
Wilson in România prin rezul
tatele sale pozitive — pe care o- 
pinia publică din țara noastră 
le salută cu satisfacție — se în
scrie ca un moment remarcabil 
în cronica legăturilor româno- 
britanice.

După încă o noapte de vio
lente ciocniri armate soldate cu 
un număr ridicat de morți și 
răniți și cu importante pagube 
materiale, guvernatorul Beirutu
lui, a emis vineri, un decret în 
baza căruia au fost impuse res
tricții <je circulație in unele 
sectoare din centrul capitalei 
libaneze. Aceste restricții nu pri
vesc cîteva suburbii din sud- 
estul orașului — principalele fo
care de încordare — deoarece 
autoritățile nu pot exercita de
ocamdată nici un fel de control 
în aceste zone.

într-o relatare transmisă de 
agenția France Presse se sem
nalează că incidentele armate 
din Beirut au reizbucnit în 
cursul serii cu o și mai mare 
violență decît înainte — arsena
lului de tunuri ușoare, rachete, 
mortiere, mitraliere și automate 
adăugîndu-i-se o nouă armă — 
rachetele incendiare. Incidente 
violente se semnalează și în lo
calitatea Zahle, unde 15 maga
zine aparținînd unor musulmani 
au fost aruncate în aer, ceea ce 
a provocat o vie încordare în 
întreaga regiune Bekaa din cen
trul Libanului.

Potrivit postului de radio Bei
rut. comitetul mixt creat joi de 
primul ministru Rashid Karame 
pentru a negocia o reconciliere 
a grupărilor politice opuse și 
pentru a găsi o soluție conve
nabilă tuturor părților în ceea 
ce privește măsurile de res
tabilire o ordinii și securității 
în țară și-a continuat, vineri, 
consultările. Problema cea mai 
controversată este cea a utilizării 
armatei pentru stăvilirea ciocni
rilor violente dintre diversele 
fracțiuni rivale. Vineri după a- 
miază. nu se anunțase încă rea-' 
lizarea unui consens definitiv în 
această problemă.

Președintele Suleiman. Fran- 
gieh a avut o întrevedere cu 
primul ministru Karame și cu 
ministrul de interne Chamoun. 
ale cărei rezultate nu au fost 
date publicității pînă la închi
derea ediției.

generală a Apî- 
propunerea Co

de organizare, a 
hotărît să trimită o telegra
mă de mulțumire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socia
liste România, pentru spri
jinul permanent acordat de 
statul român dezvoltării A- 
pimondiei 
specializată 
mondiale.

Paralel, a 
expoziția 
Juriul internațional 
decernarea premiilor 
mai bune exponate, pentru 
filmele pe teme din dome
niul apiculturii și pentru 
alte activități a decernat 
României un număr de 15 
medalii și diplome, din care 
8 medalii de aur.

ca 
a

organizație 
apiculturii

Vineri seara, la Palatul Be
lem din Lisabona a fost învestit 
noul guvern de unitate națio
nală, condus de primul minis
tru Jose Pinheiro de Azevedo.

Noul guvern include 14 mem
bri, din rmdul partidelor co
munist, socialist și popular de
mocratic, precum și cîțiva mi
niștri din afara formațiunilor 
politice — civili și militari. în 
repartiția portofoliilor ministe
riale se remarcă numirea ma
iorului Ernesto Melo Antunes — 
afacerile externe, comandantul 
Almeida Costa — ministru de 
interne, 
Santos 
tru al 
dantul. 
ducație 
cișco L__
tonio Lopes Cardoso (socialiști) 
— portofoliile finanțelor, și res
pectiv, agriculturii. Veiga Oli
veira (comunist) a fost numit 
ministru al lucrărilor publice ți 
mediului înconjurător.

La investirea noului cabinet, 
președintele Costa Gomes a sub
liniat că principalele sale sar
cini sînt „autoritatea, stabilita
tea socială, relansarea economi
ei, pacea, securitatea, ordinea și 
libertatea, care sînt năzuințe 
profunde ale poporului portughez 
suveran".

Observatorii politici de la 
Lisabona apreciază că alcătuirea 
noului guvern in urma unor 
ample consultări, care au durat 
23 de zile, între președintele 
Costa Gomes, premierul desem
nat. Jose Pinheiro de Azevedo, 
și liderii celor trei partide ai 
căror reprezentanți intră în com-

, Antonio de Almeida 
(independent) — minis- 

informațiilor, 
Victor Alves 

și cultură,
Salgado Zenha și An-

coman-
— e-
Fran-

ponența cabinetului — Partidul 
Comunist, Partidul Socialist și 
Partidul Popular Democratic — 
constituie un pas important pe 
linia depășirii crizei politice cu 
care este confruntată țara 
mai multe săptămîni. Formarea 
noului guvern cu participarea 
principalelor partide politice, ca 
și constituirea, în noua sa com
ponentă de 19 membri, a Consi
liului Revoluției, se înscriu ca 
măsuri în direcția normalizării 
vieții politice interne.

După cum s-a anunțat, cele 
trei partide principale și-au dat 
acordul lor față de programul 
de guvernare prezentat țârii, în 
urmă cu o săptămînă, de premi
erul Jose Pinheiro de Azevedo, 
platformă negociată și acceptată 
de comuniști, socialiști și Parti
dul Popular Democratic. După 
cum remarca premierul desem
nat, „este pentru prima oară 
cînd în Portugalia, după 25 a- 
prilie, un program de acțiune 
politică este prezentat și pri
mește sprijinul principalelor 
trei partide".

de

Problemele cu care sînt con
fruntate țările în curs de dez
voltare pot fi soluționate numai 
prin sprijinirea pe forțele pro
prii. prin colaborarea strînsă și 
solidaritatea țărilor slab dezvol
tate, iar colaborarea financiară 
are o importanță cheie pentru 
promovarea colaborării eco
nomice dintre țările în curs de 
dezvoltare. Aceasta este con
cluzia celei de-a treia „mese ro
tunde" consacrate colaborării 
financiare dintre țările în cura 
de dezvoltare, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat timp de mai 
multe zile în capitala Croației, 
cu prilejul Tîrgului internațio
nal de toamnă de la Zagreb. 
La lucrările acestei reuniuni 
internaționale au participat re
prezentanți ai guvernelor, in
stituțiilor economice, finan
ciare și științifice din peste 30 
de țări în curs de dezvoltare, 
precum și ai unor organizații 
regionale și internaționale.

în documentul final al reu
niunii se relevă necesitatea ca 
țările dezvoltate ale lumii să-și 
îndeplinească obligațiile asuma
te în cadrul strategiei interna
ționale a dezvoltării. Sublim- 
indu-se că inflația, recesiunea și 
fluctuația 
dezvoltate 
economică 
dezvoltare.
zează că acestea sînt probleme 
care impun necesitatea reexa
minării relațiilor economice e- 
xistente în lume și a mecanis
mului transferului de mijloace 
și pune un accent mai mare pe 
indispensabilitatea colaborării fi
nanciare și economice dintre 
țările în curs de dezvoltare. 
S-a hotărît ca darea de seamă 
și concluziile acestei conferin
țe să fie trimise ca docu
mente „grupului celor 77“ și 
grupului țărilor nealiniate de Ia 
O.N.U.

în cursul lucrărilor, o atenție 
deosebită s-a acordat propunerii 
de înființare a unui fond spe
cial care să fie finanțat din con
tribuțiile țărilor producătoare de 
petrol și ale țărilor industriali
zate și care să fie administrat 
în comun de țările furnizoare și 
beneficiare ale acestor mijloa
ce. S-a relevat necesitatea co
laborării între Băncile centrale 
din țările în curs de dezvoltare 
și s-a propus înființarea unor 
bănci și instituții mixte de re- 
finanțare. Conferința a evi
dențiat domeniile colaborării 
posibile între țările în cur» de 
dezvoltare.

valutelor din statele 
au agravat situația 
din tarile în curs de 

documentul preci-

fost
,.Apimondia-1975“. 

pentru 
celor

organizată

R. P. BULGARIA : Peisaj arhitectural modern la Varna

* pe scurt * pe scurt * pe scurt *
U.R.S.S. în cadrul convorbirilor 
asupra limitării armamentelor 
strategice ofensive, care se des
fășoară la Geneva.

suita cărora

EUGENIU OBREA

Condamnări la Madrid
e TRIBUNALUL Militar din 

Madrid a pronunțat, joi, sentin
ța in procesul intentat celor șase 
membri ai organizației „Frontul 
revoluționar antifascist și pa
triotic", acuzați dc organizarea 
unui atentat împotriva unui ofi
țer ai gărzii civile. Cinci dintre 
acuzați — printre care și două 
femei — ■ au lost condamnați la 
moarte, iar al șasea la închisoare 
pe termen de 20 de ani.

Pronunțarea acestor sentințe 
a provocat vii proteste în rîn- 
dul celor mai diferite cercuri ale 
opiniei publice spaniole. In le
gătură cu aceasta, agenția 
U.P.I. informează că Biserica 
catolică din Spania a adresat 
generalului Franco un apel pen
tru salvarea vieților 
damnați la moarte.

A devenit o frumoasă tradi
ție ca în fiecare an colectivele 
teatrelor din Galați și Ruse să-și 
facă vizite reciproce, în cadrul 
cărora prezintă piese din reper
toriul național și universal.

Portugalia : naționaliza 
rea companiei C.U.F.

celor con-

Teatrului 
a început, 
un turneu

• COLECTIVUL 
dramatic din Galați, 
vineri, 19 septembrie, 
în orașul Ruse, prezentînd spec
tacolul „D-ale carnavalului" d« 
Ion Luca Caragiale.

• PREȘEDINTELE PORTU
GALIEI. generalul Francisco da 
Costa Gomes, a semnat decretul 
privind naționalizarea companiei 
C.U.F. — cea mai mare uniune 
monopolistă din țară, care reu
nește numeroase întreprinderi 
din diferite ramuri industriale.

Potrivit aprecierilor presei de 
la Lisabona, măsura de naționa
lizare a acestui cartel'reprezintă 
un pas important pe calea lichi
dării monopolurilor din Portu
galia și a înfăptuirii programu
lui de transformări democrati
ce în viața economică și politică 
a țării. ■

O VINERI a avut loc o nouă 
tntîlnire a delegațiilor S.U.A. ți

Conferința pentru securi
tate și cooperare în Europa 
se înscrie ca un moment im
portant în crearea pe conti
nentul european a unui cli
mat de destindere — a de
clarat Pierre Graber. pre
ședintele Confederației Elve- 
tice in Adunarea Federală 
a tării (Parlament). Deși nu 
putem spune că in cadrul 
conferinței, la nivel înalt au 
fost rezolvate toate proble
mele, ea a confirmat necesi
tatea renunțării la politica 
„războiului rece". Principiile 
înscrise în documentul final, 
care trebuie să guverneze 
relațiile dintre statele parti
cipante au o mare impor
tanță pentru Europa, a sub
liniat vorbitorul.

Actul final al conferinței 
reclamă noi pași in direcția 
continuării procesului multi
lateral început de conferința 
de la Helsinki, a spus în în
cheiere președintele Confe
derației Elvetice.
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schimbate —- permite copiilor ca și persoanelor adulte să învețe 
sa Citească în engleză, învățind, totodată, să bată cu cele zece 
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• sauna IN... valiza, inginerul A. Massarski, de la institutul 
de cercetări științifice pentru aparate electrice din Harkov, a 
construit o saună portativă cu încălzire electrică. Baia portativă 
cintărește 11 kg și încape într-o valiză care constituie si baza 
saunei * ENERGIE DIN VALURI. Dr. Salter, de la Universitatea 
din Edinburg, a prezentat guvernului britanic un proiect în
drăzneț care permite extragerea energiei din valurile marine. 
Această energie poate Ii transformată în electricitate. Cercetăto
rul a imaginat să construiască la vest de Insulele Hebride, de-a 
lungul coastei. puternice spărgătoare de valuri flotante din 
beton și oțel care comportă vane mobile. Aceste vane ar extrage, 
cu o eficacitate de 90 la sută, energia valurilor marine și ar 
transforma-o in curent electric a UN CATALOG AL TAIFUNU
RILOR. Institutul de cercetări liidrometeorologice din Extremul 
Orient, de la Vladivostok, a Întocmit un catalog al taifunurilor 
care s-au produs, in z.ona tropicală a Oceanului Pacific între 1953 
și 1972. în acest catalog figurează 380 de taifunuri cu diferitele 
lor caracteristici, precum și hărțile traseelor acestora. Specia
liștii laboratorului de cicloni tropicali și de circulație a musoni- 
lor din cadrul acestui institut au definit pentru fiecare taifun 
coordonatele sale exacte, presiunea în centrul său, viteza maximă 
a vintului, durata totală a fenomenului, raza zonei afectate. 
Această statistică foarte precisă permite să se constate că anul 
in care au fost cei mal mulțl cicloni. adică 33. a fost 1967, iar 
cei mai puțini, patru, în 1954 • „DETALINER" — DISPOZITIV 
PENTRU REPARAREA AUTOMOBILELOR. Construit în Suedia, 
sistemul este servit de un singur om și permite măsurarea șl 
îndreptarea rapidă a șasiului unui automobil cu o precizie de 
1 mm față de dimensiunile sale originale din fabrică. O parte 
esențială a dispozitivului o constituie ansamblul special de cote, 
care indică principalele puncte de referință ale modelului de 
automobil înainte de reparație «NOUL „INSTITUT DE METEO
ROLOGIE" al Societății Max Planck înființat la Hamburg și-a 
început nu demult activitatea. El va studia 'mai ales fenomenele 
schimburilor între atmosferă, ocean și masele polare înghețate 
(căldură, umiditate, impuls și energie). Aceste procese sînt, de 
altfel, foarte importante deoarece determină evoluția climei pla
netei. Lucrările întreprinse de specialiștii noului institut capătă 
o importanță deosebită în contextul pericolului de modificare a 
climei pe care îl determină acțiunea nerațională a omului asupra 
mediului planetar • ZACĂMINT DE MINEREU SUB APA. Nava 
de prospecții miniere „Valdivia", care navighează sub pavilion 
vest-german, a descoperit în dreptul Coastei Mozambicului un 
zăcămînt care cuprinde aproximativ 30 milioane tone de minereu 
de fier și titan. In plus, zăcămîntul, situat între 30 și 50 m ădînci- 
me sub fundul mării, mal conține încă aproximativ 2 milioane 
tone de rutil, 3 milioane tone de zirconiu șl altele a LA CAPĂ
TUL UNEI ANCHETE DE PESTE UN AN. poliția canadiană a 
capturat la Montreal o cantitate de aproximativ 650 ltg de hașiș 
și a arestat 18 traficanți, între care un polițist. Valoarea pe piața 
clandestină a drogului confiscat — 6 milioane dolari.
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• AMBASADORII reprezen
tanți permanenți ai țărilor mem
bre ale Alianței atlantice, reu
niți în cadrul „Comitetului pla
nurilor pentru apărare", au avut 
vineri, la Bruxelles, un schimb 
de păreri asupra retragerii Gre
ciei din organismele militare in
tegrate ale NATO.

Miercuri, cu ocazia unor re
uniuni ale reprezentanților per
manenți. ambasadorul Greciei, 
Byron Theodoropoulos. a reafir- 
nat hotărîrea guvernului său de 
a se retrage din organismele 
militare integrate ale NATO, dar 
de a rămine — din punct de 
vedere diplomatic — membru 
deplin al Alianței atlantice.

Plenara C.C. al P.C.F.
• LA 

lucrările 
Francez, 
vocarea, 
1976, a 
Congres 
nea de zi a congresului vor fi
gura raportul prezentat de se
cretarul general al partidului,

PARIS s-au încheiat 
Plenarei C.C. al P.C. 
Plenara a hotărît con- 
între 4 și 8 februarie 

celui de-al XXII-lea 
al partidului. Pe ordi-

intitulat „Ce doresc comuniștii 
pentru Franța“, precum și ale
gerea organelor conducătoare ale 
partidului.

Participanții au adoptat ra
portul prezentat Plenarei pri
vind „situația politică și sarci
nile partidului". A fost adoptată, 
totodată, o rezoluție în care se 
subliniază necesitatea extinde
rii activității comuniștilor în în
treprinderi.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvintul Georges Marchais, 
secretar general al P.C.F.

• PREȘEDINTELE
Unite, Gerald Ford, și 
rul de stat al S.U.A., 
Kissinger, au conferit, 
Casa Albă, cu Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, aflat în S.U.A. 
cu prilejul celei de-a XXX-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite, 
în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
sovieto-americane. S-a efectuat, 
de asemenea, un schimb de pă
reri asupra unor probleme in
ternaționale de interes comun.

Statelor 
secreta- 

Henry 
joi. la
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