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Au început

Conferințele organizațiilor
Din cronica întrecerii socialiste^

45 
de

de la Washington

județene ale U.T.C
în ampla dezbatere a activității întregului 

tineret al patriei noastre, a organizației sale 
revoluționare, care precede cel de-al X-lea 
Congres al U.T.C. și cea de a X-a Conferin
ță a U.A.S.C.R.. zilele acestea au marcat un 
moment de o deosebită semnificație : înce
perea conferințelor organizațiilor județene ale 
U.T.C. La lucrările conferințelor, care au avut 
deja loc — în județele Covasna, Maramureș, 
Neamț, Satu Mare, Sălaj, Tulcea și Vrancea — 
au luat parte delegații unui mare număr de 
uteciști, tineri muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, intelectuali, precum și reprezentanți ai 
organelor județene de partid, factori de 
conducere din întreprinderi și instituții, or
ganizații obștești din județele respective.

Desfășurîndu-se la aproape un an de la 
Congresul al XI-lea al partidului, eveniment 
istoric în viața comuniștilor, a poporului 
nostru, conferințele se înscriu într-o perioadă 
cu bogate semnificații pentru toți tinerii pa
triei — români^ maghiari, germani și de alte 
naționalități. Demn de remarcat este faptul 
că în această etapă, tinăra generație, definită 
fn programul P.C.R. ca o puternică forță 
socială, viitorul Însuși al națiunii noastre so
cialiste. participă cu toate forțele sale, alătur, 
<îe întreaga națiune, la munca și lupta avîn- 
tată, sub conducerea partidului, pentru rea- 
lizarea înainte de termen a actualului cin
cinal si* crearea condițiilor optime trecerii la 
Îndeplinirea noului plan cincinal. ,

In acest context caracterizat de o intensă 
activitate politică, participant» la conferinte-

le ținute în aceste zile au analizat cu înățt 
spirit de răspundere rezultatele dobîndite în. 
activitatea desfășurată de la Congresul al 
IX-lea și pînă în prezent, subliniind cu preg
nanță eforturile educative întreprinse în 
vederea formării tinerilor în spiritul cultului 
față de muncă. în mobilizarea lor activă la 
realizarea sarcinilor economice, în antre
narea tinerei generații la înfăptuirea nea
bătută a politicii partidului, de dezvoltare 
multilaterală a patriei socialiste. Avîn- 
du-se în atenție marile îndatoriri ce revin ti
nerilor, organizației lor revoluționare, în pers
pectiva obiectivelor noului plan cincinal, pro
gramele de activități adoptate cuprind o 
suită bogată de acțiuni dedicate perfecționării 
oe toate planurile a vieții organizațiilor 
U.T.C., ridicării eficienței lor educative în 
formarea tinerilor pe măsura exigențelor 
principiilor de muncă și viață ale comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste.

(Continuare în pag. a Il-a)

Relatări de la Conferințele 
organizațiilor județene 

ale U.T.C.

Din primele săptămini 
ale anului universitar

integrare efectivă
în procesul de învățămînt!

Primul popas al unui scurt 
raid într-o zi obișnuită de mun
că pentru studenții Institutului 
politehnic din Cluj-Napoca l-am 
făcut Ia orele de laborator ale 
disciplinei de „Drumuri". Grupa 
842. cu efectivul complet, pri
mise lucrarea și studenții și-au 
Început analizele sub. îndru
marea atentă a asistentei 
L. Fetea.

Frecvența, un etalon și un ba
rometru pentru pregătirea, rit
mică, la secția T.C.M. — se do
vedește a fi la 
înălțime și la a- 
nul V, Faculta
tea de mecanică, 
grupa 151/1. La 
lucrările practi
ce de la discipli
na de tratamen
te termice, după 2 wic. -
programate, rezultatele analize
lor efectuate în laborator au În
ceput să apară pe tablă. Corecti
tudinea lor ne este confirmată 
de tovarășul șef de lucrări A; 
drian Roșu, fapt ce reflectă „și 
o bună pregătire pentru aceste 
©re".

Lucrările practice la Construc
ții civile și industriale sînt con
duse de prodecanul facultății, 
tovarășul șef de lucrări Emil 
Comșa. Prezenta studenților — 
foarte bună, atmosfera de stu
diu din sală constituie o suges
tivă carte de vizită pentru grupa 
234. Fiecare student își discută 
tema cu asistent ing. Mariana 
Săcăluș, se corectează soluții, se 
demarează variante pentru un 
partiu necesar unei locuințe fa
miliale de tip dublex. Solicităm 
tovarășului prodecan o apreciere 
asupra calității disciplinei la în
ceputul acestui an : „Se înre
gistrează față de anii trecuți o 
creștere simțitoare a prezenței 
în amfiteatre și Ia seminarii. Re-

LA INSTITUTUL 
POLITEHNIC 

DIN CLUJ-NAPOCA

ore. din cele 4

zultatele profesionale slabe din 
anul trecut au fost un „duș rece“, 
necesar, și după primele două 
săptămini putem constata o ati
tudine mai serioasă față de 
muncă. Este îmbucurător și fap
tul că orele de consultație au 
început să fie frecventate de pe 
acum de un număr sporit de stu- 
denți".

Ne-am continuat raidul la ate- 
lierul-școală al Institutului, unde 
practica productivă a intrat deja 
regimul economic stabilit pen

tru obiectivele 
din acest ultim 
trimestru al anu
lui calendaristic.

AnulV, Facul
tatea de electro
tehnică. grupele 
351 și 352 își sus

țin examenul. Rezultatele celor 
care primesc calificative, studen
ții Andrei Dunky, Marian Maria, 
Traian Greblă, Marius Călinici, 
Ivanulul Mihăete Cornel, Mircea 
Pușcă, Liviu Bau, Rusu loan, 
Carol Simantâ, Viorel Sălcudea- 
nu, reprezintă tot atâtea note ma
xime. Aprecierea nu este for
mală și se traduce după calita
tea muncii depuse pentru rea
lizarea unor prototipuri și apa
rate de serie înscrise In. con
tracte pentru diverși beneficiari. 
De asemenea și frecvența bună 
a avut un rol ho țări tor pentru 
aceste rezultate. Dar, fiindcă aici 
exista și un revers al medaliei, 
cele două grupe au înregistrat 
în primele două săptămini de 
practică 194 absențe (la 52 de 
studenți). Campioni la fuga de 
la ore : Ivan Vosdiau, Boca Ion, 
Dubb Alexandru. Dan Palaghe- 
an, Tiberiu Moraru.
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• UN NUMĂR DE 
UNITĂȚI industriale și 
construcții din'județele Hu
nedoara și Albâțau îndeplinit 
pînă în prezent sarcinile de 
plan ce le-au reyenit din 
cincinal. Colectivele de mun
că fruntașe din întreprinde
rile și uzinele care au obți
nut acest succes vor’'realiza 
suplimentar pînă la finele 
anului, față de prevederile 
perioadei 1971—1975, produse 
și lucrări de construcții și 
montaj în valoare de peste 
4,1 miliarde lei. Depășirea șe 
va concretiza în producerea 
și livrarea, în plus, econo
miei naționale, a unor canti
tăți importante de minereuri, 
materiale de construcții, uti
laje și instalații pentru in
dustria minieră, mobilă, în
călțăminte, tricotaje și alte 
bunuri materiale.

• ÎNTREPRINDERILE in
dustriale din Roman — 
care și-au îndeplinit îna
inte de termen sarcinile 
cincinalului — au creat 
condiții pentru realizarea 
unei producții suplimenta
re în valoare de 1.2 
miliarde Iei. Astfel, econo
mia națională va primi în 
plus 115 000 tone țevi din o- 
țel, 3 000 prăjini grele de fo-

raj, 50 strunguri Carusel, 
3 000 tone mașini-unelte pen
tru prelucrarea lemnului,
7 000 tone piese turnate din 
fontă, 36 000 mc prefabricate 
din beton 
produse.

» PINA 
DATA, 15 
dustriale din județul Dolj au 
îndeplinit sarcinile de plan 
ale cincinalului. Printre uni
tățile care au raportat în ul
tima perioadă acest succes 
se află întreprinderea de ma
șini și utilaje agricole „7 
Noiembrie", Schela de ex
tracție, Inlreprindere’a de 
reparații auto și țesătoria 
„Independența" din Craiova. 
Față de sarcinile curente ale 
perioadei 1971—1975, oamenii 
muncii din industria acestui 
județ au ciștigat un avans de 
44 de zile.

• OAMENII MUNCII MU
REȘENI au intrat în a 2-a 
decadă a lunii octombrie cu 
importante sporuri de pro
ducție realizate peste preve
derile de plan. Intre acestea 
se numără 2 400 tone cărbuni, 
peste 85 000 tone azotat de 
amoniu și uree, 1,2 milioane 
cărămizi și blocuri ceramice, 
180 000 mp geam și alte pro
duse.

și alte importante

LA ACEASTA 
întreprinderi in-

Aspect din laboratorul de 
inaltâX. tensiune al Intreprin-

‘ Electroputere-Craiova

Imi face o deosebită plăcere să vă adresez 
dumneavoastră, eminenți juriști, participanți la 
cea de-a Vll-a Conferință Internațională „Pacea 
mondială prin drept", un cordial salut și cele 
mai bune urări de succes în desfășurarea lucră
rilor conferinței.

România acordă o deosebită importanță lucră
rilor acestei reuniuni internaționale care își pro
pune să dezbată probleme de mare însemnătate 
pentru promovarea cauzei păcii, pentru întărirea 
legalității internaționale. în condițiile de astăzi 
cind, ca rezultat al afirmării tot mai puternice a 
voinței popoarelor de a se dezvolta libere și 
independente, stăpîne pe propriile destine, în 
viața internațională se conturează un curs nou, 
spre destindere și colaborare, conferința dumnea
voastră este menită să se înscrie ca un aport 
pozitiv la eforturile generale ale națiunilor, ale 

asigurarea păcii, in
și securității mondiale.
doresc să-mi exprim 
prin rezultatele sale, < 

pe deplin nobilelor

forțelor înaintate pentru 
crederii 
context, 
rea că, 
va răspunde «— ------------
rate pe care și Ie-a propus — de a contribui 
activ la aplicarea și respectarea în viața interna
țională a principiilor unanim admise ale drep
tului internațional care fundamentează pacea și 
progresul omenirii, într-o lume în care încre
derea, respectul reciproc și colaborarea trebuie 
să ia în mod ireversibil locul războiului, al ine
galității și suferințelor.

In politica sa externă, România pornește de 
Ia faptul că, in lumea de astăzi, condiția sine 
qua non a asigurării unei păci durabile, a evită
rii războaielor și a stărilor de conflicte și în
cordare o constituie abolirea hotărîtă a politicii 
de dominație și asuprire, instaurarea unor relații 
internaționale noi, cu adevărat democratice, în
temeiate pe respectul principiilor independenței 
și suveranității naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, pe nerccurgerea la forță și 
la amenințarea cu forța în raporturile dintre 
state, pe dreptul fiecărui popor de a se dezvolta 
de sine stătător, de a-și făuri viața potrivit 
voinței și aspirațiilor proprii. Considerăm că 
instaurarea unor astfel de relații, asigurarea 
păcii mondiale fac mai necesară ca oricînd in
tensificarea eforturilor pentru abolirea hotărită 
și definitivă din practica internațională a ori
căror raporturi de inegalitate și inechitate dintre 
state, a vechii politici care a dus la împărțirea 
lumii in țări sărace și țări bogate. Viața de
monstrează cu putere că existența marilor deca
laje dintre nivelele de dezvoltare economico- 
socială a statelor, perpetuarea stării de subdez-

în acest 
convinge- 
conferința 

• dezide-

voltare în care se mai află o importantă parte 
a omenirii duc, inevitabil, la accentuarea feno
menelor de criză și instabilitate economică și 
politică mondială, generează stări de încordare 
și conflicte, constituind o permanentă sursă de 
pericole la adresa păcii și securității întregii 
omeniri. Devine tot mai evident că nu poate 
exista cu adevărat destindere, o pace reală și 
durabilă în condițiile menținerii subdezvoltării, 
a vechilor practici colonialiste și neocolonialiste, 
a politicii de discriminare rasistă și de apartheid 
care împiedică popoarele să se dezvolte libere 
și independente, stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe roadele muncii lor. Iată de ce, pornind de Ia 
aceste realități, România militează în modul cel 
mai hotărît pentru o nouă ordine economică și 
politică mondială, bazată pe egalitate și echitate, 
care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor 
țărilor și in primul rînd al celor rămase în urmă, 
să dea posibilitate fiecărui popor să beneficieze 
larg și neîngrădit de cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, ale civilizației moderne.

Lumea contemporană este confruntată astăzi 
cu probleme deosebit de complexe — de ordin 
economic, politic, militar — de a căror rezolvare 
depind înseși pacea și progresul întregii uma
nități. Soluționarea acestor probleme cere parti
ciparea activă, în condiții de deplină egalitate, 
a tuturor statelor — indiferent de mărimea te
ritoriului sau a populației, de orînduirea lor 
socială — întărirea conlucrării dintre națiuni, 
atît în cadrul organismelor internaționale, cit și 
pe plan bilateral, întronarea unui climat trainic 
de incredere și colaborare. La realizarea tuturor 
acestor deziderate vitale ale omenirii, juriștii pot 
și trebuie să aducă o contribuție însemnată, 
unindu-și eforturile cu cele ale forțelor înaintate 
dc pretutindeni care militează pentru pace și 
securitate internațională, acționînd pentru a în
locui dreptul forței cu forța dreptului, pentru a 
asigura promovarea și respectarea consecventă 
a principiilor dreptului internațional și a legali
tății internaționale, pentru prevenirea, comba
terea și lichidarea injustiției și inegalității din 
practica raporturilor interstatale.

Cu dorința ca reuniunea dumneavoastră să se 
înscrie ca un nou moment important în întărirea 
colaborării și conlucrării internaționale a juriști
lor pentru afirmarea idealurilor de destindere, 
pace și progres ale popoarelor, ca o contribuție 
la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, 
urez, încă o dată, succes deplin lucrărilor con
ferinței.

ani și direc- 
prin care se

știe, Directi- 
al

folosire ra
de energie

idee, v-am
în
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CAMPANIA
DE TOAMNA Pâfă albă

ANCHETA 
NOASTRĂ

Ce așteptați, tovarășe ministru, în viitorul cincinal de la tinerii

care lucrează in sectorul dumneavoastră?

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TEMEINICĂ, 
DISCIPLINĂ Șl DĂRUIRE MUNCITOREASCĂ

— S-a spus, pe bună drep
tate, că energetica, consumul 
de energie pe locuitor, dă in
tr-un fel măsura civilizației 
unui popor, a bunăstării sale, 
în ceea ce ne privește am în
registrat în ultimele două 
cincinale un salt uriaș în 
dezvoltarea acestei ramuri. 
Cu toate acestea mai avem 
încă de făcut eforturi mari 
pentru a ajunge la nivelul ță
rilor dezvoltate din acest 
punct de vedere. Viitorul cin
cinal reprezintă astfel o etapă 
nouă. V-am ruga, tovarășe 
ministru, să reamintiți pers
pectivele energeticii noastre 
în viitorii cinci 
țiile de acțiune 
vor înfăptui.

— După cum se . 
vele Congresului al XI-lea 
P.C.R. prevăd atingerea în anul 
1980 a unei producții de energie 
electrică de 78—80 miliarde kWh, 
ceea ce reprezintă de 1,4 ori pro
ducția anului curent. îndeplinind 
cu rigurozitate indicațiile condu
cerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, vom urmări 
ca nivelul de producție stabilit 
să se obțină pe baza utilizării 
combustibilului inferior și creș-

Convorbire cu tovarășul NICOLAE MÂNESCU,
ministrul energiei electrice

terea folosirii energiei recupe
rate din industrie. în acest sens 
vă rog să rețineți că ponderea 
producției de energie electrică 
obținută prin consum de cărbuni 
va reprezenta 44 la sută din to
talul producției anului 1980 față 
de numai 29 la sută în anul 1975. 
în centralele hidroelectrice pro
ducția de energie electrică se 
prevede să crească de la 8.8 mi
liarde kWh în 1975 la 13,6 mili
arde kWh la finele viitorului 
cincinal, ceea ce înseamnă utili
zarea a 57 la sută din potenția
lul economic amenajabil al țării. 
Din punct de vedere al structu
rii producției de energie elec
trică ne vom înscrie, așadar, pe 
linia directivei de * ' 
țională a surselor 
primară.

— In această 
ruga să precizați modul 
care se va acționa pentru pu
nerea în valoare a noii sur
se de energie. în același 
timp, am dori să vă referiți la 
activitatea tinerilor cercetă
tori și ingineri care lucrează

în domeniul respectiv, la 
contribuția lor în valorifi
carea acestor rezerve.

— O importantă direcție de 
cercetare o constituie utilizarea 
în energetică și a rezervelor de 
șisturi bituminoase prin arderea 
lor în centrale electrice. Este un 
deziderat mai vechi al econo-

miei noastre și într-o perspec
tivă apropiată vom putea vorbi 
de rezultate concrete și implicit 
de economisirea efectivă pe a- 
ceastă cale a combustibililor su
periori. în același scop se efec
tuează cercetări intense pentru 
folosirea cu randament ridicat a 
cărbunilor inferiori și a combus- 
tibililor-deșeu din preparațiile 
miniere.

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a III-a)

EXIGENȚA
NU ÎNSEAMNĂ

suspiciune

C. STANCULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Nimic din recolta 
acestui an 

să nu rămină 
pe cîmp!
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ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI AL X-LEA AL U. T. C, 
Șl A CONFERINȚEI A X-A A U. A. S. C. R.

Astăzi, pe Stadionul municipal „Delta" din Tulcea

„SERILE SCÎNTEII TINERETULUI
bogat program politico-educativ, poezie

și muzică, concursuri „Cine știe cîștigă", întâl
nire cu campionii mondiali la handbal —

_ _____ _ -- nO*' 
ediții a „Serilor Scînteii tineretului" găzduită 
de această dată de tulceni.

iată punctul de atracție al reuniunii

ț 
ț

* 
ț 
ț

pe harta educației
Un tată, Marin Drăgaică, muncitor în comuna Breaza, județul 

Buzău, descrie într-o scurtă scrisoare zbuciumul prin care a tre
cut în luna iunie, cînd timp de două zile și-a căutat cu disperare 
fiul — eiev ia o școală profesională— prin Brașov, nimeni nepu- 
tîndu-i oferi nici cel mai mic indiciu despre locul în care acesta 
s-ar fi aflat. .

„V-am scris — precizează el în finalul scrisorii — din dorința 
de a nu mai trece nici un părinte **
trecut eu pînă mi-am găsit copilul 
depună eforturi mai mari pentru 
fost încredințați".

Cum poate să dispară fără 
urmă un băiat de 17 ani. elev, 
pe deasupra și intern ? Pentru a 
găsi răspunsul cel mai exact am 
vizitat la Brașov școala :— 
nală M.I.U. în care 
Drăgaică Fănel.

— A fost un element 
cepe să-1 caracterizeze 
tele clasei, ing Mihai _ 
Cînd a venit în școală. învăța 
așa și așa, pe urmă a continuat 
din ce în ce mai rău. Se îm
prietenise cu un alt elev, Grama 
Ion...

Descrierea continuă, cu ajuto-

prin emoțiile prin care am 
și din dorința ca 
educația tinerilor

școala să 
ce le-au

îndrumătorului cu probleme

profesio- 
învățase

slab, în. 
dirigin- 
Bucur.

rul 
de tineret. Costache Cristea :

— ...amîndoi absentau de la 
ore, veneau tîrziu la internat, 
nu purtau uniformă, frecventau 
localurile, s-au și bătut într-o 
seară undeva, prin centru...

îi ascult și mi-e cu neputință 
să nu remarc detașarea totală cu 
care cei doi educatori enumeră 
fapte de o gravitate deosebită. 
Ca și cum ele ar fi fost comise 
de niște oameni pe care îi știau 
doar din auzite, nu de către ti
neri a căror formare le-a fost 
încredințată î Ca și cum dînșii,

pedagogii, n-ar fi cu nimic răs
punzători de toate cele întîm- 
plate, ci rolul lor era sortit să 
se rezume la cel de simpli spec
tatori !

Dar să facem o mică paran
teză. Am fost și în satul Gre- 
ceanca, din județul Buzău, locul 
în care locuiesc părinții lui Dră- 
gaică Fănel și a locuit și el pînă 
nu demult. Iată-i portretul, făcut 
de vecini, de cunoscuți :

— E un băiat liniștit, respec
tuos, îi ajută pe părinți pe lin
gă casă, la cîmp, cînd vine în 
vacanță...

După ce mă conving, cu greu, 
că este vorba despre una și a- 
ceeași persoană, mă încumet, 
să mai pun o întrebare educa
torilor :

— Elevul acesta era chiar „ire
cuperabil ?“ Nu avea nici o tră-

MONICA ZVIRJINSCHI

fContinuare în pag. a IV-a)

Fără îndoială, spiritul de ge
nerație există ca atare și e de
terminat de multe date comu
ne : vîrstă, preocupări, formație 
spirituală, idealuri etc. Se află 
în el deopotrivă și un suficient 
procent de convenție, ca în ori
ce uniune arbitrară sau spon
tană. Confundat deseori cu 
ideea de grup, zisul spirit de ge
nerație riscă să părăsească dru
mul dreptei literaturi, să-și de
formeze optica ,și simțul obiec
tivitătii și să, dea roade dintre 
cele neplăcute. Nu e mai puțin 
adevărat că orice „noutate“ în 
materie de creație are nevoie 
de sprijinul unui front unitar. 
Orice naștere se produce prin- 
tr-un consens de idei. Dar toc
mai aici, pentru evitarea mal
formațiilor de orice fel. trebuie 
să intervină ,.spiritul critic", atît 
de fericit alăturat titlului discu
ției noastre. îmi sună foarte 
clar că absolut nimic valabil nu 
se poate întreprinde în afara a- 
cestui spirit critic ce reprezintă 
la urma urmei însăși conștiința 
de sine a generației în formare. 
Este un dat elementar pe care 
toți membrii ei trebuie să-1 de
țină și să-1 pună la mare cinste, 
încă n-am văzut pe cineva să 
recunoască precaritatea spiri
tului său critic. Și totuși nu sînt 
puține cazurile de încălcare,

de VALENTIN TAȘCU
voită sau întâmplătoare, a prin
cipiilor lui.

Nu vreau șă lezez în nici un 
mod prezența generației din ca.- 
re fac la rîndu-mi parte, dar 
mi-e imposibil să nu recunosc 
că spiritul ei este ușor defor
mat, tocmai din cauza unor apa
rent mărunte erori ale spiritului 
ei critic. Cineva din s,altă“ ge
nerație ne reproșa că ne lipseș
te mare parte din coeziunea in
ternă de vederi (a se citi uneori 
interese). Remarca m-a bucu-9 
rat : iată, ziceam. în sfîrșit, o 
generație care vrea să se impu
nă numai și numai prin valorile 
ei. în același timp mi-am amin
tit de multiplele realizări ale 
unei generații nu prea îndepăr
tate. obținute exact prin această 
unitate de cuvînt. nu totdeauna 
justificată valoric. Respectiva 
unitate a impus chiar și genera
ției următoare, a cărei critică 
(tinăra) preferă să elogieze, cum 
s-a mai arătat aici, uneori fără 
măsură, productele aceleia, decît 
să susțină, chiar cu curaj. înce
puturile propriei ei afirmări. 
Am observat că, în general, ori
ce debut este, parcă trebuie, 
privit cu oarecare suspiciune. 
Țin minte cum în revistele de

(Continuare în pag. a IV-a)
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Educarea permanentă 
în spiritul disciplinei 

și răspunderii muncitorești
COVASNA

Elementul care a direcționat 
ansamblul lucrărilor Conferin
ței de dare de seamă și' alegeri 
a organizației județene U.T.C; 
Covasna a fost succesul remar
cabil obținut de oamenii muncii, 
români și maghiari, îndeplinirea 
sarcinilor economice ale actua
lului cincinal cu 185 de zile mai 
devreme, ceea ce a permis, tot
odată, ca pînă în prezent să se 
realizeze o producție suplimen
tară de peste 44 milioane lei. 
în același timp, tinerii ro
mâni și maghiari, angajați 
într-o deplină unitate în mun
ca de traducere în viață a pro
priilor angajamente au reu
șit, așa cum reiese și din Rapor
tul Comitetului județean U.T.C. 
prezentat în fața conferinței, ca 
în cadrul întrecerii uteciste sâ 
realizeze economii de peste 5,5 
milioane lei, reprezentînd, între 
altele. 700 000 kw/h energie elec
trică, 4 600 tone combustibil 
convențional și lubrifianți, 70 
tone bare trase din oțel, 3 tone 
fire textile.

Firesc, în cadrul conferinței 
au fost evidential! principali! 
fruntași ai întrecerii tineretului, 
între care menționăm organiza
țiile U.T.C. de la întreprinderea 
de confecții Tg. Secuiesc, între

Eforturi sporite pentru 
formarea prin muncă 

și pentru muncă
SATU MARE

Avînd în memorie, mereu vii, 
însuflețitoarele îndemnuri : ,.în- 
vățați, pregătiți-vă în viață 
pentru muncă" ale secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, adre
sate tinerei generații, delegații 
celor 54 000 de tineri uteciști 
participant la conferința jude
țeană Satu Mare a U.T.C. au 
dezbătut pe larg, cu spirit de 
răspundere, sarcinile politice și 
educative izvorîte din istorice
le documente ale Congresului 
al XI-lea al P.C.R. privind edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Ideea centra
lă care a călăuzit dezbaterile 
din conferință a fost educația 
prin muncă pentru muncă, dezi
derat major al educației comu
niste a formării conștiinței co
muniste. Analizînd retrospec
tiv întreaga activitate desfășu
rată de către tinerii uteciști în
tre cele două conferințe, darea 
de seamă a subliniat prin e- 
xemple concrete, prin fapte de 
viață dragostea și atașamentul 
tineretului sătmărean față de 
politica partidului nostru, hotărî
rea tinerilor de a fi și pe mai 

prinderea textilă „Oltul" din 
Sf. Gheorghe, întreprinderea de 
șuruburi din Tg. Secuiesc, 
P.A.L. Covasna, întreprinderea 
minieră Cîmpeni și altele.

Toate aceste succese constituie, 
așa cum a menționat în cuvîntul 
său tovarășul Ferdinand Nagy, 
membru al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consiliu
lui popular județean Covasna, 
dovada elocventă a adeziunii și 
responsabilității cu care uteciș- 
tii, întregul tineret din județul 
Covasna urmează și înfăptuiesc 
politica profund științifică a 
partidului nostru și oferă pre
mise trainice de materializare a 
hotărîrii organizației județene 
U.T.C. de a-și intensifica efor
turile pentru a înfăptui la cote 
superioare sarcinile specifice ce 
revin organizațiilor U.T.C. în 
lumina istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al parti
dului.

în această idee, dezbaterile 
din cadrul conferinței au scos 
în evidență căi și direcții priori
tare de perfecționare a activită
ții organelor și organizațiilor 
U.T.C. din județul Covasna în 
lumina sarcinilor fundamentale 
economico-sociale a județului 

departe în primele rînduri, pre
tutindeni acolo unde va fi ne
voie, unde vor fi solicitați. în 
acest sens, cei 54 000 de tineri 
uteciști din întreprinderile, șco
lile. instituțiile și satele județu
lui Satu Mare, răspunzînd che
mării partidului au fost cuprinși 
în întrecerea „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cincina
lului înainte de termen".

„Educația prin muncă pentru 
muncă, sublinia în cuvîntarea sa 
tînăra utecistă Elena Roca, 
secretara organizației U.T.C. de 
la întreprinderea „Mondial" — 
este în actuala etapă obiectivul 
major cel mai important pe 
care trebuie să-1 urmărim în 
activitatea noastră". Peste 200 de 
tineri au contribuit prin reali
zarea unor invenții și inovații 
sau raționalizări la obținerea u- 
nor economii în valoare de peste 
2160 000 lei. Este o premisă, spu
nea în cuvîntul său Eugen Chio- 
rean, secretar al comitetului 
municipal Satu Mare al U.T.C., 
de la care va porni noul organ 
ales pentru racordarea tuturor 
tinerilor la înalți parametri ai 
cincinalului revoluției tehni- 

pentru cotele finale ale cincina
lului 1976—1980 — realizarea u- 
nei producții globale industriale 
de peste 10 miliarde lei — ceea 
ce reclamă eforturi susținute în 
direcția pregătirii, calificării ți 
integrării socio-profesionale a 
unei importante forțe de muncă 
tinere, educarea ei permanentă 
în spiritul disciplinei și răspun
derii muncitorești, a principiilor 
și normeTor vieții și muncii co
muniștilor.

în acest sens, am reținut pro
punerile și angajamentele pre
zentate în cadrul conferinței de 
către Magdolina Peter (între
prinderea ..Oltul“ Sf. Gheorghe), 

Erno Kocis, (întreprinderea de 
șuruburi Tg. Secuiesc), Emilia 
Ghiață (Liceul nr. 2 Sf. Gheor
ghe), Zoltan Dombay (I.T.A. 
Tg. Secuiesc), Argentina Grigo- 
rescu (Comitetul comunal U.T.C. 
Zagon) și de alți vorbitori, pro
puneri și angajamente care, 
vor asigura cadrul plenar 
de acțiune complexă, multilate
rală, garanția certă a unei acti
vități mai susținute, care să an
gajeze cu maximă responsabi
litate fiecare utecist, fiecare or
ganizație.

Intr-un spirit de unanimă 
angajare și responsabilitate, în 
telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune între alte
le: „Unindu-ne cu gîndul și fapta 
în jurul partidului, al dumnea
voastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, prie
tenul și sfătuitorul permanent 
al tineretului, model de dăruire 
patriotică și combativitate revo
luționară, ne angajăm ca, sub 
conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, să muncim și 
să învățăm cu nestăvilit avînt, 
să cultivăm în rîndul tuturor ti
nerilor respectul față de munca, 
sentimentele de dragoste și 
prețuire față de partid, patrie 
și popor".

ȘERB AN CIONOFF

co-științifice. Efortul creator al 
tineretului a fost subliniat de la 
tribuna conferinței, în cuvîntul 
său, de către tovarășul Ion Fo- 
riș. membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid. „Acest efort 
va trebui să se concretizeze pe 
viitor în și mai frumoase rezul
tate. Tinerii județului — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — înfrățiți în mun
că. strîns uniți în jurul parti
dului, sînt pe deplin conștienți 
că principalul beneficiar al în
făptuirilor programului de 
largă perspectivă al partidului, 
îl constituie înseși generațiile 
tinere de astăzi. Este de datoria 
dv. de tineri uteciști să acțio
nați în spiritul revoluționar, cu 
toată hotărîrea și pasiunea ca
racteristică vîrstei, pentru a vă 
consacra întreaga energie și 
putere, de muncă slujirii fără 
preget a cauzei partidului".

într-o atmosferă entuzias
tă delegații conferinței jude
țene U.T.C. au adresat C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care se spune : ,.Cu inimile pline 
de profundă dragoste și recu
noștință participanții la confe
rința județeană Satu Mare a 
U.T.C. dau glas sentimentelor 
fierbinți ale tuturor tinerilor care 
trăiesc și muncesc pe aceste 
străvechi meleaguri de legendă 
și împlinire istorică — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — asigurîndu-vă de 
atașamentul nostru deplin la po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de ho
tărîrea noastră nestrămutată de 
a ne aduce întreaga contribuție 
Ia propășirea socialistă și co
munistă a patriei dragi".

ION MARCOVICI

Angajare pasionată 
in înfăptuirea 

și depășirea sarcinilor
MARAMUREȘ

Cu maturitate și răspundere 
comunistă, delegații la conferin
ța Maramureș a organizației 
U.T.C. au dezbătut pe larg și te
meinic munca politică desfășu
rată de la ultima conferință și 
sarcinile ce revin organizației 
lor de aici înainte în lumina di
rectivelor Congresului al XI-lea 
și programului P.C.R. Au fost 
evidențiate cu rriîndrie și justifi
cată satisfacție remarcabilele 
succese în toate domeniile de ac
tivitate ale oamenilor muncii 
din Maramureș în eforturile că
rora tinerii sint încorporați cu 
întreaga lor energie și dăruire 
muncitorească. „Ne numărăm 
printre primele județe ale ță
rii — spunea în cuvîntul său 
adresat conferinței, tovarășul 
Gheorghe Blaj, membru al C.C. 
al P.C.R., prim secretar al Co
mitetului județean Maramureș 
al P.C.R. — care am raportat 
conducerii partidului îndepli
nirea integrală a sarcinilor ac
tualului cincinal încă la 17 au
gust, deci cu 4 luni și jumătate 
mai devreme, creîndu-se pre
misele realizării pînă la sfîrși
tul anului a unei producții su
plimentare în valoare de circa 
2,6 miliarde lei". Felicitînd căl
duros organizația județeană 
U.T.C., pe toți tinerii din ju
deț pentru, contribuția lor deo-

Obiectiv prioritar: 
ridicarea calității muncii » 

fiecărui utecist
SĂLAJ

Incă de la începutul lucrări
lor conferinței, cuvîntul tovară
șului Laurean Tulai, prim se
cretar al comitetului județean 
de partid, a conturat cu fermi
tate cadrul de raportare a dez
baterilor către timpul viitor, 
precizînd că conferința uteciști
lor sălăjeni este datoare să ana
lizeze nu numai activitatea des
fășurată pînă în prezent, ci și 
să stabilească, în același timp, 
direcțiile unei activități încă 
mai susținute, capabilă să con
ducă prin integrarea deplină a 
fiecărui tînăr în activitatea eco- 
nomico-socială a județului. în 
acest sens, primul secretar al 
Comitetului județean de partid 
a arătat că dezvoltarea și mai 
impetuoasă a județului în viito
rul cincinal deschide ample per
spective de muncă, de afirmare 
a gîndirii creatoare, a elanului 
specific vîrstei tinerești, adre- 
sind fiecărui tînăr prezent în 
sală și tuturor tinerilor din ju
deț chemarea de a se an
trena cu toate forțele lor pe 
fronturile construcției socialiste 
ale județului și de a nu precu
peți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al parti
dului. 

sebită la obținerea acestor suc
cese de prestigiu, primul secre
tar al comitetului județean al 
P.C.R. a vorbit pe larg despre 
sarcinile ce revin industriei și 
agriculturii, sectoarelor de în- 
vățămînt, știință și cultură, din 
județ în viitorul cincinal. „Aș
teptăm cu aceeași îndreptățită 
încredere de la organizațiile 
U.T.C., de la cei peste 6a 000 
uteciști — muncitori, țărani, in
telectuali, elevi și studenți, de 
la toți tinerii de pe meleagurile 
Maramureșului — spunea pri
mul secretar al comitetului ju
dețean de partid — angajarea 
responsabilă și cu pasiune re
voluționară în îndeplinirea fără 
abateri a marilor sarcini ce ne 
stau în față pentru continua în
florire și dezvoltare economică 
și socială a județului nostru, 
pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și a comunismului pe pămîntul 
României".

Sintetizind experiența de pînă 
acum în munca politică de e- 
ducație a tineretului, darea de 
seamă și delegații care au luat 
cuvîntul au subliniat cu preg
nanță necesitatea amplificării 
și intensificării în toate organi
zațiile a educației patriotice și 
moral-cetățenești a tinerilor, 
cultivarea principiilor eticii și

Traian Antal, muncitor la 
întreprinderea de armături in
dustriale din Zalău, afirma 
că însăși recunoaștere* des
chisă a lipsurilor este «uri ^rim 
pas către lichidarea lor, pas ca
re trebuie urmat însă de alții, 
în direcția căutării și găsirii ce
lor mai eficiente soluții de îm
bunătățire a stărilor de lucruri. 
Spiritul acesta a caracterizat 
lucrările conferinței aproape în 
totalitatea 16r. Elek loan, direc
torul Liceului industrial de con
strucții din Zalău, atrăgea aten-, 
ția că cele 28 000 de noi cadpfe 
necesare județului în viitorii ani 
vor fi recrutați în cea mai mare 
parte din rîndul tineretului, 
ceea ce presupune încă de acum 
sarcini deosebite pentru foi/ma- 
rea și educarea lor, atit pe tă- 
rîm școlar, cît și pe cel al/orga- 
nizației U.T.C., iar căile ^și mo
dalitățile de a împleti cît mai 
strîns necesitatea unei înalte 
pregătiri profesionale cu plămă
direa unei înaintate conștiințe 
muncitorești au fost și ele atent 
analizate și critic înfățișate, îm
bogățind substanțial proiectul 
programului de activități. Se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la Liceul real și industrial din 

echității socialiste, a responsa
bilității comuniste în muncă 
Și viață. Emoționant a fost me
sajul transmis conferinței de 
cei 333 de tineri de la întreprin
derea de utilaj minier care au 
hotărît să cinstească duminică 
forumul uteciștilor din județul 
lor. printr-un schimb de onoa
re și recorduri în producție. 
Fiecare delegat care a urcat la 
tribună, printre care Ștefan 
Giurgiu, Maria Moiș, Ana Ian- 
cu, Andrei Nicoară, Gheorghe 
Pop, Florin Morcovescu, Stela 
Ona, Emilia Popescu, Alexan
dru Mierlos, Delia Brînzei etc. 
relevînd propria experiență a 
organizațiilor pe care le-au re
prezentat la conferință au adus 
prin cuvîntul lor prețioase su
gestii pentru perfecționarea sti
lului și metodelor de lucru ale 
cadrelor și organelor U.T.C., 
pentru sporirea participării fie
cărui utecist în viața organiza
ției.

în încheierea conferinței, 
într-o atmosferă de entu
ziasm a fost adoptată o 
telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se spu
ne printre altele : „încadrîn- 
du-ne în primele rînduri, ală
turi de comuniști, pentru 
înfăptuirea politicii marxist- 
leniniste a partidului nos
tru, asigurăm C.C. al P.C.R., pe 
dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu că întregul tineret 
maramureșean este hotărît să 
contribuie cu entuziasm tine
resc, cu puterea brațelor și a 
minții la înfăptuirea obiectivu
lui fundamental al poporului — 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intarea României spre comu
nism. Ne angajăm să facem din 
fiecare organizație U.T.C. un 
puternic colectiv de muncă și 
educație, în măsură să asigure 
formarea unui tineret cu o fi
zionomie politică, morală, pro
fesională și socială de înaltă ți
nută — viitorul constructor al 
comunismului".

ROMULUS LAL

Cehul Silvaniei, Andrei Arde
lean, cerea mai multe și mai 
bine organizate întîlniri între e- 
levi și muncitori, „acolo în ini
ma fabricii" ; primul secretar al 
Comitetului orășenesc Zalău al 
U.T.C., Vasile Vlaica, propunea 
noi inițiative sau reluarea alto
ra prea ușor abandonate.

Numitorul comun care a tra
versat toate înscrierile la cuvînt, 
revenind ca un laitmotiv mo
bilizator, a fost lupta împotriva 
mediocrității. „Cincinalul revo
luției tehnico-științifice nu se 
poate cu nici un chip împăca cu 
mediocritatea" s-a afirmat nu o 
dată în conferință iar deviza a- 
ceasta a devenit în cele din ur
mă un adevărat angajament co
lectiv semnat de toți participan
ții. Trecînd în revistă rezulta
tele obținute de organizația ju
dețeană de la alegerile prece
dente, precum și neajunsurile 
care s-au manifestat în spiritul 
exigențelor formulate de secre
tarul general al partidului la a- 
dresa organizației de tineret, 
vorbitorii au subliniat că în cele 
din urmă organizația U.T.C. este 
așa cum e fiecare membru al 

■ ei, ceea ce impune, în vederea 
atingerii obiectivelor de viitor, 
o susținută muncă de ridicare a 
calității la nivelul prezenței fie
cărui utecist.

Printr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, parti
cipanții s-au angajat, în nu
mele tuturor tinerilor din 
județ — români, maghiari 
și de alte naționalități — 
ca, urmind exemplul strălucit 
al secretarului general al parti
dului, să-și consacre întreaga 
energie creatoare înfăptuirii 
mărețelor idealuri ale socialis
mului și comunismului pe pă- 
mîntul românesc, dovedindu-și 
astfel, prin graiul faptelor, de
plina adeziune la politica parti
dului nostru.

DUMITRU MATALA

(Urmare din pag. I)

La lucrările conferințelor 
au participat și au luat cu- 
vîntul primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
președinți ăi consiliilor popu
lare județene, tovarășii Fer
dinand Nagy — la Covasna, 
Gheorghe Blaj — la Mara
mureș, Ștefan Boboș — la 
Neamț, loan Foriș — la Satu 
Mare, Laurean Tulai — la 
Sălaj, loan Velișcu —- la 
Tulcea, Simion Dobrovicî — 
la Vrancea.

Din partea Biroului C.C. al 
U.T.C., lucrările conferințe
lor de dare de seamă și a- 
legeri au fost conduse de 
către tovarășii : Dionisie Ba- 
lint — la Covasna, - Czeke 
Gabor — la Maramureș, Ni
colae Croitoru — la Neamț, 
Pantelimon Găvănescu — la 
Satu Mare, Francisc Tdrok — 
la Sălaj, Titus Deac — la 
Tulcea, Cristina Luca — la 
Vrancea.

Ca prim-secretari ai comi
tetelor județene ale U.T.C. 
au fost aleși tovarășii : An
drei Paszka — la Covasna, 
Augustin Pop — la Mara
mureș, Neculai Pușcașu — la

Acțiune energică, atitudine 
militantă în toate domeniile 

de activitate
NEAMȚ

întruniți în Conferința orga
nizației județene Neamț a U.T.C., 
cei 483 de tineri delegați ai tu
turor organizațiilor1 U.T.C. din 
județ au făcut o amplă analiză • 
activității desfășurate în perioa
da care a trecut de la Congresul 
al IX-lea al U.T.C. Avind ca 
suport al discuțiilor darea de 
seamă ce a întreprins o analiză 
serioasă și cuprinzătoare a mo
dului în care s-a acționat de la 
precedenta conferință și pînă în 
prezent, vorbitorii au imprimat 
dezbaterilor o pronunțată notă 
activă, responsabilă față de re
zultatele muncii și vieții de or
ganizație. Au fost subliniate re
zultatele pozitive obținute de 
uteciști în cadrul vieții de orga
nizație, în activitatea producti
vă, politico-ideologică, cultural- 
artistică și sportivă de masă, 
relevîndu-se capacitatea de in
tegrare a tineretului în efortul 
de muncă și întrecere al colecti
velor din unitățile industriale, 
agricole și de învățămînt ale 
județului.

Luînd ca punct de referință 
sarcinile deosebit de importante 
care revin economiei județului 
în cincinalul 1976—1980 ca ur
mare a unor investiții de peste 
17 miliarde lei, și elocvent pre
zentate în cuvîntul său de către 
tovarășul Ștefan Boboș, prim- 
secretar al comitetului județean 
de partid, delegații la conferință 
au acordat o mare atenție pro
blemelor care vizează cadrul or
ganizatoric de mobilizare și 
conștientizare a tineretului, dez
voltarea simțului de răspundere 
și acțiune revoluționar-patriQti- 
că. Prin ei toate organele și or
ganizațiile U.T.C. din unitățile 
economice s-au angajat că vor 
antrena tineretul la acțiunile ce 
se întreprind pentru îmbunătă
țirea calHății produselor, redu
cerea cheltuielilor materiale, 
utilizarea integrală a capacități
lor de producție și a fondului de 
timp, creșterea eficienței întregii 
activități economice, extinderea 
inițiativelor „Eu produc, eu con
trolez, eu răspund", „Minutul 
felicită, minutul acuză", „Pro
dusul meu, cartea mea de vizi
tă" ; Inițierea de acțiuni de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției, zile și săptămîni re
cord ale producției, generali
zarea pe șantierele de construc
ții a inițiativei „Șantierul — 
oglindă a muncii noastre", mo
bilizarea și cuprinderea întregu
lui tineret muncitoresc la forme
le de pregătire și de ridicare a 
calificării profesionale.

Neamț, loan Bonea — la Satu 
Mare, loan Mureșan — la 
Sălaj. Ion Simion — la Tul
cea, Vasile Dascălu — la 
Vrancea.

Conferințele au ales, de a- 
semenea, comisiile județene 
de cenzori și au desemnat 
delegații la Congresul al X- 
lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R., precum și 
candidații pentru organele 
centrale ale U.T.C.

într-o atmosferă de puter
nic și unanim entuziasm, în 
încheierea lucrărilor, confe
rințele organizațiilor județe
ne U.T.C. au adresat te
legrame C.C. al P,C.R., 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU în care se ex
primă hotărîrea uteciștilor, a 
tuturor tinerilor- din aceste 
județe de a depune toate e- 
forturile pentru îndeplinirea 
exemplară a mărețelor sar
cini ce le revin din preve
derile documentelor istorice 
ale Congresului al XI-lea al 
partidului, de a se afirma și 
în continuare, mai puternic, 
ca un factor dinamic în in
dustrie și agricultură, învă- 
țămînt, știință și cultură, în 
întreaga viață socială.

în agricultură se va acorda în 
continuare o atenție deosebită 
desfășurării unei intense munci 
politice pentru stabilizarea tine
rilor la sate și integrarea lor cu 
bune rezultate la muncă în 
agricultură pentru calificarea în 
meserii specifice satului. Cadrele 
tehnice și de specialitate vor fi 
mobilizate la activități experi
mentale de cercetare și aplicare 
în practică a celor mai noi cu
ceriri ale științei agricole, orga- 
nizîndu-se în următorii doi ani 
cite un agro-club la nivelul fie
cărei comune. Chemarea la în
trecere lansată în cadrul confe
rinței de organizația U.T.C. de 
la Grupul școlar chimie Piatra 
Neamț, adresată tuturor liceelor 
de specialitate din județ în ve
derea îndeplinirii în mod exem
plar a sarcinilor ce le revin în 
cincinalul viitor pe următoarele 
obiective : realizarea și depă
șirea sarcinilor de producție, in
tensificarea activității de cerce
tări în cercul tehnico-aplicativ, 
vorbește elocvent despre preocu
pările actuale și de perspectivă 
ale organizațiilor U.T.C. din. 
școli, de a acționa în direcția 
educării tuturor elevilor în spi
ritul disciplinei și ordinei mun
citorești, pregătindu-i, prin ur
mare, pentru muncă, pentru 
viață.

Pe lîngă problemele legate de 
integrarea tineretului în procesul 
muncii s-au făcut propuneri 
pentru mai buna organizare a 
activității căminelor de tineret, 
asigurarea unei baze tehnico- 
materlale corespunzătoare, pen
tru desfășurarea mișcării sporti
ve de masă, ridicarea activității 
cultural-artistice Ia nivelul unor 
acțiuni cu reală influență edu
cativă, în spiritul patriotismului, 
al eticii și echității socialiste, al 
concepției revoluționare despre 
lume și societate.

Prin telegrama adresată C.C. 
al P.C.R,, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, delegații la con
ferință s-au angajat în numele 
celor care le-au acordat acest 
mandat, la sporirea tuturor e- 
forturilor pentru ridicarea în
tregii activități a organizației 
U.T.C. la un nivel superior, pre
cum și valorificarea întregului 
potential tineresc în vederea 
realizării sarcinilor ce-i revin 
tinerei generații în îndeplinirea 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

ION MIHALACHE

îndatoriri majore, 
analiză exigentă, 

critică și autocritică
TULCEA

Mandatul încredințat delega- 
ților la Conferința organizației 
județene Tulcea a U.T.C. de că
tre cei peste 30 000 de tineri 
uteciști din județ a constituit 
un moment de temeinică și lu
cidă analiză a sarcinilor majo
re reieșite din documentele 
celui de al XI-lea Congres al 
P.C.R., a realizărilor obținute 
in toate domeniile de activita
te de către organizația revolu
ționară a tinerilor din județul 
Tulcea.

în cuvîntul săd1, tovarășul 
Ion Velișcu membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comi
tetului județean Tulcea al 

P.C.R., adresînd conferinței, în
tregului tineret din județ un 
călduros salut, a reliefat prin
cipalele sarcini ce revin tinerei 
generații în condițiile în care 
astăzi în județ întreaga pro
ducție industrială globală a 
anului 1930 este realizată în 
numai 30 de zile, în condițiile 
în care partidul și statul nos
tru depune însemnate eforturi 
materiale pentru ca la sfîrșitul 
viitorului cincinal producția in
dustrială globală a județului să 
ajungă la peste 10 miliarde lei, 
așa cum prevăd directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. Grija 
pentru formarea tineretului, e- 
ducarea lor prin muncă și pen

tru muncă 6Înt sarcini majore 
ce revin organizației U.T.C. Co
mitetul județean de partid a- 
preciază contribuția adusă de 
întregul tineret din județ în 
toate domeniile de activitate 
social-politică. Trecînd în re
vistă, cu satisfacția firească, 
realizările obținute nu se pot 
trece cu vederea lipsurile ce 
s-au mai manifestat în activi
tatea organizației. De aceea 
conferința trebuie să dezbată 
în spirit combativ, revoluțio
nar, întreaga problematică, deo
sebit de complexă, a muncii 
desfășurate pînă acum dar mai 
ales să adopte măsuri concrete 
și hotărîte pentru ca sarcinile 
economice ale acestui cincinal 
să fie îndeplinite și depășite, 
creîndu-se condiții pentru înde
plinirea optimă a sarcinilor vi
itoare".

Conferința organizației jude
țene Tulcea a U.T.C. a făcut o 
analiză temeinică a întregii ac
tivități desfășurate de tineretul 
revoluționar, a succeselor și 
neajunsurilor semnalate. In 
cuvîntul lor Nicu Serotenco, se
cretarul Comitetului U.T.C. Cen
trala „Delta Dunării", Maria Un- 
gureanu, secretara Comitetului 
comunal U.T.C. Mihai Bravu, 
Sava Petruța, secretara Comite
tului U.T.C. de la Liceul meca
nic naval Tulcea au evidențiat 
succesele obținute în activitatea 
tehnico-productivă, în învăță- 
mînt, în munca de educare a ti
neretului, în activitatea da pre- 

gătire pentru apărarea patriei, 
angajîndu-se ca în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
celei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. să-și îndeplinească 
exemplar sarcinile obțînînd suc
cese de prestigiu în acțiunile de 
muncă patriotică în cadrul 
întrecerii : „Tineretul — facr 
tor activ în. îndeplinirea 
cincinalului înainte de ter
men", în creșterea procen
tului de promovabilitate în școlî 
și licee, x venind cu propuneri 
concrete de îmbunătățire calita
tivă a întregii activități.

Delegații la Conferința organi
zației județene Tulcea a U.T.C, 
au adresat o telegramă Comite
tului Central al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, In 
care se spune: „Exprimînd recu
noștința noastră fierbinte pentru 
minunatele condiții create tinerei 
generații în vederea formării 
sale, pentru încrederea pe care 
ne-o acordă partidul, clasa mun
citoare, întregul popor, dum
neavoastră tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, însuflețiți de înal
tul dumneavoastră exemplu de 
abnegație patriotică și pasiune 
revoluționară cu care vă dăruiți 
propășirii țării, vă asigurăm că 
tineretul din județul Tulcea, 
alături de întregul tineret al pa
triei noastre, nu va precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea 
neabătută a sarcinilor trasate de 
partid".

DAN VASILESCU

Preocupare mai intensă 
pentru întărirea 

vieții de organizație
VRANCEA

Conferința organizației jude
țene Vrancea a U.T.C. s-a desfă
șurat sub semnul unei analize 
atente și la obiect a activității 
desfășurate de cei douăzeci de 
mii cinci sute de tineri care 
trăiesc și muncesc în acest ju
deț, a felului în care și-au res
pectat îndatoririle profesionale, 
a răspunsului concret pe care 
l-au dat angajamentelor uteciste.

Realizarea unui volum de in
vestiții care depășește 3,3 mi
liarde lei, urmind. a i se adăuga 
pînă la sfîrșitul acestui an 2 
miliarde lei producție suplimen
tară — acestea sînt reperele de 
muncă în care s-a materializat 
și efortul tineretului din județ. 
Faptul că oamenii muncii din 
Vrancea au raportat îndeplinirea 
cincinalului cu 105 zii* mai de

vreme se datorează și contribu
ției nemijlocite a tinerilor de la 
Fabrica de confecții și Combi
natul de prelucrare a lemnului, 
de la întreprinderea de dispozi
tive, ștanțe, matrițe și scule 
așchietoare din Focșani, de la 
Fabrica „Chimica" Mărășești, de 
la Depoul C.F.R. Adjud, din 
C.A.P.-urile și I.A.S.-urile jude
țului.

întrecerea „Tineretul — factor 
activ în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen" a antrenat la 
realizarea obiectivelor sale mai 
mult cu cinci mii de tineri decit 
în anul 1973. Dintre aceștia 4 000 
sînt evidențiați în producție, si- 
tuindu-se prin activitatea și 
exemplul personal în fruntea 
colectivelor în care lucrează.

Pe linia formării și consolidă

rii unei înalte conștiințe munci
torești au fost inițiate acțiuni cu 
un profund caracter educativ : 
„Să trăim și să muncim în chip 
comunist" și „Calitatea produse
lor — o problemă de conștiință, 
demnitate și patriotism" la Fa
brica de confecții, brigăzi ale ti
nerilor și concursuri profesiona
le la C.P.L. și I.D.S.M.S.A. 
Focșani, Depoul C.F.R. Adjud și 
„Chimica" Mărășești.

Munca în agricultură s-a des
fășurat sub deviza „Toți tinerii 
la munca cîmpului" și a antre
nat, sub exigențele întrecerii 
uteciste, 11 000 de tineri, eviden- 
țiindu-se în special cei de la 
cooperativele de producție din 
Sihlea, Movolița, Tîmboiești, 
Răcoasa, Urechești, de la I.A.S. 
Cotești și Odobești.

Delegații prezenți Ia acest 
bilanț au dezbătut, pornind de 
la darea de seamă și comple- 
tînd-o, aspecte legate de îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
muncă, de intensificare a acti
vității educative în unele sec
toare. Faptul că elevii din prima 
treaptă a liceului înregistrea
ză un procent de promovabilita
te redus a pus problema unei 
preocupări mai active din partea 
organizației de tineret, a unei 
mai judicioase orientări profe
sionale. A fost subliniată cerința 
ca tinerii din industrie să ma
nifeste mai mult spirit de ini
țiativă, să vină în întîmpinarea 
unor cerințe ale producției prin 
acțiuni proprii. De asemenea 
vor trebui evitate pe viitor 
neajunsurile manifestate în des
fășurarea învățămîntului politic 
în citeva organizații rurale, și 
anume la Cîrligele, Boghești și 
Tănăsoaia.

Este necesară, de asemenea, o 
preocupare sporită pentru antre
narea la viața organizației a ti
nerilor de la sate. Fenomenele 
de parazitism care se mai înre
gistrează în cuprinsul județului 
nu pot fi înlăturate decit prin
tr-o muncă de educare bine gîn- 
dită și dirijată competent, care 
să îmbrace forme variate și efi
ciente.

Adresîndu-se participanților la 
conferință, tovarășul Simion 
Dobrovici, prim secretar al 
Comitetului județean Vrancea al 
P.C.R., a subliniat meritul orga
nizației de tineret în obținerea 
unor rezultate de prestigiu la 
nivelul județului. Vorbitorul a 
arătat că este necesară o con
lucrare activă și susținută a or
ganizației U.T.C. cu ceilalți fac
tori educaționali în scopul for
mării unei conștiințe înaintate, 
de adevărat comunist la fiecare 
tînăr.

în încheierea conferinței 
participanții au adresat o tele
gramă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU : „încredințîndu-vă 
că vom face totul pentru a 
răsplăti grija ce o purtați între
gului tineret, condițiile minuna
te de muncă, de învățătură, de 
odihnă și de creație — se spune 
în telegramă — ne angajăm că 
ne vom înzeci eforturile pentru 
a participa cu întreaga putere 
de muncă la înfăptuirea preve
derilor Programului partidului 
de înfăptuire a societății socia
liste multilateral dezvoltate, de 
înaintare spre comunism".

SOFIA PĂUN
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Faptele noastre de muncă — raportul nostru către Congres
CAMPANIA DE TOAMNĂ

NIMIC DIN RECOLTA ACESTUI AN 
SĂ NU RĂMlNĂ PE CiMP!

alba, Se cer măsuri
urgente pentru 

asigurarea mijloacelor 
de transport

Direcțiile principale în care 
acționează în momentul de 
față lucrătorii ogoarelor din 
județul Alba le constituie 
strîngerea grabnică a porum
bului și intensificarea ritmu
lui la semănat. Din ultimele 
date centralizate la Direcția a- 
gricolă județeană reiese că 
numai în unitățile socialiste 
porumbul a fost strîns de pe 
16 000 hectare, ceea ce repre
zintă aproape 80 la sută din 
suprafața prevăzută. Se evi
dențiază în mod deosebit co
operativele agricole din Ighiu, 
Oarda, Sard, Aiud, Războieni, 
Lunca Mureș, Unirea, Micești, 
care au încheiat lucrarea a- 
mintită. Insă, așa cum reiese 
din situația operativă cît și 
din cele constatate la fața 
locului, în unele consilii in- 
tercooperatiste, cum sint cele 
din Teiuș, Lopadia, Șibot, Ro
șia mai există încă suprafețe 
întinse de porumb necules cît 
și grămezi de știuleți netran
sportați din cîmp. «Comanda
mentele comunale din locali
tățile amintite trebuie să mo
bilizeze pe toți cooperatorii la 
lucrările de recoltare, trans
port și eliberatul terenului, în- 
trucît, pînă în prezent, din 
cele 35 500 hectare prevăzute 
a se semăna cu grîu s-au rea
lizat doar 19 000 hectare. Iar 
explicația acestui ritm scăzut 
înregistrat la însămînțări se 
datorește în cea mai mare 
parte neasigurării frontului de 
lucru tractoarelor, cît și unei 
slabe organizări a muncii. Așa 
de pildă, la C.A.P. Galda, pe 
o tarla eliberată de coceni, 
mecanizatorii loan Chirilă, Va- 
sile Micu, Gligor Fleșer, Ște
fan Bălosu, loan Tibori, pre
gătesc terenul pentru semă
natul griului. Din cauza se
cetei solul se lucrează destul 
de greu, ceea ce face ca ran
damentul pe tractor să nu de
pășească un hectar pe zi. De 
fapt, în ultimele trei zile cei 
5 mecanizatori au aflat doar 10 
hectare. Tînărul loan Chirilă 
ne spune că ritmul de lucru 
ar putea spori simțitor dacă 
cuțitele de la pluguri ar fi 
ascuțite la timp. „Dar atelie
rul unităților de mecanizare 
din Alba Iulia, Aiud, Blaj — 
continuă acesta — întîrzie să 
se ocupe de aceste mici lu
crări ca să ny mai vorbim de 
faptul că 5 tractoare stau cam 
de mult timp în reparație la 
Alba Iulia“. Consecințele unor 
astfel de situații sînt eviden
te : din cele 400 hectare pla
nificate a se însămînța cu grîu 
la unitatea cooperatistă din

Galda nu s-au realizat decît 
150 hectare. Ne întrebăm însă 
de ce conducerea unității de 
mecanizare din Teiuș nu s-a 
preocupat de găsirea unei So
luții mai operative în vederea 
ascuțirii la timp a cuțitelor 
de plug ? Dar așa cum am 
putut constata mecanizatorii 
din Teiuș sînt deficitari și în 
organizarea altor lucrări. Așa 
cum aflăm atît de la primarul 
comunei Galda, tovarășul A- 
lexandru Duca, cît și de la 
șeful de brigadă Veronica 
Vîntu, deși la recoltat au fost 
mobilizați practic toți coope
ratorii, mijloacele de transport 
sînt insuficiente. „Din această 
cauză am rămas în urmă cu 
recoltările și de aici și restan
țele la însămînțări, ne spunea 
primarul comunei. Am ajuns 
în situația ca tractoarele să 
aștepte la capătul tarlalei pînă 
se string cocenii pentru a 
putea executa arăturile nece
sare însămînțării de toamnă. 
Solicitările noastre făcute con
ducerii S.M.A. Teiuș pentru a 
ne ajuta cu cîteva remorci 
n-au fost satisfăcute*'. Consi
derăm deci că în această si
tuație organele agricole ju
dețene trebuie să ia măsuri ur
gente pentru asigurarea mij
loacelor- de transport necesa
re fiecărei unități agricole, 
mai cu seamă că pe cîmp se 
află netransportate peste 5 000 
tone porumb.

Bilanțul rodnic 
al tinerilor

întrecerea utecistă desfășurată de tineri pe ogoare, în cam
pania de strîngere a recoltei, înregistrează în acest an al Con
gresului U.T.C. succese remarcabile. Sub directa conducere a or
ganizației U.T.C., au participat la lucrările agricole specifice se
zonului aproape 900 000 tineri, elevi, studenți. cooperatori, mun
citori din întreprinderi, lucrători din instituțiile urbane și ru
rale. Astfel, harnicele brațe tinere au cules cu rîvnă 
rodul bogat al pămîntului. în Bihor 32 000 tineri au recoltat în- 
tr-o singură săptămînă 280 ha cu porumb. 25 ha cu sfeclă de 
zahăr. 46 de tone fructe. Peste 32 500 tineri mureșeni acționînd 
în unitățile agricole cooperatiste din județ au cules 1 270 ha de 
porumb, 4 520 tone fructe din livezi și 365 tone fructe de pădure. 
Peste 2 500 tineri din București, 2 400 din județul Timiș, 2130 
din județul Hunedoara, 2 000 din județul Brașov au lucrat în 2 
schimburi la descărcatul remorcilor și autocamioanelor în silo
zuri și baze de recepție. Pe frontul legumelor. în județele țării 
cu tradiție. Buzău (2 300 tineri), Ilfov (2 500 tineri). Vîlcea (2 500 
tineri), Prahova (1 500 tineri), detașamente uteciste au dat un 
ajutor prețios la recoltatul in grădini, la sortarea, ambalarea, 
conservarea și expedierea mărfurilor. Nu putem omite din 
această trecere în revistă a cifrelor sintetice participarea tine
rilor din județele mari cultivatoare de cartofi care au recoltat 
aproape 3 000 ha în Brașov, 1 300 ha în Caraș-Severin. 600 ha în Co- 
vasna. Pe ansamblul țării acțiunea comună a tinerilor, în nu
mai o săptămînă de lucru. însumează recoltarea a peste 10 000 
ha cu porumb. 2 585 ha sfeclă de zahăr, 6 042 ha cartofi. 12 147 
tone fructe, 11384 tone struguri, efectuarea de lucrări specifice 
sezonului pe alte aproape 12 000 ha și alte recoltări de 
produse de circa 20 000 tone. Dincolo de valoarea economică a 
acestor realizări, inestimabil mai mare este caracterul profund 
educativ^ al acestor acțiuni care au demonstrat încă o dată ca
pacitatea creatoare, elanul revoluționar, dăruirea în muncă a 
generației tinere.

ȘT. DORGOȘAN

Ritmul de lucru la pregătirea terenului in vederea insă- 
mînțărilor trebuie să crească simțitor in aceste zile. 
Ploile căzute in ultima perioadă au completat intr-o oarecare 
măsură deficitul de umiditate din sol, fapt care permite o 
mai bună mărunțire a solului, asigurarea unui pat germina
tiv mai bun pentru semănat. Mai sint de însămânțat aproape 
1,2 milioane hectare cu grîu, dar mare parte din aceste 
terenuri sint acoperite de coceni de porumb și resturi ve-_ 
getale, care trebuie urgent înlăturate prin acțiunea energică 
a echipelor de cooperatori, in vederea efectuării unor arături 
de bună calitate. Imediat este necesar să se intre cp discu
rile, lucrare ce trebuie repetată de 2—3 ori, pînă sint distruși 
toți bolovanii. De aceea este recomandat să se acționeze co
masat pentru realizarea unor productivități sporite, în ■ ve
derea creării de largi fronturi de acțiune pentru semănători. 
In imagine, mecanizatorii Ion Bușu, Vergea lacob, Alex. 
Berceanu, Eugen Vilara de la C.A.P. Radovanu, județul Dolj, 
care au arat și discuit de 4 ori terenul după porumbul re
coltat cu citeva zile inainte.

OVIDIU MARIAN

OBIECTIVE CONCRETE, 
REALIZARE PROMPTĂ

Au trecut mai bine de două 
luni de cînd organizațiile 
U.T.C. din secțiile sculerie și 
pregătire — ale întreprinderii 
de vagoane din Arad — și-au: 
ținut adunările de dare de sea
mă și alegeri. Procesele verbale 
întocmite cu acest prilej ne-au 
edificat asupra unei trăsături 
comune : accentul deosebit acor
dat sarcinilor de producție ca 
sinteză a întregii activități de
puse de organizațiile U.T.C. Ini
țiative cu tradiție la întreprin
derea de vagoane, cum ar fi 
„Trofeul calității și productivi
tății". concursurile profesionale 
pe meserii, întilnirile periodice 
de lucru, între cadre de condu
cere și tineri, popularizarea me
todică a documentelor de partid 
și de stat în care de fiecare dată 
sînt încorporate sarcinile ce re
vin fiecărei secții, dezbaterile pe 
teme de etică și echitate socia
listă etc, au fost completate cu 
noi propuneri menite să le spo
rească eficienta. în acest sens 
vom menționa, la secția de pre
gătire 1, organizarea trimestrială 
a dezbaterilor pe tema noilor 
tehnologii, determinată de creș
terea diversificării producției, 
extinderea „raportului utecist", 
iar la sculerie sporirea întâlni
rilor dintre tineri și controlorii 
tehnici de calitate și debutul unui 
nou concurs profesional avînd 
ca temă „Cel mai bun cititor al 
desehului tehnic". Șirul acțiuni
lor induse în programul de ac
tivități l-am putea continua ci
tind acțiunile cultural-educative, 
cele cu caracter sportiv și turis
tic etc. Din acest punct de ve
dere, al planificării, sînt de re
ținut densitatea acțiunilor, orien
tarea lor convergentă spre efi
ciență. Luînd acest criteriu 
drept cel mai edificator posibil, 
ne-am propus să ne întâlnim cu 
inițiativele incluse in program, 
acolo la locul de muncă.

Asimilarea fiecărui nou pro
dus începe practic în sculerie. 
Mai mult de jumătate din lucră
torii secției sînt tineri. Numai 
în cursul lunii august și-au fă
cut debutul in câmpul muncii 
24 de absolvenți ai Școlii profe
sionale. Avînd drept termen ce 
reprezintă timpul trecut de la 
alegeri, In această perioadă în
tregul colectiv a avut de „pro
movat" două examene de com
petență și hărnicie.' Realizarea 
dispozitivului rotativ pentru va
goanele de transportat alumină, 
exportate în Iran și asigura
rea fabricării SDV-urilor pentru 
producția vagoanelor solicitate 
de Brazilia. Și intr-un caz și în 
celălalt, ne spunea tovarășul Ion 
Bugariu, locțiitorul secretarului

de partid, sarcinile încredințate 
au fost realizate cu 2 săptămini 
mai devreme. Stăm de vorbă 
cu secretarul organizației U.T.C. 
numărul II. Alexandru Chereș. 
„Cele două schimburi de onoare 
incluse în programul nostru de 
activitate au fost adoptate la 
necesitățile ivite. Proaspeții ab
solvenți cum ar fi loan Ilie, ra-

Din experiența 

organizației UTC 

de la 
întreprinderea 

de vagoane 

din Arad

botor, loan Otlăcan, sculer, lom 
Botaș, și alții au lucrat în per
manență pe lingă tinerii cu ex
periență. „în final nu numai că 
au economisit o lună de zile, dar 
acești tineri au ajuns ca in pre
zent să-și asume întreaga lor 
responsabilitate pentru lucrările 
făcute". Cele spuse de interlocu
tor pot fi întregite cu menționa
rea celor două demonstrații prac
tice de citire a desenului tehnic și 
precizarea că eforturile lor au 
avut drept urmare menținerea 
locului I pe întreprindere pe 
care nu l-au mai cedat din se
mestrul întâi 1974.

Planul de producție al sec
ției pregătire I este cu 13 la sută 
superior celui din anul prece
dent. Productivitatea muncii a 
crescut pînă acum, față de 1974, 
cu 18 la sută. Adăugind și faptul 
că față de 1974 au fost introduse 
în fabricație 18 noi tipuri de va
goane în afara celor menținute în 
procesul de fabricație ne vom 
da seama de valoarea eforturi
lor ce s-au depus pentru înde
plinirea întocmai a sarcinilor de 
plan. La discuția noastră cu 
secretarul U.T.C. pe secție, Pe
tru Bunta, a participat și 
Barbu Ghițan, secretarul co
mitetului de partid. „Există 
la noi, ne spunea primul, un 
obicei pe care îl practicăm 
mai demult. Cu prilejul șe-

dințeloi' la comitet la începu
tul fiecărei luni, de fiecare dată 
sînt prezentate lucrările pe care 
le avem de făcut. Prin mijloa
ce vizuale acestea sînt difuzate 
pe fiecare traseu. Tot cu acest 
prilej neajunsurile existente 
sint consemnate și apoi aduse 
la cunoștință conducerii secției. 
Astfel am izbutit să eliminăm 
la maximum stagnările de pro
ducție".

în privința respectării pro
priului program de activitate 
putem spune, „pe bază de acte 
doveditoare" că el a fost întoc
mai respectat. Printr-o susți
nută muncă educativă, numărul 
învoirilor s-a redus la zero. 
Tinerii s-au obișnuit să-și re
zolve problemele personale în 
timpul recuperărilor. Cele două 
schimburi de onoare au fost e- 
fectuate in luna septembrie. Va
loarea producției obținute — 
140 mii lei. Aportul tinerilor la 
economiile de materiale s-a con
cretizat în alte 320 mii lei. Lis
ta celor evidențiați în întrecerea 
socialistă s-a completat cu 
nume noi: Eugen Butar, Gligor 
Gavriș, Simion Bondis......... Tro
feul calității și productivității" 
și-a mărit lista pretendenților.

ION DANCEA

Secții deA

deservite
în secția semiindustrie a în

treprinderii de valorificare a le
gumelor și fructelor din Galați 
36 elevi de la Liceul industrial 
pentru industria alimentară din 
localitate deservesc în întregime, 
singuri, linia tehnologică de pre
parare a conservelor. Practic, ei 
efectuează toate operațiile de la 
sortarea materiei prime și pînă 
la predarea produselor la ma
gazie.

— Lucrăm în două schimburi, 
ne spune maistrul-instructor 
Elena Mocanu. în tura de dimi
neață elevii din anul II-D au 
realizat 2 000 borcane de con
serve. Acum, în schimbul de 
după-amiază. cu elevele anului 
II-A ne străduim să realizăm 
mai mult. Tinerii și-au însușit 
bine toate operațiile, tehnologia 
de fabricație. Eforturile noastre 
sînt îndreptate acum spre atin
gerea ritmurilor specifice pro
ducției de serie.

într-o altă secție, de data a-

Schimbul 
de onoare

Peste 1 200 de tineri de la 
Șantierul naval din Galați par
ticipă la numeroase acțiuni în 
sprijinul producției pentru a în
tâmpina Congresul al X-lea al 
U.T.C. cu rezultate deosebite in 
muncă. Lucrînd la platforma de 
foraj marin de curînd lansatăla 
apă. la cargourile de 7 500 și 
18 000 tdw. ei au organizat 
schimburi de onoare, schimburi 
prelungite și zile de muncă reu
șind să realizeze pînă în prezent 
o producție suplimentară de peste 
10 milioane lei. O atenție deose
bită se acordă devansării ter
menelor de execuție a lucrări
lor. „Succese importante au ob
ținut toate brigăzile de tineret, 
ne spune Valeriu Ciulinaru, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la secția a Il-a. în frunte se află 
brigada lui Toma Octavian care 
a efectuat fiecare instalație de 
tubulatură cu două săptămini 
inainte de termenul înscris în 
grafic. Cu o săptămînă înainte 
au predat instalațiile si brigăzile 
conduse de Manole Trihenea, 
Emil Bîgu și Alex. Dajbog". 
Totodată, prin acțiuni de redu
cere a consumurilor specifice, 
tinerii constructori navali au 
contribuit la economisirea a 
233 tone combustibil și a unei 
cantități de 200 tone de metal.

C. ION

de elevi
ceasta la I.I.S. „Avicola". întâl
nim 38 de elevi de la același li
ceu care au îmbrăcat nu numai 
salopeta de muncitori, ci au pre
luat și întreaga răspundere a 
producției. în secția de evisce
rare ei asigură schimbul II. „Lu
crează bine, ne spune cu toată 
convingerea tovarășul Ioan Ene 
din partea beneficiarului. în 15 
zile de muncă ei au realizat o 
producție de 1 096 000 lei". Res
ponsabila schimbului „școlar", 
eleva Eugenia Mihab ne infor
mează că această acțiune a por
nit In urma unei inițiative a or
ganizației U.T.C. și a conduce
rii Liceului industrial pentru in
dustria alimentară din Galați 
destinată întâmpinării Congresu
lui al X-lea al U.T.C. cu rezul
tate deosebite în activitatea teh- 
nico-productivă, inițiativă ce se 
dovedește acum, deosebit de 
rodnică.

L CHIRIC

» Mobilizare intensă 
pe ultimele suprafețe 

cu porumb
în șapte consilii intercoope- 

ratiste din județul Dolj, printre 
care amintim Calopăr, Mischii, 
Filiași, Rojiștea și altele, recol
tatul porumbului s-a încheiat, 
în următoarele zile alte zeci de 
unități agricole cooperatiste vor 
raporta finalizarea acestei acțiuni 
prioritare din această perioadă, 
datorită marilor concentrări de 
forțe in lanurile de porumb. 
„Pe ansamblul județului lucra
rea este realizată in proporție 
de peste 95 la sută — ne spune 
Ioana Iulian, director general al 
Direcției agricole Dolj, și prin 
respectarea vitezelor de înain
tare planificate, prin folosirea 
la maximum a capacităților me
canice și a potențialului de mun
că ale brigăzilor și echipelor de 
cooperatori, prin corelarea re
coltatului cu eliberatul terenului 
și transportul producției din 
cîmp, vom încheia lucrarea în 
următoarele zile. Evoluția vre
mii spre răcire ne impune im
pulsionarea activității la recol
tat, cu atît mai mult cu cit ea 
este strîns legată de o altă lu
crare. semănatul griului pe care 
de asemenea am planificat să-1 
finalizăm pînă în 20—25 octom
brie, pentru a ne încadra,în e- 
poca optimă".

O succintă trecere în revistă a 
realizărilor de ansamblu indică 
rezultate bune în desfășurarea 
campaniei de recoltat în multe 
unități agricole. Cooperative 
agricole ca Poiana Mare, Valea 
Stanciului, Bîrca etc. au încheiat 
recoltatul pe întreaga suprafață, 
iar producțiile realizate depă
șesc cifrele planificate. Aici, prin 
organizarea muncii pe echipe și 
brigăzi și întărirea spiritului de 
întrajutorare, parcelele au fost 
recoltate comasat și concomitent 

eliberate de coceni pentru a 
permite desfășurarea în flux 
continuu a lucrărilor pregătitoa
re și a semănatului cerealelor 
păioase. Dar, acest mod de pla
nificare a muncii nu a fost ge
neralizat peste tot, fapt care a 
determinat rămînerea in urmă la 
această lucrare în multe consi
lii intercooperatiste cum ar fi 
Cetate — 52 la sută, Locusteni 
— 64 la sută, Catane — 65 la 
sută, Moțăței — 66 la sută. Ur
gentarea recoltării și în aceste 
unități este cu atît mai necesară 
cu cît zonele amintite sînt mari 
cultivatoare de porumb.

Po de altă parte, în multe u- 
nități agricole care au raportat 
suprafețe, mari recoltate, pe 
cîmp au rămas mări suprafețe 
acoperite cu coceni de porumb, 
fapt ce împiedică executarea ce
lorlalte lucrări specifice sezonu
lui de toamnă : arături, discuiri, 
semănat. Spre exemplu, la 
C.A.P. întorsura, cu toate că 
cele 939 ha cu porumb au fost 
recoltate, eliberatul terenului 
nu s-a făcut decît pe 300 ha, 
fapt care împiedică semănatul 
griului. Sînt și cazuri cînd eli
beratul terenului se face în 
grabă (C.A.P. Lipov, Cerăt), pe 
teren existând încă multe res
turi vegetale, fapt ce îngreu
nează efectuarea unor lucrări de 
calitate superioară. Am amintit 
aceste aspecte pentru că aseme
nea fenomene îngreunează rit
mul normal de desfășurare a lu
crărilor specifice acestui sezon. 
Pentru succesul actualei campa
nii agricole de toamnă se im
pune așadar efectuarea tuturor 
lucrărilor la cel mai înalt nivel 
calitativ.

ȘTEFAN DORGOȘAN

(Urman din pag. I)
în cadrul ministerului nostru 

mulți tineri au adus o contribu
ție de seamă în această direcție 
și deseori li s-a încredințat re
zolvarea unor studii de mare 
responsabilitate. Se efectuează de 
asemenea cercetări care vizează 
o perspectivă mai îndepărtată. 
Acestea au ca obiectiv utilizarea 
unor forme ale energiei necon- 
venționale, cum este, de exemplu, 
energia geotermică. Și aici, la a- 
ceste cercetări, tinerii își aduc o 
contribuție valoroasă. Aș putea 
să vă spun ca în Institutul de 
cercetări și modernizări energe
tice, unde tinerii reprezintă 
peste 60 la sută, s-au înregistrat 
an de an succese remarcabile, 
realizări de valoare.

— Cum se vor concretiza 
perspectivele de care vorbiți 
în valorificarea optimă a e- 
nergiei neconvenționale.

— Ne propunem ca după anul 
1990 să ajungem la economi
sirea a circa 3.5—4 la sută din 
energia primară, ce va fi folo
sită în producerea de energie e- 
lectrică și termică, prin utili
zarea surselor de energie necon
venționale, urmînd ca această 
cifră să crească mai spectaculos 
în viitor. Se lucrează apoi la 
proiectarea primelor centrale 
nucleare. Ele vor intra în func
țiune după anul 1980. Dezvol
tarea energeticii nucleare va re
prezenta principala direcție de 
cercetare și ea va asigura la ni
velul anului 1990 circa 20 la 
sută din producția de energie e- 
lectrică.

— Experiența anilor din 
urmă a confirmat, tovarășe 
ministru, contribuția impor
tantă a tinerilor brigadieri pe 
șantierele energetice ale țării. 
Ce cîmp de acțiune va avea 
în viitorul cincinal această 
formă de participare a tine
rilor la finalizarea investiții
lor prevăzute ?

— într-adevăr, în cadrul gru
purilor de șantiere de pe Argeș, 

Lotru, Porțile de Fier, Someș. 
Sebeș, Slatina, Moldova, RîvJ. 
Mare etc., au lucrat și lucrează 
mii de tineri, iar unele dintre 
aceste obiective au fost decla
rate și organizate de către Co
mitetul Central al U.T.C., în co
laborare cu noi, ca Șantiere na
ționale ale tineretului. Ele au 
dat bune rezultate, devenind a- 
devărate școli ale educației 
muncitorești prin muncă și pen
tru muncă a tineretului. Avem 
multe organizații U.T.C. frun
tașe pe unități și județe, cum ar 
fi cele de la C.H.E. Zigoneni -- 
ateliere (Grup șantiere Argeș), 
de la atelierele centrale ale Gru-

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ TEMEINICĂ
purilor de șantiere Lotru, Por
țile de Fier, Moldova, Sebeș, de 
la Galeria de fugă Măgurii-Ră- 
cătău (Grup șantiere Someș). De 
asemenea, avem în cadrul gru
purilor de șantiere Lotru, Porțile 
de Fier, Someș, pe toate șantie
rele și în toate întreprinderile 
noastre o masivă participare a 
uteciștilor în întrecerea „Tine
retul — factor activ în îndepli
nirea cincinalului înainte de 
termen". O susținută preocu
pare există în unitățile noastre 
pentru continua perfecționare 
profesională a tinerilor, pentru 
ridicarea lor la nivelul celor mai 
buni muncitori, ingineri și teh
nicieni, pentru cunoașterea te
meinică a instalațiilor, a tehno
logiilor. în prezent, peste 1100 
tineri care lucrează în grupurile 
energetice urmează diverse for
me de specializare profesională. 
E cazul să amintesc aici sarcina 
pe care o avem în privința pre
gătirii și formării tinerilor ener- 

geticieni de mâine. Dispunem de 
o largă rețea școlară energetică, 
cu bogate tradiții. In acest an 
a plecat în producție din șco
lile noastre spre centrale, stații 
și rețele electrice un număr de 
peste 4100 tineri din care 2 700 
pregătiți prin ucenicie, 790 ab
solvenți ai liceelor de speciali
tate și 660 tehnicieni și maiștri. 
Pentru a face față marilor ce
rințe viitoare din sectorul nos
tru, ne preocupăm în permanență 
de îmbunătățirea cadrului ma
terial de pregătire și instruire a 
elevilor și ucenicilor. In pre
zent, liceele de electrotehnică de 
pildă, dispun sub acest aspect 

de laboratoare, cabinete și ate
liere de specialitate, poligoane 
de instruire pentru formarea de
prinderilor practice, instalații de 
simulare. Pentru dezvoltarea în
vățământului energetic sînt în 
diverse faze de pregătire trei 
noi licee de specialitate.

— Vă rugăm să vă referiți 
pe scurt Ia condițiile de viață 
și de muncă de pe șantierele 
ministerului dumneavoastră, 
despre îmbunătățirile aduse 
în ultimul timp.

— Se poate spune, într-adevăr, 
că aceste condiții cunosc o per
manentă îmbunătățire. S-au con
struit locuințe și cămine la toa
te loturile care satisfac în cea 
mai mare măsură nevoile și exi
gențele tinerilor, ale celorlalți 
lucrători ; s-au amenajat nume
roase cluburi bine dotate pentru 
petrecerea timpului liber, can
tine, baze sportive etc. Totuși, 
trebuie să recunoaștem că tre

buie să ne preocupăm, eu și mai 
multă insistență și de aici îna
inte, pentru a satisface pe de
plin cerințele tuturor tinerilor în 
ceea ce privește condițiile de 
muncă și viață pe șantiere.

— Viitorul cincinal va fi 
cincinalul revoluției tehnico- 
Îtiințifice, dar și al înaltei e- 
Iciențe economice. Cum vor 

acționa colectivele de muncă 
din sectoarele energetice pen
tru reducerea cheltuielilor 
materiale, pentru economisi
rea combustibilului, a mate
riilor prime șl a materialelor?

— Accelerăm introducerea în 
producție a utilajelor cu randa
mente termice și energetice ri
dicate, precum și a tehnologii
lor cu performanțe mari, și ur
mărim cu stăruință îmbunătăți
rea structurii producției indus
triale concretizată prin consum 
brut de energie primară și de 
energie electrică cît mai reduse 
în raport cu valoarea produsului 
brut. Consumul specific mediu 
de combustibil pentru produce
rea energiei electrice se va re
duce în cincinalul 1976—1980 de 
la 321 gcckWh la 315 gcc/kWh, 
iar consumul propriu tehnolo
gic în rețele va scădea de la 7.6 
la sută în 1975 la 6.5 la sută în 
1980. Pentru realizarea acestor 
reduceri importante de consu
muri vom acționa în spiritul in
dicațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltă
rii Economice a României din 
21—22 iulie 1975.

Un alt aspect important al gos
podăririi raționale a energiei și 
care trebuie să-i preocupe pe 
toți lucrătorii din unitățile noas
tre îl constituie structura ba
lanței de energie primară. Creș
terea. ponderii cărbunelui în ba
lanța de combustibili este ilus
trată de prevederea privind asi
gurarea din cărbune" a produc
ției de energie electrică la nive
lul anului 1980.

— Care sînt prioritățile în 
acest domeniu ?

— îmbunătățirea arderii căr
bunelui în focare, reducerea 

pierderilor de cărbuni care apar 
prin transport, depozitare și mă
cinare, prelungirea duratei de 
funcționare a morilor și altele.

— Vă rugăm, tovarășe mi
nistru, să punctați cîtcva as
pecte pe eare considerați că 
trebuie să le aibă în vedere 
tinerii, organizațiile U.T.C. 
din ramura dumneavoastră, 
de aici înainte, sub aspectul 
sporirii participării lor la 
creșterea eficienței economice 
la locurile lor de muncă.

— Repet. în primul rînd aș
teptăm de la tineri o mai bună 
pregătire de specialitate, o mai 
mare preocupare pentru auto- 
perfecționarea profesională și, 
desigur, disciplină exemplară. 
Sînt condiții hotărâtoare pentru 
creșterea contribuției lor în e- 
fortul nostru colectiv. întrecerea 
„Tineretul — factor activ în 
îndeplinirea cincinalului inainte 
de termen", parte integrantă a 

întrecerii socialiste la care par
ticipă întregul nostru popor, a 
constituit și constituie un. cadru 
dinamizator al activității fiecă
rui'tânăr. în ceea ce privește e- 
conomisirea energiei electrice si 
termice, trebuie să acționăm pe 
mai departe mult mai insistent 
în următoarele direcții : redu
cerea consumului propriu tehno
logic de energie electrică în 
centrale, transportul și distri
buția energiei electrice, rațio
nalizarea consumului de energie 
electrică pentru iluminatul de 
toate categoriile, prin reglemen
tarea programului de aprindere 
și stingere a iluminatului exte
rior și eliminarea iluminărilor 
excesive ; raționalizarea consu
mului de energie termică in 
rețelele de termoficare urbană 
și industrială prin reducerea 
temperaturii apei calde mena
jere și întreruperea alimentării 
pe timpul nopții, diminuarea 
pierderilor de apă și abur ; apla
tizarea curbei de sarcină prin ur
mărirea funcționării consumato
rilor tampon conform programe
lor aprobate ; reducerea pierde
rilor în rețele de transport și 
distribuție a energiei electrice 
prin îmbunătățirea factorilor de 
putere ; evitarea mersului in gol 
a mașinilor și instalațiilor și în
cărcarea la puterea nominală a 
acestora. Tot în acest context, 
organizațiile U.T.C., tinerii, pot 
acționa și de aici înainte printr-o 
serie de inițiative proprii. deja 
cunoscute, cum ar fi : „Fiecare 
kW și kCal — sursă de econo
mii", „Nici un utilaj sub randa
mentul planificat, nici un mi
nut nelucrat" etc. Pentru atin
gerea telului propus, repet, tine
rii trebuie să-și ridice perma
nent nivelul pregătirii profesio
nale. să dovedească o disciplină 
desăvîrșită în producție și în a- 
fara ei. Pentru că. într-adevăr. 
tînărul encrgetician ca oricare 
tânăr meseriaș, din oricare ra
mură a economiei noastre socia
liste, pe lingă calitățile profesio
nale trebuie să se afirme prin 
înalte calități morale, cetățe
nești.
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CANTEMIR
Despre Dimitrie Cantemir, i- 

lustrul intelectual care a stat pe 
tronul Moldovei, se puteau face 
filme după mai multe formule, 
generate în complexitatea lor 
de însăși complexa personalita
te a marelui ginditor, scriitor, 
bărbat de stat, strateg și domn. 
Mihnea Gheorghiu a ales sce
nariul „de relație" — renunțind, 
sau mai bine spus presupunînd 
anterioară aventura creației, a- 
vatarurile constantinopolitane 
ale viitorului domn, pe care de 
altfel îl găsim la începutul fil
mului cu Istoria otomană înche
iată și în așteptarea sceptruiui 
domnesc, adică în plină maturi- 
t- :e. Calea aleasă de Mihnea 
Gheorghiu este și cea mai ane
voioasă, pentru că astfel, în plin 
triumf, Cantemir ca personaj de 
film putea fi pindit de solemnă 
unilateralitate, or e limpede că 
autorul acestui Cantemir a foât 
departe de a intenționa doar o 
efigie care să facă superfluă a- 
naliza. Alegind însă tocmai ca
lea desfășurării prin relație a 
personajului central, scenaristul 
are prilejul să dezvăluie, prin 
fine dialoguri, caracterul nobil 
și mîndru al voievodului român, 
inteligența sa sclipitoare, supe
rioara înțelegere a mersului lu
mii pe drumul istoriei ca și fier
bintele său patriotism. In dialo
gurile sale cu marii principi, cu 
oamenii de încredere ai domniei 
ca și cu cei apropiați de sufle
tul său. Cantemir își impune 
superioritatea care-i va dicta 
gesturile politice înțelepte, ca- 
re-l vor justifica față de istorie 
ca domn și patriot. Trebuie re
marcat în acest sens că desfă
șurarea întregii acțiuni în jurul 
„Istoriei creșterii și descreșterii 
puterii imperiului otoman", o- 
peră capitală de istoric și filo
zof, capătă astfel-funcții meta
forice. Mihnea Gheorghiu a a- 
Ies această operă tocmai pentru 
că, încă de la titlu, ea dezvă-

luie clarviziunea politică a lui 
Cantemir, în care însăși ideea 
de pace, de echilibru și neatîr- 
nare capătă o logică în plus, a- 
ceea a viziunii de ansamblu a 
viitorului istoric. Povestea este 
strînsă, cedînd destul de puțin 
teren „romanescului", întîmplă- 
rilor apocrife sau nu care să 
concure la un film clasic „de 
capă și spadă". Mult mai am
bițios, acest „Cantemir" se do
rește a fi, și în mare parte reu
șește, un film eseu, un film care 
să ridice personalitatea lui Can
temir, copleșitoare prin ea în
săși la rang de simbol și de 
idee comentată. Așezat sub lu
mina înțelepciunii, scurtul răgaz 
al domnitorului la cîrma Mol
dovei a fost o dîră luminoasă 
în istoria acesteia pe care fil-
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vire. Cantemirul său are tocmai 
acea măreție disimulată pentru 
ochiul superficial și „pecetea 
geniului" în locul gesturilor 
grandilocvente. Din păcate, au
torul filmului nu s-a ferit în-

mul se pricepe s-o releve ca a- 
tare.

Regia semnată de Gheorghe 
Vitanidis a înțeles intențiile au
torului scenariului, ca și dificul
tățile de construcție ale unui 
astfel de film în care nu marile 
și fastuoasele desfășurări de re
cuzită și figurație primează ci 
pregnanța cu care personajul 
central se impune în relația cu 
ceilalți și în relația, mai com
plicată. cu istoria. în mod logic, 
greul filmului apasă astfel pe 
umerii actorului principal. Ale
xandru Repan. alegere care ni 
se pare din capul locului feri
cită, și poate că acesta este me
ritul principal al lui Vitanidis, 
care a știut să se bazeze în a- 
cest film pe fina inteligență a 
actorului, relevată cu discreție, 
pe capacitatea acestuia de a 
compune cu mfhuție și respect 
un personaj dintr-o multitudine 
de detalii de gest, cuvînt și pri-

totdeauna în mizanscena sa toc
mai de o anumită grandilocven
ță care în felul în care e stris 
și gîndit filmul devine cu totul 
stridentă. El a cedat pe alocuri 
ispitei cadrelor frumoase de 
cate este întotdeauna apt ope
ratorul Nicolae Girardi, unui 
anumit „colorat" care venera din 
alte filme. Sînt și stîngăcii.' Este 
greu, de pildă, de presupus că 
reședința domnească a lui Can
temir era atît de prost păzită 
îneît trei hoți puteau intra pî- 
nă-n iatacul doamnei ucigînd 
în dreapta și în stînga și furînd 
cu gălăgie un document atît de 
prețios ca „Istoria". Tocmai de 
aceea filmul se ridică la nivelul 
propriilor exigențe cînd scenele 
de tensiune nu sînt „picarești" 
nici „de epocă", ci fac parte din 
acel scenariu pe care Mihnea 
Gheorghiu l-a scris avind ca

model însăși istoria. Sînt sce
nele în care lui Alexandru Re
pari îi dau replica actori de 
mare anvergură, care la rîndul 
lor au înțeles pînă la capăt in
dicațiile de scenariu și regie 
scrise *sau nescrise : Ioana Bul- 
că, G6orge Constantin, Emanoil 
Petruț, Liliana Tomescu. Perso
najul lui Mîhuț-Vîntură Lume, 
care va deveni eroul „Mușche
tarului român", interpretat 
corect de Iurie Darie, este din 
păcate cam exterior ideii cen
trale, poate și pentru că este in
ventat (?) și Cantemir, el însuși 
creator de geniu, suportă mai 
greu invențiile de biografie. De 
altfel, despre acest al doilea 
film, care povestește peripețiile 
lui Mîhuț prin Europa pentru 
recuperarea prețiosului docu
ment al voievodului — foar
te puține lucruri de spus. 
Un film picaresc, făcut cu bună 
meserie, care proiectat nu în ve
cinătatea celuilalt, 
altă anvergură, ar 
nimerit. Isprăvile 
lui Soby Cech sînt
principale, ca și farmecul mas
culin dezinvolt al lui Iurie Da
rie. Cam atît despre „Mușcheta
rul român", care, nici vorbă, ar 
putea deveni oricînd un 
cu coadă la casă.

Filmul „Cantemir" însă 
gă încâ1 o filă la epopeea
nală, o filă prestigioasă care a- 
testă maturitatea cu care este 
privit filmul de inspirație isto
rică și pentru acest bun cîștigat 
realizatorii merită toate laudele.

de cu totul 
fi fost mai 
cascadorilor 

deci eroine

Carnet
cultural'
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Nu- 
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„DECADA CĂRȚII ROMA- 
NEȘTI-1975" a continuat, 
luni, în Capitală, cu „ziua" 
Editurii Minerva. La librăria 
,,Mihail Sadoveanu" ca și la 
liceul „Matei Basarab" citi
torii au avut prilejul să se 
intîlhească cu reprezentanți 
ai editurii, să se familiarize
ze cu aspfecte ale activității 
de tipărire a literaturii noas
tre clasice și contemporane, 
cu citeva dintre viitoarele a- 
pariții. După cum declara 
Aurel Martin, directorul e- 
diturii „Minerva" continuă o 
veche tradiție, aceea de a 
crea un „Corpus" al litera
turii române, axat pe 
lorile ei fundamentale, 
mai în ultimii șase ani
fost tipărite circa 1 000 de 
titluri într-un tiraj de zeci 
de mii ‘fle exemplare. între 
edițiile critice, apărute în ul
tima vreme, și a căror serie 
continuă, rețin atenția „O- 
perele" lui M. Eminescu *(3 
volume), L. Rebreanu (7 vo
lume), I. Slavici (7 volume), 
B. St. Delavrancea (9 vo
lume), V. Alecsandri (4 vo
lume), C. Negruzzi (1 volum), 
I. B. Deleanu (2 volume). De 
un interes deosebit din par
tea cititorilor se bucură edi
țiile concepute de autorii în
șiși : din această categorie 
au văzut, pînă în prezent, 
lumina tiparului 27 volume 
din „Scrierile" lui T. Arghe- 
zi, 14 volume din „Operele" 
lui G. Călinescu. Continuă, 
de asemenea .editarea „Scrie
rilor" lui Z. Stancu, M. Be- 
niuc. D.P. PerpesSicius ș.a„ 
a edițiilor bilingve din ope- 
rele marilor noștri clasici, 
precum și a unor lucrări de 
istorie literară românească.

VIAȚA BATE LA UȘA

Glasul lui Bacovia
serial

adau- 
națio-

Bacovia, ca persoană, nu pu
tea fi văzut. De fapt, eu cred 
că pe Bacovia nu l-a văzut ni
meni. Cind a venit Iq^ Casa scri
itorilor, cu puțin înainte de 
moarte, pentru a primi omagiul 
celor care-l iubeau, brațul de 
care se rezema nu exista, trep
tele pe care le urca piereau una 
cite una, și toată casa, cu două 
sute de oameni plingind, dispă
ruse. La acel număr, pe calea 
Victoriei, se afla numai un te
ren gol pe care pășea, 
in baston, regele invizibil 
via.

Nu putea fi văzut, dar 
fi auzit. Poate fi auzit și 
iar Bogdan Antonescu, realiza
torul atît de dăruit al emisiunii 
Caleidoscop cultural-artistic a 
avut ideea de zile mari de a în
cheia prezentarea festivalului 
Bacovia care a avut loc la 
Bacău cu o poezie din „fonote
ca de aur", recitată de Baco- 
vta. Un glas puternic, bărbătesc, 
un glas de azi, o prezență. Nici 
o legătură între ființa firavă, cu 
obraji supți, din fotografii, și
glasul acela care nu era al
muritorului cu necazuri firești, 
ci al magnificului, nemuritoru
lui poet.

Glasul lui Bacovia care mi-a 
umplut odaia, făcînd să vibreze 
ușor filele cărților, a dat 
poate că mi s-a părut mie 
semnificațiile înalte ale 
ziei, și altor momente 
programul săptămânii. Am 
cunoscut inflexiunile grave 
glasului său in cuvintul rostit 
de Gheorghe Tomozei, in cadrul 
Revistei literar-artistice T.V. : 
tehnica e un lucru extraordinar, 
se spunea, dar roboții nu vor 
putea niciodată să scrie poezii. 
Decît dacă îi va „programa" un 
poet. Iar în cazul acesta vor fi, 
desigur, poeziile „programatoru
lui". Și cum ai putea să-i îm
prumuți unui robot glasul lui 
Bacovia ?

Obsedat de vocea poetului, am 
înțeles altfel personalitatea 
,/iurului între duri" Humphrey

rezemat 
Baco-

putea 
acum.

(sau 
a?a) 
poe- 

din 
re
als

(Urmare din pag. 1)

sătură pe care pedagogul să se 
poată sprijini ca să-1 readucă 
pe drumul cel drept ?

— Ba da, este de părere diri
gintele-, Nu era deloc neînzes
trat, iar la practică apreciez că 
era priceput (vedeți și mediile 
de 8 pe primele două trimestre, 
notele 7 și 8 pe al treilea...) însă, 
vă spun eu ; anturajul l-a min- 
cat!

„Anturajul !“ Scuza rostită de 
obicei de părinți, atunci cînd 
nu-și fac datoria. Acum, iată, 
au adoptat-o și profesorii ! Iar 
absurdul e deplin — „anturajul" 
lui Drăgaică Fănel nu era altul 
decît acel Grama, elev în aceeași 
școală, al acelorași dascăli ! Ce 
s-a făcut deci pentru „recupe
rarea" elevului Drăgaică, despre 
care descrierea făcută în săt și 
chiar caracterizarea dirigintelui 
probează că nu constituia un 
„caz" foarte, foarte greu ? „Mul
te.- Tot" — afirmă pedagogii. Să 
vedem : timp de 2 ani, Drăgai
că și Grama au continuat să fie 
vecini de bancă, vecini de pat, 
deși erau cunoscute urmările 
„prieteniei" lor, au continuat să 
sosească nestingheriți la cămin, 
la orice oră din zi și din noapte, 
să frecventeze cursurile după 
cum aveau chef, să se prezinte 
la școală într-o costumație bi
zară, care amintea cu greu de 
uniformă. Ce fel de școală este 
aceea în care se permit aseme
nea „libertăți", în care bunul 
plac al elevilor este suveran ? 
Ce fel de școală, cu internat, 
este aceea în care elevii acumu
lează zeci de absențe ?

— Drăgaică avea atîtea absen
țe, îneît de mult ar fi trebuit 
să-1 exmatriculăm ! — precizează

Bogart (prezentat de Tudor 
Caranfil în emisiunea Vîrstele 
peliculei). Bogart devenit ve
detă la patruzeci și doi de ani, 
Bogart aprinzîndu-și țigara în 
Casablanca, Bogart primind din 
partea criticilor de film Mărul 

•acru, premiul de impopulari
tate, Bogart îndrăgostit de soția 
lui și de copii și de mare, muș- 
cind pofticios, cu dinții albi, din 
mărul acru al așa-zisei impopu
larități, Bogart bolnav de can
cer, știind că e bolnav de can
cer și făcînd totuși planuri de 
viitor, Bogart, cel care a înțeles

cronic» tv.
de FLORIN MUGUR

că nu ne mai plac faptele bune 
făcute de zîne, că nu avem în
credere în zîne, Bogârt — poetul 
bunătății și al omeniei, ascunse 
sub masca impenetrabilă a „du
rității" — a murit în somn. Ne-a 
rămas chipul lui. Ne-a rămas 
glasul. Am înțeles altfel și ad
mirabilul Zorba grecul : e vorba 
aci de întîlnirea unui mare ar
tist, Zorba, țambalagiul și dan
satorul Zorba, cu un tînăr care 
abia învață să fie artist: așa- 
zisul „patron", poet și eseist de 
felul lui, va deveni un adevă
rat poet și un adevărat eseist 
abia după ce va învăța de 
Zorba să danseze Sirtaki.

In cadrul Clubului T, am 
mărit dezbaterile pe care
stîrnit cazul Anei și al colegilor 
ei, dezbateri care continuă și 
e bine să continue. Avem și aici 
de-a face cu oameni din neamul 
poeților : îndrăgostiți de munca 
lor, talentați, dornici să creeze 
și greșind așa cum numai poeții 
știu să greșească : pentru că își 
fac prea multe scrupule, pentru 
că nu sînt întotdeauna destul de 
îndrăzneți, pentru că sint oa
meni. A fost excelentă ideea

la

ur-
le-a

de a-î pune chiar pe actorii ca
re au interpretat cele citeva ro
luri din Un răspuns pentru Ana 
să comenteze scrisorile teles
pectatorilor și am trecut cu ușu
rință peste caracterul de impro
vizație al momentului. (Pentru 
ca o „improvizație" să reu
șească pe deplin, trebuie pregă
tită îndelung. Nimic mai dificil). 
A fost un sfert de oră extrem 
de interesant și așteptăm cu în
credere continuarea.

O boare de poezie adevărată 
a trecut și prin ultimul episod 
al atît de agreabilului serial 
Nevastă-mea vrăjitoarea. A fost 
un mic film, excelent interpre
tat. Nu mai era vorba de lucruri 
mărunte, ci de una dintre pro- 

' blemele esențiale ale lumii con
temporane, de a avea și a nu 
avea, de mîndria unui Darrin 
care e la urma urmei un func
ționar oarecare și care se în- 
tîlnește cu vechiul coleg de fa
cultate, un ins nu numai fru
mos și nu numai deștept, ci și 
plin de bani, în lumea lui capi
talistă, acolo. Concluzia ferme
cătoarei Samantha, care alege 
între bogăție și dragoste, a su
nat bine : „Pot să fac zilnic prin 
vrajă cîte blăni vreau, dar nu 
pot să fac alt Darrin Stevens". 
Din păcate, filmul nu s-a sfirșit 
aci. Pentru că producătorul a- 
mericun își cunoaște meseria. 
Puțin prea bine, chiar. Și iată-l 
în final pe antipaticul bogătaș 
reabilitat, iată-l cum ia cuminte 
lecții de dragoste de la oamenii 
simpli, iată cum (iertată să-mi 
fie observația lipsită de umor) 
artiștii plătesc un tribut burghe
ziei, ideilor sale. Ați observat și 
dumneavoastră că, la Nevastă- 
mea vrăjitoarea, chiar și atunci 
cînd Darrin e singur cu Sa
mantha, se aud niște rîsete. Și 
se aud mereu. De data asta, 
probabil, cei din umbră rid de 
mine, cel care s-a apucat să des
copere dovezi ale aservirii ar
tistului față de patronul său 
burghez tocmai aci, în lumea 
Samanthei. Ne scuzăm și noi 
cum -putem : a fost un episod 
admirabil și merita — măcar o 
dată — să fie luat în serios...

SMARANDA JELESCU

EDITURA „FACLA" din 
Timișoara a scos de sub ti
par al 150-lea titlu de carte, 
care consemnează apariția 
„Pedagogiei generale" de 
prof. univ. V. Țîrcovnicu. în 
cei trei ani care au trecut 
de la înfiihțarea sa, editura 
„Facla" a tipărit un mare nu
măr de volume de proză, 
poezie, critică literară, lu
crări tehrilco-știirițifice din 
domeniile metalurgiei, elec
trotehnicii, chimiei, medici- 
nei și altele, apărute într-un 
tiraj total de aproape 1,5 mi
lioane exemplare.

Voieu Gheorghe, Slatina : Din 
păcate, te dezamăgim. Te trimi
tem tot la broșura „Admiterea 

•în învățămîntul superior -— 1975". 
La ora aceasta, pînă la apariția 
broșurii pentru ediția viitoare a 
concursului, tot ce conține a- 
miritîta broșUră rămîne valabil. 
Nu credem că vor interveni mari 
schimbări, incit nu vedem de ce 
ești în derută și socotești că nu 
ai garanții pregătindu-te la dis
ciplinele prevăzute perltru con
cursul anterior. Sfatul nostru 
este să-ți faci programul de 
pregătite potrivit lildicățiilor 
broșurii.

Cornelia Al., Galați : Nut nu 
te-ai gîndit bine la cele două li
cee de profil. Dacă ai o aseme
nea miopie aecOrituată, nu-ți 
teste recomandat, în nici un caz, 
liceul metalurgic ; cel de infor
matică nu este total contraindi
cat, dar ne gîndim că, plăcîn- 
du-ți matematica, fizica, chimia, 
ar fi mai bine să alegi totuși li
ceul real. Pe parcursul primei 
trepte de liceu te vei putea cla
rifica ce să faci mai departe. Te 
vor ajuta, în acest sens, cu cer
titudine, și profesorii. Deocam
dată consultă medicul asupra 
stadiului bolii — dacă este ori 
nu evolutivă, sfătuiește-te și cu 
el în legătură cu alegerea liceu
lui. Ține, legătura și cu noi.

Maria Popa, fași, în numele 
clasei: E bine că mai credeți în 
basme, dar chiar așa să fie, „vi
sele rostite să nu se împli
nească"? Chiar dacă n-ați „ros
tit" visul în scrisoare privitor la 
ceea ce doriți să deveniți, ne 
rugați să vă ajutăm pentru ale
gerea unei variante de rezervă 
în caz de nereușită la facultate. 
Așteptați de la noi indicații pri
vind adresele unor școli postli- 
ceale. Sînt cam multe ; ele se 
află cuprinse într-o broșură 
publicată în luna iulie a.c. Dacă 
liceul vostru nu o are, nu ve
dem de unde o mai puteți procu
ra, fiind epuizată. Vă promitem 
să vă ajutăm, publicînd la ru
brica noastră cît mai curînd un 
articol cu tema „Cum devii elev 
la postliceal". Și acum, pe scurt, 
răspunsul la întrebarea voastră : 
cum poate un elev de liceu să 
devină muncitor la o fabrică ? 
(Ar trebui să vă spună acest 
lucru dirigintele ori diriginta, 
chiar și organizația U.T.C.). Tî
nărul se adresează oficiului for
ței de muncă existent în fiecare 
județ,' care deține necesarul de 
forță de muncă pentru fiecare 
întreprindere și, în funcție de

nevoi, le acordă tinerilor repar
tizări. La oficiul forței de mun
că, tînărul se prezintă cu diplo
ma de bacalaureat sau de ab
solvire a liceului și cu atestatul 
în meserie, dacă bineînțeles l-a 
obținut la finele liceului. O su
gestie i’prOpUheți conducerii șco
lii ori comitetului U.T,G. să in
vite în mijlocul vostru pe cel 
care conduce oficiul forței de 
muncă din județul Iași. Veți a- 
vea ocazia să discutați cu acesta 
ăstipra 'posibilităților de înca
drare în producție în vara a-- 

■ 'niilui 1976, cînd vteți absolvi.
Dumitru Fometiei. jud. Vîlcea:

Trebuie să mai ai răbdare cu 
răspunsul. La această dată nu 
cunoaștem cum se va face tre
cerea în treapta a doua de liceu, 
mai du seâmă în situația în care 
te afli, urmezi un liceu real-u- 
manist și ai dori Să continui la 
unul de specialitate. în'momen
tul în care Ministerul Educației 
și învățămîntului ne va infotma

asupra condițiilor de admitere 
în treapta a doua de liceu ziarul 
îți va da explicații detaliate. De 
pe acum îți putem spune, însă, 
că este posibil la absolvirea 
primei trepte să îmbrățișezi o 
meserie. Ar fi iriteresant de știut 
în ce meserie ai desfășurat acti
vitatea tehnico-productivă pen
tru că, de regulă, spre acest do
meniu trebuie să te îndrepți. 
Dacă alegi după treapta intii 
calea unei meserii, vei putea 
urma fie o școală profesională 
— care îh viitor va avea o du
rată mâi scurtă, ‘fie te vei putea 
încadra într-o întreprindere 
unde se organizează cursuri de 
scurtă durată de perfecționarea 
calificării profesionale pentru 
tinerii din categoria ta. Urmă
rește ziarul în continuare ; vom 
ține la curent generația care 
termină prima treaptă de liceu 
astipra posibilităților viitoare.

LUCREȚIA LUSTIG

Din primele sâptămîni
integrare efectivă

(Urmare din pag. I)

ing. Margareta Săvescu, direc
toarea școlii.

— Și cum de nu l-ați exma
triculat ?

— I le-am motivat.
— Dispuneați de vreun certi

ficat medical ?
— Nu, am vrut să-1 ajutăm.
— Procedați așa de obicei ?
— Uneori. Repet, ca să-i aju

tăm pe elevi. O ilegalitate pe 
post de „ajutor", de „măsură" 
pedagogică ! Nu s-au gîndit chiar 
niciodată educatorii de la școala 
M.I.U. ce precedent primejdios

cela, să nu mai fie primit in că
min și nici la masă. S-a întrebat 
cineva unde va dormi și va 
minca acest băiat pînă îi va 
veni părintele ? S-a întrebat ci
neva dacă va merge acasă sau 
va vagabonda prin oraș, expu- 
nîndu-se și la alte abateri ?“

Nu s-a întrebat nimeni nimic. 
Faptele o dovedesc. Odată ex
matriculat, elevul Drăgaică Fă
nel nu îhăi prezenta interes pen
tru școală. Decît într-o singură 
ipostază...

— A făcut ceva rău ? întrea-
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Consecința : necesitatea refa
cerii orelor. Ce a făcut A.S.C.-ul? 
Nu prea mult, ne răspunde 
Marius Călinici, secretarul 
anului. Am discutat cu cei 
care au înregistrat absențele și 
sperăm că în scurt timp acestea 
să fie recuperate, unele dintre 
ele . fiind din cauză de boală. 
Față de cazurile de indisciplină 
vom ahaliza fiecare situație în 
parte, în viitoarea adtihare ge
nerală. Dar pînă atunci se putea 
discuta în fiecare grupă : fiecare 
colectiv de studenți trebuie să 
fie capabil ca printr-o opinie in
transigentă să stopeze cazurile 
sefnnalăte. Mai ales că studenții 
electrotehniști au mai înregis
trat absențe ne justificate și de 
la alte ore : măsuri și . aparate 
electrice, calculatoare electro
nice, motivîndu-le nejustificat cu 
solicitarea bibliotecii institutului 
de a ridica manualele.

Președintele Consiliului
U.A.S.C. din Institutul politeh
nic, Tiberiu Cocheci, ne-a pre
zentat citeva m&suri ale asocia
ției pentru instaurarea unei dis
cipline ferme pe întreg par
cursul anului universitar : „le
gătura cu familiile unor studenți- 
problemă, verificarea ritmică a

prezenței, instituirea unor echipe 
de control al calității pregătirii. 
Sînt măsuri care vor contribui 
Ia eliminarea tlhor căuze efec
tive ce duc la scăderi însemnate 
în calitatea pregătirii". îritr-ade- 
văr, aceste măsuri sînt pe mă
sură să contribuie la o ritmici
tate în studiu, dar un trebuie aș
teptat ca numai după terminarea 
aduhărilor de dare de seamă și 
ale'geri ele să deviriă efăctîv 
practice. Ahul universitar a în
ceput de mai hirte de două săp- 
tămîni și, la fel ca în producție, 
orice oră pierdută va înrîuri ca
litatea viitoarei sesiuni de exa
mene. Și dacă învățămîntul poa
te și trebuie să fie un exemplu 
pentru celelalte sectoare de acti
vitate, așa Cum recomandă se
cretarul general 'al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceăușeseu, 
disciplina la ore, frecvența ma
ximă, utilizarea rațională a spa
țiului (în Institutul politehnic 
din Cluj începutul anului a fost 
marcat de repetate programări 
duble ale sălilor de curs și semi- 
nârii, corectări în orar), urmea
ză să se înscrie în obiectivele 
permanente ale asociației stu
denților comuniști, ale fiecărui 
activist, ale fiecărui student în 
parte. Lucru de care doar par
țial ne-am convins.

NOU TIP DE KARTING
• La întreprinderea de re

parații auto din Cluj-Napoca 
a fost conceput și realizat 
un nou tip de karting, de
numit „Karom-10", echipat 
cu motor Mobra M-109. Pa
rametrii constructivi se în
cadrează în normativele in
ternaționale iar calitățile 
tehnice ale acestui vehicul 
de concurs îi asigură un loc 
important în mișcarea spor
tivă automobilistică. în primul 
rînd, sistemul de comandă e 
adaptabil staturii oricărui

concurent, de 
dulți, direcția 
Ioane conferă 
lîtate ridicată, 
fiind apărat 
Apoi, toate piesele care alcă
tuiesc această micrbmașină 
sînt de producție româneas
că, ceea ce permite, în pers
pectivă, după cum afirmă di
rectorul întreprinderii, ingi
nerul Mircea Banciu, realiza
rea unei variante de tip 
sport cu caroserie tnchteă.

Ia copii la a- 
cu două co- 
o manevrabl- 
întregul kart 
de parașocuri.

PIEINTOU TIMWIL

cu : JAMES MASON, PAT BOONE, ARLENE DAHL, DIANE BAKER,
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acum două decenii se acordau 
credite nelimitate, la fel și spa
ții, creatorilor tineri ; critica 
semnala fie și numai două-trei 
poeme ale cite unui debutant. 
Astăzi sînt trecute cu vederea 
destule volume de debut.

în ultima vreme toate aceste 
situații nefirești au fost obser-

vate și s-au lansat acțiuni da 
remediere a lor. Au apărut dez
bateri în . presă, comentarii cri
tice constructiv polemice. Iau 
parte la discutarea creației noi 
tot mai multe personalități din 
generația consacrată. Și, parado
xal, de multe ori am sesizat to
nul mult mai cald al unor scrii
tori ca Eugen Barbu sau Al.

fiul său doarme în gară, la Bra
șov. Se-nvoiește în grabă 
lucru și se suie în primul

„La internat nu l-am 
Am aflat de la elevi și 
portar că au dispoziție _  ...
tovarășul Cristea Costache, res
ponsabil cu problemele educa
tive, să nu mai fie primit în că
min. Așa s-a făcut că atunci 
cind băiatul a venit să doarmă 
acolo, neavînd curajul să se în
toarcă în sat, a fost refuzat. Ni
meni nu a știut să-mi spună 
unde îmi pot găsi copilul. Toată

de la 
tren... 
găsit, 
de la 
de la

creau ? Cit de în serios vor lua, 
de acum înainte, elevii problema 
frecvenței, știind că absențele 
pot fi încercuite, fără nici, un te
mei legal ? într-adevăr, n-au fă
cut nici o legătură între numă
rul mare de absențe din cata
log și „ajutorul" lor rău inspi
rat ? Dar, să revenim la elevul 
Drăgaică Fănel, din anul II, me
seria lăcătuș mecanic. Nerecu
noscător, asemeni multora din
tre colegii «ăi, 
„părintesc" al 
strînge la iuțeală 
de absențe...

„Datorită situației școlare și a 
absențelor ne scrie tatăl, consi
liul profesoral din data de 
3.06.1975 hotărăște să-l exmatri
culeze. Pînă aici totul pare a fi 
corect. Dar — fără a mă fi a- 
nunțat în timp util să vin să-mi 
iau băiatul din Brașov — se dau 
dispoziții, chiar din momentul a-

pentru gestul 
educatorilor, 

alte Citeva zeci

bă — acum directoarea, îngrijo
rată de prestigiul școlii. Știți 
asta ar arunca o umbră neplă
cută asupra noastră...

întrebarea, ca și îngrijorarea 
sînt firești, numai că sînt tar
dive... Atunci, la 3 iunie, ar fi 
trebuit să se manifeste ! Dar 
nu s-a întîmplat așa. între 3 și 
10 iunie există un interval în 
care indiferența totală a pedago
gilor față de un tînăr ce le-a 
fost încredințat, a domnit ne
stingherită. între 3 și 10 iunie 
pe ..harta educativă" a tinerilor 
profesori din Brașov există o 
„pată albă" — perioada în care 
elevul Drăgaică Fănel a fost 
scăpat de sub orice supraveghere 
și ar fi putut într-adevăr să 
fure, să comită acte de huliga
nism. Nu avea ce mînca. unde 
dormi, n-avea bani de drum.

După 7 zile, tatăl este încu- 
noștiințat de un consătean că

noaptea l-am căutat pe străzi, 
prin gară, prin parcuri, dar nu 
l-am găsit. Mă cuprinsese dis
perarea. A doua zi — 11 iunie, 
m-am prezentat la conducerea 
școlii la orele 8 dimineața, unde 
mi s-a adus la cunoștință exma
tricularea și motivele ei, ihi-am 
manifestat nemulțumirea că nu 
am fost anunțat să-mi iau fiul 
și că școala i-a refuzat adăpos
tul pînă veneam 
varășul diriginte 
elevi, care s-au 
oraș și în felul 
seara, l-au găsit. _ ___________
în producție la Uzina de auto
camioane, pentru a munci și a 
se califica la locul de muncă ; 
sper că aici va fi mai mult în
drumat și ajutat să devină ceea 
ce școala nu a putut realiza : un 
om corect și muncitor, demn de 
societatea in care trăim'*.

eu. Atunci, to
rni-a dat cîțiva 
răspîndit prin 
acesta, pînă 

L-am încadrat

Tinerii pedagogi speră la rîn- 
dul lor același lucru — că mai
ștrii de la Autocamioane vor fi 
pedagogi mai pricepuți și „vor 
face ei om, din Drăgaică" ! Ușu
rința cu care își „cedează" pro
priile îndatoriri educative nu le 
face cinste. Probabil că această 
concepție explică multe. Și de
tașarea cu care dirigintele asistă 
la faptele propriilor săi elevi și 
neinspiratele „ajutoare" oferite 
celor certați cu disciplina și mai 
ales grava greșeală de a arunca 
pur și simplu pradă tentațiilor 
vagabondajului, huliganismului, 
un tînăr care și așa manifestase 
destul apetit pentru asemenea 
viată.

„Totuși n-a făcut nimic rău l4* 
constată ușurați educatorii. Ni
mic rău. Dar, e oare meritul 
lor ? între oej doi principali poli 
ai educației — școala și familia 
— trebuie să existe o legătură 
permanentă. De data aceasta ea 
a fost întreruptă, din vina școlii, 
iar scurt-circuitul a condus la 
abdicarea de la pedagogie. Un 
elev, un fost elev a fost aruncat 
în necunoscut. Iar ceea ce a sal
vat „prestigiul" școlii și al peda
gogilor a fost numai tăria mo
rală dovedită de băiat și ener
gia cu care a acționat părintele. 
Dar întrebarea „de ce n-a fost 
anunțat tatăl ?“ — rămîne. Așa 
cum rămîne. și mentalitatea unor 
pedagogi, după care cazurile de 
indisciplină se „rezolvă" numai 
prin exmatriculare, prin transfe
rul datoriei de a forma un tînăr 
pentru viață, în seama altora. în 
această situație, tinerii educa
tori de la școala brașoveană nu 
au exmatriculat numai un elev, 
și-au exmatriculat propriile lor 
deprinderi profesionale, peda
gogice 1

Piru, decît ocolirile inteligente 
ale cîte unui coleg de -generație. 

Ajungînd la aceste neconcor- 
danțe, la aceste amestecuri in- 
tîmplătdare de vîrste, revin in
voluntar la o mai veche opinie 
asupra dilatării noțiunii de ge
nerație, cel puțin în literatură. 
Generațiile se ordonează mai 
sigur pe criteriul valorii. De a- 
ceea un mod de a gindi poetic, 
de pildă, aduce sub aceeași vîr- 
stă ideală pe Eugen Jebeieanu 
și Nina Casian cu Mihai Ursachi 
și Adrian Popescu. Spiritul cri
tic onest mă obligă să-i consti
tui valoric intr-o unitate în care 
nu intră poeți ce-și pretind 
drepturi numai prin numărul 
egal al anilor. Cutare poet nu 
poate fi coleg de generație cu 
loan. Alexandru numai pentru 
ca locuiește pe aceeași stradă 
cu el sau pentru că au recrutat 
împreună.

Mai precizez că o astfel de 
năzuință a generației (constitui
tă totuși prin virată), montată 
în spiritul ei critic este, în altă 
ordine de idei, o ambiție mai 
înaltă. Nu e suficient să te 
consolidezi grupat în timpul 
prezent (și nu e greu), esențial 
e să cauți semnul egalității sau 
chiar al superiorității față cu 
trecutul recunoscut. La fel, im
portant e să cîștigi respectul 
acestuia, ceea ce nu se poate 
întimpla prin separare, prin de
limitare, ci prin egalizare valo
rică.

Legat de aceste idei care au 
darul de a complica puțin da
tele unei discuții aparent sim
ple, îmi exprim unele tristeți. 
Nu întru totul se manifestă do
rințele de impunere reală ale 
generației mele. Există, de pil
dă. o critică tînără ce se afir
mă din ce în ce mai mult. Dar 
cum ? Pe seama unor realizări 
individuale și mai puțin în con
textul împlinirii colective. Dese
ori, din acest motiv, ea abdică 
cu ușurință de la unele opinii 
pentru care altădată tot cu leje- 
ritate se bătuse cu sinceritatea. 
Face cu
Evită cu
dintr-un neînțeles, pentru vîrsta 
ei, spirit de comoditate.

MUȘCHETARUL ROMAN : Pa
tria (orele 9,30; 11.45; 14: 16,15; 
18,30; io,’«), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 1«; 18,15; 20,30), 'Bucu
rești (orelfe 8,45; 11; 13,15; 16,15; 
18,ăo; fcO,30).

CANTEMIR : Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

IACOB MINCINOSUL : CaSa Fil
mului (orele 10; 12; 16,30) ; FIUL 
MECANICULUI DE LOCOMOTI 
VA — ora 19).

FERMA LUI CAMERON : Excel 
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Luceafărul (orele 
9,30; 12,30; 16; 19.30), Festival (ore
le 9,30; 12,30; 16; 19,30).

MOSCOVA CASIOPEEA î 
puri Noi (orele 9; 11,15; 
15,45; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : 
Palatului (orele 17.15; 20.15), 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 
20,45).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Vic
toria (orele 9; 11; 13,15; 16; 18,15;
20.30) .

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Central (orele 9.15; 11,30; 
13,45: 16: 18,15; 20.30), Volga (orele 
9; 11,15 ;13,30; 15,45; 18; 20,15).

EVADAREA : Lumina (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20).

RĂTĂCIRE s Viitorul 
15.30; 18; 20).

PICIUL — TRÎNTORH : 
(orele 11,15; 13,15; 15,45. 
19.45; program pentru copii — 
ora 9,45), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Dacia 
11,15; 13.30; 15.45 

(orele 
(orele

EPILOG LA GRANIȚĂ e Crfn- 
gași (ora 17).

DELICT DIN DRAGOSTE : Co- 
troceni (orele 10; 19; 14; 16; 19: 
20).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIȚI : Progresul (orele 18;
18; 20).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKIN
SON : Pacea (orele 10; 12; 15,30; 
17,45: 20).

omul din LONDRA: (orele < 
15,30; 18; 20).

Waterloo : Munca (orele 16;
19).

SCUFUNADARE LA MARE
ADINCIME ; Rahova (orele 9,1S; 
11,30; 16,3Q; 19).

TATĂL RISIPITOR ! Cosmos (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

MINA CU BRILIANTE 8 Vîtan 
(orele 15,30; 18; 20,15),

PROGRAMUL I

I

Sala 
Scala

(orele

Doină 
17,45;

seninătate concesii, 
abilitate conflictele,

(orele
20,15),
20.15) ,
20.15) .

CALVARUL ____
Griviță (orele 9; 11,15;
16,15; 20,30), Florteasca
11,15; 13,30; 16; 16,15; 20,15).

DOMNIȘOARA ROBINSON : 
Unirea (orele 16; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN HOLY
WOOD : BuCegi (orele 16: 19), To
mis (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

BALTAGUL : Drumul Sării (o- 
rele 16; 16; 20).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE :
Lira (orele 15.30: 18: 20,15), Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Arta 
(orele 15,30; 17,45; 20).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Ferentari (orele 15,30; 
18; 20,15).

9; . .
Popular 
Giulești

UNEI

9,oo Teleșcoală. 10,00 Arta pe în
țelesul tuturor. 10,20 Film artistic t 
Aceasta este casa noastră. 12,10 
Telex. 16,00 Volei masculin •: 
România — Polonia. 18,00 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,45 Vetre folclorice. Sate 
cu vechi tradiții folclorice : Hodac 
și Ibăneștl, jud. Mureș. 19,00 Tele- 
glob : r.d.p. Yemen — Pe dru
muri de nisip și bazalt. 19,20 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Â 
rămîne tu însuți — documentar 
despre eroii de la Moisei. 20.30 
Seară de teatru : „Micul Eyolf* 
de H. Ibsen. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : Janosik. 20,50 
Tezaur de cîntec românesc. 21,10 
Telex. 21,15 Univers științific. 21,45 
Din filmoteca TV : Reîntîlnire cu 
Ștefan Tapalagă.

FEMEI : 
13,30: 16;
(orele 9; Opera Română : RIGOLETTO — 

ora 19; Teatrul de Operetă : 
OKLAHOMA — pra 19,30: Teatrul 
Național (Sala Mică) : COMEDIE 
DE MODA VECHE - ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(Schitu Măgureanu) : JOC DE 
PISICI — ora 19,30; (Sala Studio) : 
ELISABETA I — ora 19.30; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI 
— ora 19,30; Teatrul de Comedie : 
PREȘUL — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savov) ; CER 
CUVINTUL LA... DIVERSE - ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI - ora 19,30: Circul Bucu
rești ; CIRCUL MARE DIN VAR
ȘOVIA — ora 19,30.
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ELE E
Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Consiliului Prezidențial al Re
publicii Democratice Populare a Yemenului, SALEM ROBAYA ALY, 
următoarea telegramă :

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Democratice Populare 
a Yemenului îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa călduroase 
felicitări și urări cordiale de succes, sănătate și fericire pentru 
dumneavoastră personal, de pace, bunăstare și progres poporului 
yemenit. Exprim 
tărească în viitor 
poare prietene.

dorința ca relațiile româno-yemenite să se în- 
corespunzător interesului celor două țări și po-

Republicii Socialiste România, NICOLAEPreședintele . -
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Zair, generai de corp 
de armată, MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA 
BANGA, următoarea telegramă ;

Cea de-a 45-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai cordiale felicitări, 
împreună cu urările mele de sănătate și fericire personală, de 
prosperitate și succese tot mai mari poporului zairez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că în spiritul 
dialogului fructuos și al înțelegerilor la care am ajuns împreună, 
relațiile bune, de prietenie și cooperare dintre Republica Socia
listă România și Republica Zair, vor continua să se întărească și 
mai mult în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii 
*i colaborării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Botswa
na, SERETSE KHAMA, următoarea telegramă :

în numele guvernului și poporului Botswanei, precum și al meu 
personal, doresc să vă exprim sincere mulțumiri dumneavoastră, 
guvernului și poporului Republicii Socialiste România pentru feli
citările și bunele urări adresate nouă cu ocazia celei de-a IX-a 
aniversări.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Guineea, 
AHMED SEKOU TOURE, următoarea telegramă :

Am primit cu reală plăcere mesajul de felicitări cel mi l-ați 
adresat mie, poporului guineez și partidului său cu ocazia celei 
de-a XVII-a aniversări a independenței țării noastre.

Vă mulțumim sincer pentru această atenție deosebită față de 
noi și vă rugăm la rîndul nostru să acceptați cele mai bune urări 
de viață lungă și sănătate pentru Excelența Voastră, de fericire și 
prosperitate pentru poporul român prieten.

Reînnoim deplina noastră disponibilitate de a întări și mai mult 
relațiile tradiționale de prietenie și cooperare existente între cele 
două popoare. _____

PLECARE
Luni dimineața a plecat la 

Berlin o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de Ion Fio; 
rea, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.S.U.G., va 
face o vizită pentru schimb de 
experiență în R. D. Germană.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată

Socialiste România, George Ma- 
covescu, a adresat o telegramă 
de felicitare omologului său ye- 
menit, Mohammed Saleh Mu- 
tie.

EXPOZIȚIE

Lucrătorii ogoarelor
raportează

Oamenii muncii din agricul- 
tura județului Covasna au ter
minat luni, 13 octombrie 1975, în
sămi nțările de toamnă pe supra
fețele planificate, asigurînd con
diții optime de obținere a unor 
producții sporite în anul de în
ceput al viitorului cincinal.

Anunțînd acest succes în tele
grama adresată C.C. al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul ju
dețean Covasna al P.C.R. se 
spune printre altele :

în. prezent, toate forțele mate
riale și umane de care dispune 
agricultura județului sînt con
centrate la stringerea la timp 
și fără pierderi a recoltei de 
sfeclă de zaliâr, a furajelor de 
toamnă, precum și pentru exe
cutarea grabnică a arăturilor de 
toamnă pe întreaga suprafață ce

★
Țărani cooperatori din jude

țul Suceava au încheiat luni 
recoltarea porumbului pentru 
boabe de pe cele aproape 21000 
hectare.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Biroul Comi
tetului județean Suceava al 
P.C.R. se spune, printre altele :

Stăpîniți de cele mai alese 
sentimente și gînduri de recu
noștință pentru grija deosebită 
pe care o purtați dezvoltării

★

urmează să fie însămințată In 
primăvară.

Vă rugăm să ne permiteți, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm că 
toți locuitorii județului Covasna, 
români și maghiari, avînd în 
față pilduitorul dumneavoastră 
exemplu de dăruire, pasiune și 
cutezanță, vor munci neobosit 
pentru îndeplinirea tuturor sar
cinilor stabilite de conducerea 
partidului, a prețioaselor dum
neavoastră indicații date cu o- 
cazia vizitelor de lucru efec
tuate pe aceste meleaguri, adu
cindu-și contribuția lor la efor
tul general al întregului nostru 
popor, pentru sporirea bunăstă
rii materiale și spirituale a tu
turor fiilor patriei de ridicare a 
României socialiste pe noi culmi 
de progres și civilizație.

★
multilaterale a agriculturii, 
asigurăm, iubite tovarășe
cretar general, că vom acționa, 
în continuare, cu toate forțele 
pentru strîngerea cu grijă a în
tregii recolte, pentru terminarea 
grabnică a însămințărilor de
toamnă, sporind astfel contribu
ția județului nostru la asigura
rea fondului central al statului 
și pe această cale la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

vă 
se-

actualitatea,
SCHIMBURI 

DE ONOARE
producție suplimentară deO

985 000 lei au obținut prin mun
că patriotică, în ultima săptămi- 
nă. tinerii din întreprinderile a- 
rădene, în cadrul celor 13 schim
buri de onoare și prelungite. 
S-au evidențiat organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderea de 
vagoane, întreprinderea textilă, 
întreprinderea de strunguri, 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului și altele.

de către Tipografia Cultura Na
țională București. 1925.

I. Bianu l-a menționat, dar nu 
a făcut nici un comentariu asu
pra lui, considerind semnele 
respective cuvinte și nu cifre. E 
vorba de textul slavo-român al 
„Epistoliei căzută din cer". Data 
e scrisă cu destulă grijă și cu 
aceleași cerneluri ca și titlul. In 
încheierea comunicării, profeso
rul Dumitru Șerbu. spune : 
„Dacă nu vor exista obiecțiuni 
datarea manuscrisului din codi
cele de la Ieud-Maramureș, va 
putea fi socotit pînă la ora ac
tuală cel mai vechi text în limba 
română.

C. I. BRAILEANU

ARTA NAIVA

APORTUL ELEVILOR

de Lucian Drăguț, vicepreședinte 
al Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, de acti
viști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R. D. Germane la 
București.

VIZITE
în cadrul vizitei oficiale pe 

care o întreprinde în tara noas
tră, la invitația Marii Adunări 
Naționale, delegația parlamen
tară kuweitiană în frunte cu 
Khalid Saleh Al-Ghunaim. pre
ședintele Adunării Naționale din 
Kuweit, a fost oaspetele Combi
natului petrochimic Brazi și al 
întreprinderii de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești.

De asemenea. parlamentarii 
kuweitieni au vizitat așezămin
te social-culturale din orașul 
Brașov, renumitele sere de flori 
de la Codlea și stațiunea turis
tică internațională „Poiana Bra
șov". Cu acest prilej, a avut loc o 
întrevedere prietenească cu 
Gheorghe Dumitrache. primarul 
municipiului Brașov. în cadrul 
căreia au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării economice, sociale 
și culturale ale străvechiului și 
frumosului oraș de la poalele 
Tîmpei.

Continuându-și vizita în Româ
nia, delegația parlamentară ku
weitiană a sosit la Galați. După 
întrevederea cu deputatul Du
mitru Bejan. președintele Con
siliului popular al județului 
Galați, membrii delegației au 
fost oaspeții Șantierului naval, 
ai marelui Combinat siderurgic 
și ai întreprinderii agricole de 
stat „Avicola" — Galați.

DECRET

Sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, luni 
la amiază, s-a deschis în Capi
tală o expoziție de fotografii 
documentare din Regatul Laos, 
organizată cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a proclamării 
independenței acestei țări. Ima
ginile, expuse în sala Asociației 
artiștilor fotografi, ilustrează 
lupta dusă de poporul laoțian 
pentru realizarea năzuințelor 
sale de pace și prosperitate, 
pentru edificarea unei țări inde
pendente, democratice, unite, 
stăpînă pe propriile sale destine.

Au participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Stanciu Stoia-n, secretar general 
al Ligii Române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni 
de cultură.

Eyau prezenți membri ai 
corpului diplomatic acreditați în 
țara noastră.

MANIFESTARE
Consiliul Culturii și Educației 

Socialiste, în colaborare cu Uni
unea scriitorilor a organizat, 
luni seara, la Ateneul Român, o 
manifestare omagială cu prile
jul împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea poetului Ștefan O. Iosif.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de acad. Virgil Teodorescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, 
a vorbit despre viața și activi
tatea literară - • ~
prof. univ. 
Păcuraru, de 
din București.

în continuare, un grup de re- 
putați actori și cîntăreți ai sce
nelor bucureștene a susținut un 
recital din cele mai frumoase 
poezii și au interpretat lieduri 
pe versuri ale poetului.

a lui Șt. O. Iosif 
dr. doc. Dimitrie 
la Universitatea

„TEHNOEXPO ?5
Oferta românească în cadrul 

„Tehnoexpo ’75" reprezentată 
de peste 300 de tipuri de mașini 
și utilaje destinate agriculturii, 
industriei alimentare, ambalaje
lor, transporturilor și construc
țiilor, exploatării și prelucrării 
lemnului, se remarcă printr-o 
serie de noutăți. întreprinderea 
de comerț exterior „Auto-Dacia", 
de pildă, expune o serie îmbu
nătățită de autospeciale, autocis
terne și autofrigorifice de mari 
capacități, autostropitoare, ti
puri noi din familia autoutilita
relor și autocamioanelor cu mo
tor Diesel, cu performanțe teh- 
mco-iuncțio riale superioare.

La rîndul ei, întreprinderea 
„ Forex im" prezintă mașini și u- 
tilaje noi, realizate de unitățile 
■centralei de specialitate a Mi
nisterului Economiei Forestiere 
și Materialelor dc Construcții. 
Amintim în acest sens mașinile 
de sculptat mobilă, de lipit fur
nir cu fir fuzibil, mașina com
binată de rindeluit.

Un loc important îl ocupa, de 
asemenea, utilajele de ridicat și 
transportat, mașinile și echipa
mentele pentru construcții și in
stalații, din rîndul cărora se re
marcă noul tip de tractor cu în
cărcător hidraulic, utilajul com
plex destinat unor lucrări vari
ate în agricultură, ’ construcții și 
zootehnie, fabricat în cooperare 
cu firme din R. D. Germană, 
gama de mașini agricole în a- 
gregat eu tractoare grele, utila
jele de înalt randament cu pa
rametrii tehnico-funcționali ri
dicați.

Interesul arătat de partici
panții de peste hotare expozi
ției internaționale Tehnoexpo, 
contribuția pe care această ma
nifestare o poate aduce la pro
movarea schimburilor comerci
ale rezultă și din declarațiile 
făcute de directori ai unor pavi
lioane și de reprezentanți ai unor 
firme străine.

Evgheni Kovaliov, directorul 
pavilionului sovietic : „Uniunea 
Sovietică este un participant tra
dițional la tîrgurile și expozi
țiile internaționale găzduite de 
capitala României, contactele 
stabilite pe această cale înscriin- 
du-se în cadrul general al dez
voltării și colaborării dintre ță
rile noastre". „Ne bucură 
foarte mult reîntilnirea cu prie
tenii români. Sperăm că tratati
vele cu specialiștii și reprezen
tanții organizațiilor românești de 
comerț exterior vor duce la în
cheierea de noi contracte reci
proc avantajoase, vor contribui 
la extinderea relațiilor bilate
rale. Referindu-se la exponatele 
prezentate de organizațiile de 
comerț exterior din U.R.S.S., 
E. Kovaliov a relevat că oferta 
sovietică este concepută ținîn- 
du-se seama de cerințele pieței 
românești. Amintim dintre acea-

tea strungul pentru prelucrarea 
lemnului din esențe dure, apara
tele optice și de măsurat și al
tele.

Vaslav Jilek, directorul expo
ziției cehoslovace: ..Participăm la 
această primă ediție a expozi
ției tehnice internaționale în 
succesiunea unei prezențe tra
diționale la manifestările econo
mice internaționale organizate 
în România. Tehnoexpo numă- 
rindurse printre acțiunile impor
tante care contribuie la promo
varea schimbului de valori, de 
experiență și de informații teh
nice. La această manifestare e- 
conomică specializată, Cehoslova
cia este reprezentată de organi
zații de comerț exterior care 
comercializează produsele ce al
cătuiesc profilul Tehnoexpo și 
care în ansamblul schimburilor 
reciproce de mărfuri dețin o 
pondere însemnată. Printre nou
tăți amintim microscopul elec
tronic Tesla, agregatul mobil 
Diesel de 200 kva. mașini pen
tru ambalat și altele.

Louis Pein, conducătorul fir
mei Vemag din R.F.G. : „Avem 
relații excelente cu partenerii ro
mâni. în ultimii trei ani, de cînd 
produsele firmei noastre au fost 
prezente la tîrgurile și expo
zițiile internaționale găzduite la 
București, au crescut și relațiile 
de afaceri. An de an, noi con
tracte au fost perfectate și spe
răm că Tehnoexpo va oferi 
pentru ambele părți un cadru 
propice încheierii unor tranzac
ții, în avantajul reciproc.

Prezența elevilor la acțiunile 
de muncă patriotică este tot mai 
frecventă în întîmpinarea foru
mului uteciștilor. Astfel, elevii 
școlii generale din Novaci au 
ridicat 15 000 bucăți țiglă pentru 
acoperișul localului. La Baia de 
Fier obiectivele muncii elevilor 
au fost în aceste zile înfrumu
sețarea și împrejmuirea cu gard 
a spațiului școlii, curățenia în 
căminul cultural.

CONSFĂTUIRI 
ALE CADRELOR 

MEDICALE

RĂVĂȘITUL OILOR
Mii de locuitori ‘ din 

Bînsei au participat recent 
Bran, la tradiționala sărbătoare 
pastorală „Răvășiiul oilor", 
prilejuită de venirea toamnei și 
întoarcerea ciobanilor și oilor de 
pe pășunile montane. Ea coinci
de cu momentul evidențierii și 
răsplătirii celor mai buni și 
prioepuți oieri, care au contrac
tat cu statul cele mai mari can
tități de lină șl produse lactate, 
celor care pregătesc cașul și 
brînza cea mai bună, păstrăto
rilor de vechi producții folclo
rice, specifice acestei zone, po
vestitorilor și recitatorilor care 
se produc în fața publicului.

UN PREȚIOS 
DOCUMENT DE LIMBĂ 

ROMANEASCĂ
Profesorul Dumitru Șerbu din 

București, cercetînd manuscrisul 
românesc din Codicele de la 
leud, a descoperit datarea lui : 
„Vleat" 6900 (1391—1392), aceasta 
făcînd obiectul unei comunicări 
cu ocazia
R.S.R., ținute 
ianuarie 1974.

Manuscrisul 
pentru prima

.Texte
XVI", reproduse și în
'în

sesiunii Academiei 
la București, In

a fost 
dată de 

de limbă

publicat 
I. Bianu 
din sec. 
fascicole

© La Craiova s-a desfășu
rat de curînd consfătuirea 
pe țară a cadrelor medico- 
sanitare și a celor din stații
le de salvare. Au participat 
conducători ai stațiilor de sal; 
vare județene, reprezentanți 
ai Aviasan, Salvamont, pre
cum și ai unităților ce parti
cipă la realizarea autovehi
culelor pentru salvare, lucră
tori ai Direcției de circulație 
a Inspectoratului General al 
Miliției, din Ministerul Să
nătății precum și alți invi
tați. Prin referatele prezen
tate (referitoare la principii
le, organizarea și funcționa
rea stațiilor de salvare ca 
unități integrate în structura 
spitalelor județene etc.), cit 
și prin discuțiile care s-au 
purtat, această consfătuire 
s-a dovedit un util schimb 
de experiență privind acor
darea primului ajutor în bo
lile grave și urgente precum 
și accidentele de orice fel.

HORIA HORASCU
q Uniunea societăților de 

științe medicale, prin filiala 
Hunedoara, a organizat la 
Deva, cu concursul Direcției 
sanitare județene, consfătui
rea cu tema : „Radiodiag
nosticul afecțiunilor coloanei 
vertebrale". Participanții — 
medici specialiști din clinici 
universitare, spitale și poli
clinici, din întreaga țară — 
au acordat atenție preocupă
rii activității medicale pen
tru profilaxia afecțiunilor 
coloanei vertebrale, începînd 
cu vîrsta preșcolară și șco
lară, continuînd cu acțiunea 
educativă și tratamentul in
dicat în aceste afecțiuni încă 
in perioada incipientă. Prin 
posibilitățile materiale de 
investigare pot fi depistate 
defecțiuni ale coloanei ver
tebrale la orice vîrstă.

MIHAIL MITRACHE

Galeriile de artă naivă, re
deschise de curînd la Pitești^ în 
vechiul sediu, și-au îmbogățit 
fondul de bază cu noi și valoroa
se exponate. în concordanță cu 
puternicul cromatism al toam
nei, fascinantul univers colo- 
ristic al majorității celor peste 
50 de tablouri reprezentind cele 
mai recente creații ale „artiști
lor naivi", se remarcă din nou 
prin aceeași notă de candoare, 
sensibilitate și prosipețime. De 
la peisajul de inspirație istorică, 
pînă la cel de tematică social- 
edilitară contemporană, viziu
nea creatorilor de artă naivă își 
dezvăluie virtuțile de adevărat 
tezaur de frumos și inedit. Nu
mele artiștilor Emil Pavelescu, 
Constantin Stanică, Haralambie 
Simionescu, Nicolae Vintilă, 
Gheorghe Brăiulescu (toți din 
București) și Gheorghe Sturza 
(Botoșani), Alexandru Vasile 
(Tîrgoviște), Viorel Cristea (Ti
miș) și Dinu Traian (Găești) — 
acesta din urmă fiind semnata
rul unei prime expoziții perso
nale de sculptură naivă deschisă 
anterior tot în acest sediu — 
stau laolaltă cu ale artiștilor ar
geșeni Gheorghe B. Negru, Savu 
Alexandru și Alexandrina Lu- 
pașcu Debreczeny. $i, pentru a-și 
motiva binemeritatul renume de 
adevărat centru al artei naive, 
organizatorii piteșteni au în 
perspectivă o expoziție care se 
va numi „O zi de sărbătoare cu 
artiștii naivi", care va cuprinde 
peste 100 de creații de acest gen.

VA8ILE MĂRUȚĂ

și profesie descoperă clipa spe
cifică de autentică emoție, de 
ales divertisment. Un spectacol
— și este meritul talentatei di
rectoare, tînăra Marilena Tutilă
— care dincolo de a face „tu
turor pe plac", menține și o 
bună ștachetă a realizării artis
tice. Este, și aceasta, o frumoa
să dovadă a ospitalității oame
nilor din acest loc, aceea de a 
oferi fiecăruia, la plecare, cel 
puțin „un zimbet de Olănești".

• Astăzi, în sala Studio a 
Ateneului român, ora 18,00, are 
loc Sesiunea de comunicări a 
secției de traeologie a cenaclu
lui „Titu Maiorescu". Amfitrionj 
prof. dr. Dumitru Berciu, mem
bru al Academiei de științe so
ciale și politice din Repu
blica Socialistă România. Parti
cipă cu referate juriștii : 
Corneliu Belcin, („Naiul și 
buciumul, instrumente muzicale, 
dar și de investigație istorică") ; 
Iordache Moldoveanu („Comen
tarii privind limba traco-dad- 
lor") ; sculptorul Constantin Ior- 
dache („Traco-dacii în arta ur
mașilor") ; asistenții universi
tari Adina Berciu („Comentariu 
privind „Ginidrtorul") și dr. Ro- 
dica Tanțău („Meșteșugurile tm- 
co-dacilor").

Miine, în aceeași organizare 
este programată o seară lite
rar-muzicală. Cuvîntul de des
chidere aparține academidanu- 
lui Mihai Beniuc, președinta 
de onoare al oenaclului •.Titu 
Maiorescu".

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• Sala sporturilor Floreasca 

din Capitală a găzduit aseară, 
in prezența unui numeros public, 
întîlnirea amicală de volei din
tre selecționatele masculine ale 
Poloniei și României, care se 
pregătesc în vederea apropiate
lor campionate europene. Parti
da s-a Încheiat cu scorul de 3—1 
(15—9, 11—15, 15—10. 15—5) în 
favoarea voleibaliștilor români. 
Cele două formații se vor întîl- 
ni din nou, miercuri, la Timi
șoara.

• Competiția de box’ pentru 
„Cupa Metalul" continuă astăzi 
de la ora 17,00 cu meciurile reu
niunii a doua. Gala va avea loc 
In sala uzinelor „.Semănătoarea". 
Următoarea reuniune este pro
gramată la 16 octombrie, de Ia 
aceeași oră, tot la Semănătoarea. 
La aceste gale participă pugi- 
liști de la Steaua, Dinamo, 
Rapid, Grivița Roșie și alte clu
buri.

• La Potsdam ș-au încheiat 
întrecerile competiției interna
ționale de înot pentru „Cupa 
armatelor prietene".

în ultima zi de concurs, spor
tivul sovietic Waisberg a cîști
gat proba de 400 m liber, cu 
timpul de 4’19*’78/100, fiind ur
mat de înotătorul român Eugen 
AJmer, cronometrat în 4’ 21” 
47/100. Eugen Aimer a ocupat 
locul doi și în proba de 1 500 m 
liber, cu rezultatul de 17’ 08” 
11/100, victoria revenindu-i tot 
lui Waisberg, cu timpul de 
17* 03” 25/100. In proba mascu
lină de ștafetă 4x100 m mixt, 
cîștigată de echipa R. D. Ger
mane —- 4’ 07” 85/100, formația 
României s-a situat pe locul 
secund cu 4’ 11” 17/100. Proba 
masculină de 100 m liber s-a 
încheiat cu victoria lui Wanja 
(R. D. Germană) — 54” 43/100, 
urmat de bulgarul Gheorghiev
— 54” 90/100, și Marian Slavic
— 54” 96/100.

de 14—13 (3—4), în fața echipei
U.R.S.S.

• Competiția internațională 
de fotbal pentru echipe de tine
ret, desfășurată în Iugoslavia, 
s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Iugoslaviei — 4 punc
te, urmată de formațiile Franței, 
Cehoslovaciei — cîte 3 puncte, 
și Austriei — 2 puncte.

Ultimele partide, disputate la 
Rovinj, s-au soldat cu următoa
rele rezultate : Iugoslavia — 
Franța 4—3 (1—2); Austria — 
Cehoslovacia 2—1 (0—1).

Prin Decret prezidenția^ to
varășul Teodor Va6iiiu a fost 
numit ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Suedia, 
în locul tovarășului Dumitru 
Lazăr, care a fost rechemat în 
centrala Ministerului Afacerilor 
Externe.

TELEGRAMĂ
Cu ocazia Zilei naționale a 

Republicii Democratice Popu
lara a Yemenului, ministrul a- 
facerllor externa al Republicii

Corul de cameră
„ATHEMUM"
al societății „Muzica” 

anunța concurs pentru com
pletarea locurilor la vocile de :

SOPRAN

ALTO

TENOR

BAS

Selecția va avea loc in 
zilele de miercuri și sîmbătâ 
de la orele 18-20 la sediul 
Societății, din București, stra
da Mircea 
torul IV.

Vodă, Nr. 5, soc-

de inscriere Io 
depun la Secre-

Cererile
concurs se 
tariatul Societății, zilnic intre 
orele 8-13 și 17-20, timp de 
10 zile de la apariția anun
țului.

MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

INSTITUTUL DE MARINĂ „MIRCEA CEL BĂTRÎN“ CONSTANȚA

ANUNȚA SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI
CATEDRA DE MATEMATICI

• 1 POST DE PROFESOR : disciplina ana
liză matematică

• 1 POST DE ASISTENT UNIVERSITAR: dis
ciplina mecanică teoretică

• 1 POST DE ASISTENT UNIVERSITAR: dis
ciplina complemente de matematici

• 1 POST DE ASISTENT UNIVERSITAR: dis
ciplina geometrie analitică și diferențială

• 1 POST DE ASISTENT UNIVERSITAR : 
disciplina limba și literatura engleză.

CATEDRA TEHNICO-ȘTIINȚTFICA

1 POST DE LECTOR : disciplina geome- 
descriptivă și desen tehnic

1 POST DE ASISTENT UNIVERSITAR :
trie

disciplina tehnologia mecanică, rezistența ma
terialelor și organe de mașini

CATEDRA DE PREGĂTIRE FIZICĂ CATEDRA ELECTROTEHNICĂ

• 2 POSTURI DE ASISTENT UNIVERSITAR : 
disciplina pregătire fizică

CATEDRA DE ISTORIE

• 1 POST DE CONFERENȚIAR : disciplina is
toria Partidului Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România.

• 1 POST DE PROFESOR : disciplina mașini 
electrice

• 1 POST DE CONFERENȚIAR : disciplina 
bazele electrotehnicii.

• 2 POSTURI DE ASISTENT UNIVERSITAR: 
disciplina bazele electrotehnicii

• 1 POST DE ASISTENT UNIVERSITAR : 
disciplina mașini electrice.

UNIVERSITAR :

• 2 POSTURI DE ASISTENT UNIVERSITAR : 
disciplina Istoria Partidului Comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din România 

CATEDRA FILOZOFIE. SOCIALISM 
ȘTIINȚIFIC ȘI ECONOMIE POLITICA

LECTOR : disciplina economie

CATEDRA MACINI MARINE

UNIVERSITAR : 
cu combustie in-

• 1 POST DE
politică.

• 1 POST DE_____ . ____„___ ____ ____
• 3 POSTURI DE ASISTENT UNIVERSITAR : 

disciplina economie politică

LECTOR : disciplina filozofie

CATEDRA NAVIGAȚIE

DE CONFERENȚIAR : disciplina• 1 POST 
navigație

© 1 POST 
electrice de

© 1 POST
disciplina meteorologie și oceanografie

DE LECTOR : disciplina aparate 
navigație.
DE ASISTENT UNIVERSITAR :

CATEDRA DISCIPLINELOR MARINEI 
CIVILE ȘI LIMBI STRĂINE

• 1 POST DE LECTOR : disciplina exploatare 
comercială.

• 1 POST DE ASISTENT 
disciplina instalații de forță 
ternă. w

Candidații la concurs vor depune la biroul 
cadre al institutului, in termen de 30 de zile 
(pentru posturile de profesor, conferențiar și 
lector) și de 15 zile (pentru posturile de asis
tent) de la data publicării acestui anunț in Bu
letinul oficial cererea de inscriere, la care vor 
anexa (in două exemplare pentru posturile de 
profesor, conferențiar și lector) actele prevăzute 
de Legea nr. 6 privind Statutul personalului di
dactic din Republica Socialistă România, pu
blicată in Buletinul oficial, partea 1, nr. 33, din 
15 martie 1969, și de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și Invățămintului nr. 84539/1969 și nr. 
9494/1974.

Concursul se va desfășura la sediul institutu
lui in conformitate cu prevederile art. 102—134 
din legea sus-menționată.

— Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal al institutului, telefon 6 01 91-2 
interior 5.

• Concursul internațional fe
minin de cros desfășurat in lo
calitatea poloneză Ciechocinek 
pe distanța de 4 000 m a fost 
cîștigat de sportiva maghiară 
Ilona Zilak, urmată de ceho
slovaca Helena Nerodova. Atle
ta româncă Tudorița Medelea 
s-a clasat pe locul patru.

Campionatul 
universitar de șah

In București, a început 
Campionatul universitar de 
șah pe echipe mixte. Run
dele, care se desfășoară sis
tem turneu, au loc în fiecare 
sâmbătă (orele 16—19) și du
minică (orele 9—12) în să
lile Institutului de construc
ții, strada Matei Basarab nr. 
7 și Universității, din strada 
Schitu Măgureanu nr. 9«

G. ECLISERESCU

• în runda a șasea a turneu
lui internațional de șah de la 
Novi Sad, Fopovici a cîștigat la 
Notaros, iar Ivkov l-a învins pe 
Ilici. A fost consemnată remiza 
în partidele Matulovici — Fichtl, 
Buljovici — Bojkovici §i Bara- 
tici — Romanișin.

Liderul clasamentului se men
ține Romanișin (U.R.S.S.) cu 4,5 
puncte, urmat de Matulovici 
(Iugoslavia) —- 4 puncte.

• La Montevideo se desfășoa
ră meciul de tenis, pentru zona 
sud-americană a „Cupei Davis", 
dintre echipele Peru și Uruguay.

După douâ zile de întreceri, 
tenismenii din Peru conduc cu 
școrul de 2—1. Rezultate : Bar- 
riola (Uruguay) — Maynetto 
6—1. 6—3, 9—7 ; Maurtua (Peru) 
— Stapff 6—1, 6—0. 6—4 ; May
netto, Martua — Barriola, La- 
borde 6—3, 3—6, 6—4, 3—6, 7—S.

© Campionatele balcanice de 
tineret la lupte greco-romane 
s-au încheiat la Ankara cu un 
frumos succes al sportivilor ro
mâni, care au cucerit 5 medalii 
de aur, ""
(categ. 74 kg), Zaharia 
(categ. 82 kg), 
(categ. 52 kg). P. Arcadia (ca
teg. 62 kg) și Șt. Rusu (categ. 68 
kg). în concursul de lupte li
bere, dintre sportivii români cel 
mai bine s-a comportat Tiberiu 
Sereheli, clasat pe primul loc la 
categ. 82

• înaintea ultimei runde, în 
turneul internațional de șah de 
la Manila continuă să conducă 
marele maestru iugoslav Liubo- 
mir Liubojevici, cu 6,5 puncte, 
urmat de Mecking (Brazilia), 
Pfleger (R.F. Germania) — cîte 
5,5 puncte, Balinas (Filipine), 
Polugaevski (U.R.S.S.) — cîte 
5 puncte, Gligorici (Iugoslavia) 
— 4,5 puncte, Larspn (Dane
marca) — 4 puncte (1) etc.

Rezultate din penultima run
dă : Pfleger — Karaklaici 1—0 ; 
Mecking — Gligorici remiză ; 
Kavalek — Polugaevski remiză.

prin Gh. Ciobotaru 
’ ' T:.’ - Felea

N. Horniceanu

kg-

© La Poitiers s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Fran
ței și R. D. Germane, contînd 
pentru campionatul european de 
fotbal rezervat echipelor de ti
neret. Fotbaliștii din R. D. Ger
mană au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0).

în clasamentul grupei conduce 
R. D. Germană — 4 puncte, ur
mată de Franța și Belgia — cîte 
3 puncte.

• Cea de-a 16-a ediție a 
turneului internațional feminin 
de handbal „Trofeul Iugoslavia" 
s-a încheiat la Koprivnica cu 
victoria reprezentativei Iugo
slaviei, care a totalizat 5 puncte. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele Ungariei — 3 punc
te, U.R.S.S. — 2 puncte și Po
loniei — 2 puncte.

în ultima zi a competiției, 
handbalistele iugoslave au ter
minat la egalitate : 9—9 (5—6) 
cu formația Ungariei, iar selec
ționata Poloniei a obținut o sur
prinzătoare victorie, cu scorul

• Tenismanul american Brian 
Gottfried a terminat învingător 
în turneul internațional desfășu
rat la Melbourne. In finală, 
Brian Gottfried l-a întrecut în 
trei seturi, cu 6—2, 7—6. 6—1, pe 
compatriotul său Harold Solo
mon.

Proba de dublu a fost ciști- 
gată de perechea australiană 
Geoff Masters—Ross Case, care 
a dispus în finală cu 6—4, 6—0 
de euplul Raul Ramirez (Me
xic)—Brian Gottfried (S.U.A.).

© La Casa de cultură a tine
retului și studenților din Iași 
ș-a constituit cercul de astro- 
nautică „Urania" • Elevii Li
ceului agroindustrial din Craio
va s-au angajat să depășească 
planul anual de producție cu 
300 000 lei. Pînă la Congresul al 
X-lea al U.T.C. ei vor realiza 
suplimentar diferite repere in 
valoare de 200 060 lei © La că
minul de nefamiliști al fetelor 
de la ..Dunăreană" Giurgiu s-a 
organizat dezbaterea Compor
tarea în familie și societate" • 
„Cel mai bun operator chimist" 
este concursul profesional care 
a polarizat în ultima vreme a- 
tenția tinerilor muncitori arge
șeni • 600 tineri sibieni au fost 
prezenți in acțiunile de muncă 
patriotică pe șantierul cămine
lor pentru nefamiliști.

UN ZÎMBET 
DE OLĂNEȘTI

Pentru omul — tinăr 
virstnic — aflat la odihnă 
tratament în această frumoasă 
stațiune vîlceană, două sînt 
surprizele (plăcute) care îl în
soțesc în acest timp, pe lingă 
farmecul natural al priveliștii, 
în primul rînd, desigur, modul 
exemplar în care sînt tratați 
oamenii muncii — de Ia masă 
la celelalte servicii — de către 
personalul stațiunii. Apoi — 
lăudabilă inițiativă a casei de 
cultură — ingenioasa preocu
pare de a acoperi spațiul de 
timp liber. Același personal — 
l-am numit de această dată pe 
artiștii amatori — oferă, între 
altele, fiecărei serii de oaspeți, 
spectacolul „Zîmbete la Olă
nești", cu program în continuă 
schimbare, îmbunătățire. Un 
spectacol în care fiecare vîrstă

sau

In lntimpinarea Congresului 
al X-lea al U.TX:. organizația 
U.T.C. a Grupului școlar de 
chimie din Făgăraș a programat 
un ciclu de activități grupate 
în cadrul a trei săptămîni. Pri
ma — săptămîna educativă — a 
cuprins o serie de acțiuni poli
tico-ideologice, dominate de in
formările politice curenta, cu
noașterea realizărilor de seamă 
relatate în presă sau reținute 
din activitatea combinatului 
chimic din localitate, manifes
tări legate de pregătirea tine
retului pentru apărarea patriei. 
Săptămîna aceasta — săptămîna 
muncii patriotice — se va în
cheia miine prin ample acțiuni 
de muncă patriotică. Loc de 
acțiune : parcul orașului, colo
nia muncitoreasca a combina
tului, șoseaua principală, spa
țiul din jurul școlii și altele. Cu 
aceste acțiuni, elevii chimiștl 
și-au propus realizarea inte
grală a planului de muncă pa
triotică pe întregul an. Urmă
toarea săptămînă — cea profe
sională — se desfășoară sub ge
nericul „Niei o absență nemo
tivată, nici o notă sub 5“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ■’■’n1

în general, vremea se va men
ține umedă și închisă. îndeosebi 
în jumătatea de vest a țării, 
unde și ploile vor fi mai frec
vente. Vîntul va sufla moderat, 
cu intensificări locale. Tempe
ratura va înregistra o ușoară 
creștere. Minimele vor fi cuprin
se între zero și 10 grade, mai 
coborîte în estul Transilvaniei șl 
nordul Moldovei, unde, izolat, 
condițiile atmosferice vor fi fa
vorabile producerii brumei. Ma
ximele vor înregistra valori în
tre 8 și 16 grade, local se va 
produce ceață, mai ales în zonele 
de munte.

Rubrică realizată de 
VA8ILE RĂVESCU
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$1 EXCURSII
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EXCURSII PESTE HOTARE PE 
ITINERARII DE NEUITAT

Cehoslovacia : Bratislava-Brno-Praga-Karlowy-, 
Vary-Budapesta

R.D. Germană : Berlin-Leipzig-Dresda

U.R.S.S.: Moscova-Ashabad-Dusambe-Samar- 
kand—Buhara—Taskent— Frunze—Alma Atta—Mos
cova

Rețineți ! Variantele de 15 lei participă la toate 
extragerile
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Pedro de Verona Rodrigues Pires!
Astăzi, sosește la București 

primul ministru al Guvernului 
Republicii Insulele Capului Ver
de, Pedro de Verona Rodrigues 
Pires, care, la invitația primu
lui ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, va efectua o 
zită oficială în țara noastră.

Pedro de Verona Rodrigues 
Pires s-a născut la 29 aprilie 
1934, în localitatea Fogo, din 
Insulele Capului Verde. După 
terminarea liceului își continuă 
studiile în Portugalia, unde de
vine ofițer în armata por
tugheză. In 1961, împreună 
cu alți tovarăși ai săi, pă
răsește armata portugheză și 
se înrolează în mișcarea de eli
berare națională inițiată de 
Partidul African al Indepen
denței din Guineea Bissau și In
sulele Capului Verde (P.A.I.G.C.). 
Ulterior, el devine unul dintre 
conducătorii și organizatorii de 
seamă ai luptei de eliberare. în 
anul 1967 este ales membru »1 
Biroului Politic al P.A.I.G.C. și 
al Consiliului Militar. In anul 
1970, după reorganizarea condu
cerii P.A.I.G.C., ca membru al 
Comitetului Executiv al parti
dului. i se încredințează con
ducerea Secției pentru recruta
rea . și instruirea cadrelor, iar.

• după proclamarea independen
tei Guineei Bissau, cea de co-* 
misar adjunct al forțelor arma
te populare revoluționare.

La cel de-al II-lea Congre» 
al P.A.I.G.C. este ales în func
ția de președinte al Comisiei 
naționale a Capului Verde, iar 
de la 13 octombrie 1974 conducă 
organizația P.A.I.G.C. din insule.

în decembrie 1974, Pedro Pires 
conduce delegația P.A.I.G.C. la 
tratativele purtate cu autorități
le portugheze. în vederea acor
dării independenței Insulelor 
Capului Verde, iar la 30 luni? 
1975 este ales deputat în Adu
narea Națională Populară.

La 5 iulie 1975 — data pro
clamării independenței — lui 
Pedro Pires i se încredințează 
înalta funcție de prim-ministru 
al Guvernului Republicii Insu
lele Capului Verde.

Pe plan intern, guvernul con
dus de Pedro Pires își concen
trează eforturile în. direcția edi
ficării unei economii de sine 
ațâțătoare, garanție sigură a 
consolidării independenței na
ționale și a valorificării resur
selor naturale în interesul pro
priului popor. Anunțînd pro
gramul guvernului său. primul 
ministru releva importanța în
făptuirii unor reforme privind 
sistemul agrar, fiscalitatea, ad
ministrația și învățămîntul. Pro
iectele de viitor ătordă priori
tate industriei, precum și sec
torului agricol.

în domeniul relațiilor externe, 
noul stat independent, în calita-

te de membru al Națiunilor U- 
nite, se pronunță cu fermitate 
pentru respectarea principiilor 
Cartei O.N.U. Membră a Orga
nizației Unității Africane și a- 
tașată principiilor nealinierii, 
Republica Insulele Capului 
Verde este solidară cu mișcările 
de eliberare în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui, neocolonialismului și rasis
mului.

Statornic atașată cauzei liber
tății popoarelor, România a 
acordat un larg sprijin — poli
tic, diplomatic, moral și mate
rial — poporului acestor insule 
încă în timpul luptei pentru 
independență. Intre Partidul Co
munist Român și Partidul Afri
can al Independenței din Gui
neea Bissau și Insulele Capului 
Verde, între cele două țări și 
popoare s-au stabilit și s-au dez
voltat relații strînse de priete
nie și cooperare, în interesul co
mun, al luptei împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru in
staurarea unei noi ordini poli
tice și economice. Intîlnirile 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii 
P.A.I.G.C., documentele comune 
semnate au reflectat solidarita
tea activă a poporului român cu 
cauza dreaptă pentru care mili
tează P.A.I.G.C. La 17 septem
brie 1975 au fost stabilite rela
ții diplomatice între România 
și Insulele Capului Verde.

Opinia publică din România 
salută vizita în țara noastră a 
primului ministru al Guvernului 
Republicii Insulele Capului Ver
de, nutrind convingerea că ea 
va aduce o nouă și valoroasă 
contribuție la dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări, 
interesul ambelor popoare, 
cauzei păcii, colaborării și des
tinderii internaționale.

Animat de sentimente de adîn- 
că stimă și prietenie, poporul 
român urează înaltului oaspete 
un călduros și tradițional „bun 
venit în țara noastră

în 
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Deschiderea Conferinței internaționale 
a Centrului „Pacea mondială prin drept4

în capitala S.U.A. s-au deschis 
lucrările celei de-a 7-a Con
ferințe internaționale a Centru
lui „Pacea mondială prin drept", 
la care participă peste 4 000 de 
savanți, judecători, cadre uni
versitare din 123 de state ale 
lumii, între care președinți de 
curți supreme din 50 de țări, re
prezentanți a numeroase orga
nizații internaționale. Delega
ția română la conferință 
este alcătuită din prof. univ. 
Constantin Stătescu, președintele 
Tribunalului Suprem, și prof, 
univ. Tudor Drăganu, președin
tele Comisiei constituționale și 
juridice a Marii Adunări Națio
nale.

Președintele Conferinței, Char
les Rhyne, a anunțat oficial pri
mirea mesajului adresat confe
rinței de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România.

în centrul lucrărilor actualei 
conferințe stau asemenea pro
bleme ca dreptul și noua ordine 
economică și politică internațio
nală, utilitatea sistemului Nați
unilor Unite, întărirea rolului 
O.N.U.. Carta drepturilor și o- 
bligațiilor economice ale statelor, 
dreptul internațional privind 
mediul înconjurător.

Prestigiosul forum al oame
nilor de drept din întreaga lume 
va dezbate probleme importante, 
menite să asigure promovarea 
și respectarea principiilor drep*- 
tului internațional, egalității în 
relațiile dintre state, va prilejui 
o nouă contribuție a juriștildr la 
afirmarea idealurilor de destin
dere, pace și progres ale po
poarelor.

Spre o Conferință asupra cooperării 
economice internaționale

Luni au început la Paris lu
crările reuniunii pregătitoare a 
Conferinței internaționale asu
pra energiei, materiilor prime și 
problemelor dezvoltării.

La lucrări participă delegații 
reprezentînd Algeria, Arabia 
Saudită, Brazilia, India, Iran, 
Venezuela, Zair, țâri în curs de 
dezvoltare, Comunitatea Eco
nomică (vest)-Europeană, Japo
nia, S.U.A., țări industrializate. 
Ca observatori, la lucrări iau 
parte reprezentanți ai Organi
zației Națiunilor Unite și ai Or
ganizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.).

După declarațiile preliminare, 
delegațiile au abordat ordinea 
de zi a lucrărilor menite să de
finitiveze conținutul și procedu
ra conferinței ministeriale. în 
acest sens, delegațiile au căzut 
de acord în cursul serii asupra 
denumirii conferinței, datei, lo
cului și numărului de țări parti
cipante. Astfel, viitoarea re
uniune se va intitula „Conferința 
asupra cooperării economice in-

ternaționale" și se va desfășura 
la 16—17 decembrie anul acesta, 
la Paris, reunind reprezentanți 
din 27 de state, din care opt țări 
industrializate și 19 țări în curs 
de dezvoltare.

Iarna timpurie 
în Europa

După Franța și Italia, Belgia 
și Spania, iama și-a făcut a- 
pariția și în unele cantoane el
vețiene. Zăpada căzută, dumi
nică, în regiunile de sud ale El
veției a provocat blocarea tre
cătorilor alpine Nufenen și St. 
Gotthard. Pentru deblocarea a- 
cestora au fost mobilizate mij
loacele mecanizate.

în localitatea San Bernardino, 
stratul de zăpadă a atins grosi
mea de zece centimetri.

Valul de frig care s-a abătut 
asupra Europei a cuprins în ul
timele zile și Austria. După cum 
relatează agenția A.P.A., în Alpii 
austrieci s-a așternut un strat 
de zăpadă de 20 de centimetri. 
Ninsorile continuă și în sudul
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TINERETUL LUMII

Intîlnirea mondială
a tinerelor fete

L& Moscova s-a deschis, 
luni, „Intîlnirea mondială a 
tinerelor fele" — organizată 
în cadrul Anului internațio
nal al femeii — întîlnire 
care are ca temă dezbaterea 
rolului si locului tinerei fe
mei in societatea contempo
rană si participarea ei la. 
lupta pentru drepturile sale, 
pentru pace, independentă 
națională și dezvoltare, pen
tru progres social.

Participă delegații 
țări, reprezentînd 
zații naționale de _____
și studențești de diferite o- 
rientări politice și ideologice.

Din tara noastră ia parte 
o delegație condusă de Lu
cia Mihăilescu, membru al 
Biroului C.C. al Uniunii Ti
neretului Comunist.

din 111 
organi- 
tineret

O cerință majoră: făurirea unei noi ordini

economice internaționale (vi)

Cuceririle științei și tehnicilor 
spațiale să fie folosite pentru 

progresul economic al popoarelor
CUVlNTUL AMBASADORULUI ROMAN LA O.N.U.
IN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE 

ȘI DE SECURITATE
In Comitetul pentru problemele politice și de securitate _ 

Adunării Generale a O.N.U., care analizează raportul Comitetu
lui O.N.U. pentru spațiul cosmic, a luat cuvîntul ambasadorul 
României la Națiunile Unite, Ion Datcu, care a subliniat ne
cesitatea folosirii cuceririlor științei și tehnicilor spațiale pentru 
progresul economic în scopul 
dintre state.

Declarînd ca incontestabilă 
vocația O.N.U. de a circumscrie 
probleme de interes general și 
de a lua măsurile care se im
pun pentru a reuni și dirija mij
loacele și posibilitățile tehnolo
gice ale statelor membre în ve
derea realizării obiectivelor co
mune de interes vital pentru 
îmbunătățirea vieții pe pămînt, 
ambasadorul român a subliniat 
sarcina Comitetului pentru spa
țiul cosmic de a elabora, împre-

Organizație clandestină creată 
in cadrul armatei spaniole

în cadrul armatei spaniole a 
fost creată organizația clandesti
nă Uniunea Militară Democra
tică. a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă desfășurată 
la Paris, Juan Ignacio Domin
guez, căpitan în aviația militară 
spaniolă, informează agenția 
France Presse. După ce a rele
vat că Franco se servește de ar
mată „pentru menținerea unei 
minorități la putere", el a spus 
că Uniunea Militară Democrati
că intenționează să se pună în 
slujba poporului pentru restau
rarea libertăților democratice și 
nu să facă politică. U.M.D. a 
elaborat un program care cu
prinde, între altele, restabilirea 
libertăților și a drepturilor omu
lui și ale muncitorilor, amnistie 
politică, organizarea de alegeri 
democratice, reforme social-eco- 
nomioe vizînd o mai justă re
partizare a bogățiilor, convoca
rea unei adunări constituante și 
respectarea integrității statului 
spaniol. Se preconizează, de ase
menea. reorganizarea armatei 
spaniole, inclusiv elaborarea 
unui statut al acesteia.

Juan Dominguez a precizat, 
pe de altă parte, că U.M.D. a 
stabilit contacte cu alte organi-

• ÎN ORAȘUL Lahore, ca
pitala Punjabului, cel mai im
portant centru cultural-istoric 
al Pakistanului, s-a deschis ex
poziția de pictură și grafică con
temporană românească.

La Vernisajul expoziției 
vorbit dr.
nistrul de finanțe în guvernul 
provinciei Punjab.

___  a
Abdul Khaliq, mi-

Convorbiri economice 
româno-irakiene

La Bagdad au început convor
birile oficiale între Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice in
ternaționale, și Hickmat AI- 
Azawi, ministrul irakian al eco
nomiei. A fost exprimată hotă- 
rîrea guvernelor român și ira
kian ca, în spiritul relațiilor de 
prietenie și înțelegere statorni
cite între conducerile de partid 
și de stat ale celor două țări, 
să întreprindă noi măsuri pe 
linia dezvoltării și diversificării 
continue a schimburilor comer
ciale și cooperării economice 
bilaterale, pentru traducerea în 
viață a acordurilor 
semnate la 
mai a.c.

Oaspetele 
tat Tîrgul ______ _____
la Bagdad, la care țara noastră 
este prezentă cu un pavilion 
și șantierul „Rompetrol", din 
zona Bagdadului, unde lucrează 
specialiști români.

economice
București în luna

român a vizi- 
internațional de

• „ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS". In librăriile franceze a 
apărut, recent, volumul 20 — ultimul — din „Encyclopaedia Uni
versalis", cea mai mare lucrare de acest fel scrisă în Franța 
ultimelor două secole. Lucrarea este rezultatul activității a 3 000 
de autori — savanți și specialiști din întreaga lume — 32 de 
redactori de ediție, și a 88 consilieri științifici, care, pe parcursul 
a șapte ani, au alcătuit, recurgînd la tehnicile cele mai avansate 
ale informaticii și telecomunicațiilor, cele 20 de volume ale 
enciclopediei. Ele însumează, în total, 21 000 de pagini și 15 000 
de ilustrații • CONGRES INTERNAȚIONAL PENTRU OPERA
ȚIUNILE DE SALVARE MONTANA. In orașul italian Aosta s-au 
deschis lucrările Congresului internațional pentru operațiunile 
de salvare montană, la care participă oameni de știință, specia
liști și alpiniști din 13 țări ale lumii. In cadrul congresului vor 
fi examinate probleme referitoare la prevenirea accidentelor în 
munți, noi metode de salvare montană, ultimele realizări ale teh
nicii in această materie • UN „CLUB TARZAN" a fost inaugu
rat Ia Los Angeles cu ocazia aniversării nașterii lui Edgar 
Burroughs, autorul celebrelor cărți despre Tarzan. In timpul 
celor 63 de ani care s-au scurs de la apariția primei cărți a se
riei, 40 de filme pe ecran normal, 52 de episoade televizate și 
sute de emisiuni radiodifuzate au fost consacrate lui Tarzari. 
Cinsprezece actori au interpretat acest rol (patru dintre ei au 
asistat Ia inaugurarea clubului). Operele Iul Burroughs continuă 
să fie tipărite în numeroase țări • ȚIGARETA NENOCIVA ? Un 
tip de țigaretă dotată cu un sistem de purificare a arderilor 
nocive și care să nu afecteze, în același timp, gustul tutunului a 
fost brevetat recent la Washington pe numele inventatorului 
Richard Walton. Acesta s-a făcut deja remarcat prin invențiile 
sale în industria textilă și a hîrtiei. Walton a brevetat, în 1969, 
mașina de experimentare a efectelor tutunului asupra animale
lor, aparat cu care a reușit să provoace cancer cobailor • TA- 
CEREA E DE AUR. Proverbul își găsește și astăzi justificare în 
cele mai deosebite situații. Astfel, în orașele vest-germane, 
pasagerii taxiurilor nu trebuie să fie surprinși dacă șoferul 
refuză să converseze despre vreme, noutăți cinematografice ori 
despre fotbal. Unul dintre punctele noului regulament ce li se 
adresează interzice șoferilor să se lase distrași de pasagerii lor. 
Un alt punct al aceluiași regulament stipulează că, înainte de a 
lua un client, conducătorii auto trebuie să se asigure că acesta... 
nu este înarmat și nu se află în stare de ebrietate • AMERICA 
ȘI VIKINGII. în orașul american Minneapolis, statul Minnesota, 
a fost marcată împlinirea a 150 de ani de la sosirea în S.U.A. a 
primilor coloniști norvegieni. La manifestare a fost prezent și 
antropologul Thor Heyerdahl, care a prezentat noi argumente în 
sprijinul teoriei privind descoperirea Americii, în jurul anului 
1 000 e.n., de către vikingi.
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lichidării decalajelor economice

Necesitatea asigurării accesului
tuturor statelor la cuceririle științei->

si

zații de opoziție : „Junta de- 
mocratică“ (care grupează Parti
dul Comunist, Partidul Socialist 
Popular, monarhiști-liberali, re
prezentanți ai patronatului și 
democrat-creștini) și cu „Con
vergența democratică" (din care 
fac parte Partidul Socialist 
Muncitoresc Spaniol, Partidul 
Carlist, organizații sindicale și 
grupări politice de tendință de- 
mocrat-creștină).

fișier
R. D. P.

a Yemenului
14 octombrie este Ziua 

națională a Republicii 
Democratice Populare a 
Yemenului, marcînd ani
versarea izbucnirii răs
coalei populare din mun
ții Radfan, începutul 
luptei armate de elibera-’ 
re de sub dominația 
străină. La această dată, 
în anul 1963, s-a consti
tuit Frontul Național de 
Eliberare, care a reunit 
mai multe organizații 
progresiste animate de 
idealul dobîndirii inde
pendenței.
• R.D.P. a Yemenului este 

situată în Asia de sud-vest, 
în extremitatea sudică a 
Peninsulei Arabice, între

R.A. Yemen, Arabia Saudită, 
Oman și Marea Arabiei
(Golful Aden). Are o supra- 

" ‘ și o
(1973)

față de 287 683 kmp 
populație de 1 560 000 
locuitori.

• Istoria acestui 
este veche și frămîntată. în 
antichitate, pe teritoriul ac
tual al R.D.P. a Yemenului 
iau ființă statele Qabatan 
(sec. 4—1 î.e.n.) și Hadramaut 
(sec. 2 î.e.n. — 1 e.n.). După 
ocuparea Adenului (1839) in
fluența Marii Britanii devi
ne preponderentă în această 
zonă. încercarea Angliei de a 
include Yemenul de Sud în 
1959—1963 în federația sulta
natelor, emiratelor și șeicate- 
lor de la Golful Persic se lo
vește de o puternică opoziție 
populară, care revendica de
plina independentă. La 30 
noiembrie 1967 este proclama
tă Republica Populară a Ye
menului de Sud care 
prin Constituția din 
iembrie 1970, numele 
publica Democratică 
Iară a Yemenului.

• După proclamarea inde
pendenței, eforturile poporu
lui yemenit au fost îndrepta
te spre înlăturarea situației 
grele moștenite de la regimul 
colonial, pentru reconstrucția 
țării, pentru consolidarea in
dependenței. Una dintre pri
mele măsuri ale guvernului a 
fost trecerea în proprietatea 
statului a tuturor întreprin
derilor străine din Aden. Au 
urmat apoi măsuri care 
aveau să asigure țării o dez
voltare socială progresistă: 
naționalizarea băncilor, co
merțului, societăților de asi
gurări, transportului maritim. 
In anii din urmă, s-a acțio
nat pentru redresarea și mo
dernizarea industriei și agri
culturii, fiind promulgată, în 
acest sens, legea reformei 
agrare și înființate primele 
cooperative de producție și 
ferme de stat. Merită a fi 
menționate și eforturile de
puse pentru lichidarea anal
fabetismului, dezvoltarea în- 
vățămîntului și asistentei so
ciale.

• Poporul român, care a 
urmărit cu simpatie lupta 
poporului yemenit pentru in
dependență, se bucură de 
realizările R.D.P. a Yemenu
lui în direcția progresului 
economic și social. între 
România și R.D.P. a Yeme
nului s-au statornicit și se 
dezvoltă relații de colaborare, 
în interesul ambelor popoare, 
al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

popor

adoplă, 
30 no
de Re-
Popu-

GH. S.

ună cu alte instituții specializa
te, recomandări și instrumente 
juridice în scopul concertării e- 
forturilor asupra aplicării în 
practică a tehnicilor spațiale, 
promovării transferului de teh
nologie către țările în curs de 
dezvoltare. Activitatea Comi
tetului și chiar și a O.N.U. în
săși va fi apreciată în funcție de 
contribuția concretă și aportul 
practic, material, la dezvoltarea 
economică și socială a țărilor, la 
cooperarea pașnică și la înțele
gerea reciprocă între popoare.

Delegația română — a afirmat 
vorbitorul — consideră că ar fi 
necesar și oportun să se proce
deze, în cadrul unei conferințe 
internaționale, la o evaluare 
globală a rezultatelor înregistra
te și a măsurilor care se impun 
a fi luate pentru stimularea coo
perării, pe diverse planuri, în 
domeniul aplicării tehnicilor 
spațiale la dezvoltare. și pentru 
facilitarea accesului țărilor în 
curs de dezvoltare la realizările 
acestora. Comitetul pentru spa
țiul cosmic trebuie să abordeze 
de o manieră practică și mai 
sistematică problemele priorita
re ale cooperării statelor în fo
losirea cuceririlor în exploatarea 
spațiului cosmic la promovarea 
progresului economic și social 
al popoarelor.

• CENTRUL ARTISTIC 
lombard, cu sediul la Mila
no, a organizat, recent, un 
concurs internațional de li
teratură și pictură consacrat 
tinerilor sub 18 ani, la care 
au participat tineri din dife
rite țări ale lumii, printre 
care și România. Printre con- 
curențiî premiați se află și 
doi elevi din București : Ra- 
cheru Costel, care a primit 
diploma de onoare și meda
lia de argint pentru tradu
cerea în limba italiană a po
eziei lui Tudor Arghezi „Cele 
cinci pisici", și Viki Cenu- 
șoiu, care a obținut diploma 
de onoare și medalia
lauri pentru compoziția în 
proză „Litoralul românesc".

CU

In memoria lui
Nicolae Băkescu
Duminică a avut loc, în loca

litatea ungară Mehkerek, so
lemnitatea dezvelirii unui bust 
al lui Nicolae Bălcescu, reali
zat de sculptorul Sandor Kligl. 
La solemnitate au participat 
reprezentanți ai Comitetului ju
dețean P.M.S.U. și ai Sfatului 
popular județean Bekeș, re
prezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat, numeroși 
cetățeni. A fost de față loan 
Cotoț, ambasadorul României 
la Budapesta.

Cu acest prilej, dr. Szentist- 
vanyi Gyulane, membru al C.C. 
al P.M.S.U., secretar al Consi
liului Național al Frontului 
Popular Patriotic, și Petru Si- 
laghi, secretar general al Uni
unii Democratice a românilor 
din Ungaria, au vorbit despre 
viața și activitatea marelui re
voluționar român Nicolae Băl
cescu.

A urmat apoi un bogat pro
gram artistic prezentat de an
samblul „Junii Sibiului", care 
întreprinde un turneu în R.P. 
Ungară.

Cooperarea științifică 
nică este o componentă 
țială a făuririi unei noi 
economice internaționale . 
stituie o importantă cale de pro
gres și prosperitate pentru fie
care națiune. Fiind un proces 
extrem de complex, colaborarea 
tehnico-științifică se înfățișează 
în prezent contradictoriu, aspect 
generat, în principal, de menți
nerea unor structuri și relații 
perimate, inechitabile pe plan 
internațional, în sfera raporturi
lor dintre state. în timp ce în 
unele țări s-a accelerat progresul 
economic, tehnic și științific, iar 
participarea lor la diviziunea in
ternațională a muncii a devenit 
tot mai activă, în alte state sta
rea de subdezvoltare s-a menți
nut și agravat și, ca urmare, și 
disproporțiile economice și teh- 
nico-științifice au devenit o pie
dică în calea colaborării eficien
te, a schimburilor multilaterale 
internaționale. Este cunoscut 
faptul că în unele țări industria
lizate. între altele și ca urmare 
a utilizării cuceririlor științei, 
produsul național brut pe locui
tor trece de 3 000 dolari, pe cînd 
în alte state cifra nu 
nici măcar la 100 dolari.

Promotoare hotârită a 
rii unei noi ordini 
mondiale, care să ducă la era
dicarea subdezvoltării, la o ega
lizare relativă a nivelului de 
dezvoltare a tuturor națiunilor, 
să deschidă calea bunăstării și 
fericirii tuturor popoarelor lumii, 
România, țară socialistă în curs 
de dezvoltare, a militat activ și 
consecvent pentru instaurarea 
unor noi relații interstatale, ca
re să ducă la dezvoltarea so- 
cial-economică a tuturor popoa
relor, în primul rînd a celor ră
mase în urmă din punct de ve
dere economic. Un rol deosebit 
de important revine — în con
cepția țării noastre — colaboră
rii economice internaționale, în
temeiate pe egalitate în drepturi 
și avantaj reciproc, menite să 
potențeze eforturile proprii prin 
acordarea țărilor rămase în ur
mă a unui sprijin 
material, financiar, 
inclusiv facilități 
Contribuția pentru 
țărilor mai puțin avansate 
buie înțeleasă și considerată ca 
un principiu firesc, el fiind în 
interesul direct al tuturor sta
telor, al cauzei progresului ge
neral. Ca și în celelalte dome
nii de activitate, cooperarea teh
nico-științifică trebuie să se 
desfășoare între parteneri egali 
în drepturi, lipsită (le condițio
nări. Astăzi, mai mult ca ori- 
cînd, legăturiie . de colaborare 
dintre țări devenind tot mai ne
cesare, dezvoltarea depinde de 
antrenarea tuturor statelor în 
circuitul valorilor materiale și 
spirituale, de cooperarea în pro
ducție și tehnico-științifică. Si
tuațiile din lume oferă exemple 
elocvente, demonstrînd că nici 
cele mai avansate țări din punct 
de vedere economic nu pot să 
privească indiferent sau să oco
lească greutățile ce apar în eco
nomia mondială. In asemenea 
condiții, cînd relațiile dintre țări 
s-au extins considerabil, iar re
voluția tehnico-științifică exer
cită o influență hotărîtoare asu
pra acestor raporturi, interde
pendența economică internațio
nală nu se mai împacă cu ordi
nea economică existentă, pen
tru că ea nu asigură accesul tu
turor statelor la tehnologiile mo
derne. la schimburile economico 
echitabile, generează bariere ar
tificiale în relațiile comerciale, 
favorizează amestecul străin in 
treburile interne ale altor state. 
„Nu se poate vorbi de destin
dere și pace reală — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — cît 
timp lumea este împărțită în 
bogați și săraci .’ Trebuie să în
țelegem deci că realizarea atît 
a securității în Europa, cît și a 
destinderii și păcii internaționale 
este nemijlocit legată de înfăp
tuirea noii ordini economice, de 
dezvoltarea tuturor națiunilor.

și teh- 
esen- 

ordini 
și con-

pe cînd 
ajunge

realiză- 
economice

substanțial, 
tehnologic, 
comerciale, 
dezvoltarea 

tre-

„Trebuie să fie asigurat accesul tuturor sta
telor la cuceririle științei și tehnicii moderne — 
ținind seama de faptul că lichidarea subdez
voltării, progresul rapid al tuturor națiunilor nu 
se pot realiza decit pe baza celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii contemporane".

de bunăstarea, independența și 
fericirea fiecărui popor".

In concepția partidului și sta
tului nostru lichidarea subdez
voltării, a decalajelor dintre ni
velele economice naționale tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă, ații pentru fiecare 
stat, cît și pentru omenire în an
samblu. Declarația României cu 
privire la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
difuzată la recenta sesiune ex
traordinară a Adunării Generale 
o O.N.U., exprimă clar și con
cis poziția țării noastre în pro
blemele dezvoltării, precum și 
principalele direcții în care, du
pă opinia țării noastre, trebuie 
să se acționeze pentru a se con
cretiza dezideratul omenirii în 
acest sens. „Dezvoltarea eco
nomică a tuturor țărilor — se 
precizează în documentul româ
nesc — exigență de bază a noii 
ordini economice, reclamă 
cesul larg, fără discriminări sau 
bariere, al tuturor statelor, 
cuceririle științei și tehnicii 
contemporane. Posibilitatea de a 
beneficia de cuceririle științei și 
tehnicii reprezintă o condiție a 
progresului multilateral al fie
cărei țări slab dezvoltate, a va
lorificării resurselor în folosul 
tuturor, a realizării unor schim
buri economice internaționale e- 
ficiente și reciproc avantajoase", 
în vederea înlesnirii accesului 
tuturor statelor la cuceririle ști
inței și tehnicii moderne, Româ
nia apreciază că sint necesare 
măsuri concrete în direcția rea
lizării unui larg transfer de teh
nologie modernă, asigurarea a- 
sistenței tehnice în toate dome
niile de dezvoltare, precum și 
promovarea și stimularea cerce
tării științifice în țările in curs 
de dezvoltare.

Pornind de la eficiența des
fășurării unei largi cooperări in
ternaționale România militează 
consecvent pentru adoptarea în 
cadrul O.N.U., a unor măsuri 
concrete și întreprinderea pe 
plan internațional a unor acțiuni 
urgente vizind promovarea coo
perării internaționale în dome
niul științei și tehnologiei. încă 
din anul 1970, la sesiunea jubi
liara a Adunării Generale a 
O.N.U., România a propus în
scrierea pe ordinea de zi a punc
tului intitulat „Rolul științei și 
tehnologiei moderne în dezvol
tarea națiunilor". Reeunoscîn- 
du-se importanța cardinală a ști
inței și tehnologiei în promova
rea progresului economic și so
cial al națiunilor, inițiativa ro
mânească și-a găsit loc în pro
iectul documentului final al se
siunii extraordinare, din sep
tembrie anul acesta. în scopul 
facilitării adoptării de măsuri 
pentru realizarea unui larg tran
sfer de tehnologie modernă, în 
condiții avantajoase, pentru a- 
sigurarea asistenței tehnice, în 
concordanță cu obiectivele dez
voltării naționale și stimulării 
cercetării in țările in curs de 
dezvoltare, în rezoluția 3 168, ini
țiată de România și sprijinită de 
alte state, adoptată în unanimi
tate de Adunarea Generală la 
cea de a 28-a sesiune ordinară, 
se propune convocarea, sub egi
da Națiunilor Unite, a unei Con
ferințe mondiale pentru știință 
și tehnologie.

Fără îndoială, reducerea trep
tată a decalajului care separă 
țările industrializate de cele in

ac-

la
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• DUMINICĂ, 12 octombrie, 
la Ciudad de Mexico, președin
tele Statelor Unite Mexicane, 
Luis Echeverria Alvarez, a 
inaugurat cel de-al XV-lea Con- 

' greș mondial al drumurilor.
Din prezidiul ședinței inau

gurale a făcut parte și condu
cătorul delegației române, Tra
ian Dudaș, ministrul transpor
turilor și telecomunicațiilor.

• PREȘEDINTELE Gerald 
Ford a semnat luni rezoluția a- 
probată anterior de ambele ca
mere ale Congresului S.U.A., 
care autorizează trimiterea unui 
număr de 200 de tehnicieni ci
vili americani în zona de dezan
gajare din Peninsula Sinai, con

venită în baza acordului inter
venit între Egipt și Israel, pen
tru deservirea aparatelor de de
tectare electronică.

Președintele Ford a declarat 
că va cere Congresului să a- 
probe sporirea sprijinului ame
rican față de eforturile de men
ținere a păcii în Orientul Apro
piat. Șeful executivului a apre
ciat acordul menționat drept „un 
pas important în direcția reali
zării unei reglementări 
le", adăugind că „nici oraicie 
Unite, nici Egiptul, nici Israelul 
nu îl consideră ca un . ' 
sine" — relatează agenția United 
Press International.

ta te de guvernul militar, relevă 
un raport al entității patronale 
„Societatea pentru dezvoltare 
industrială" (S.O.F.O.F.A.), re
luat de agenția Inter Press Ser
vice. Raportul menționează că 
nivelul exporturilor chiliene în 
primul semestru al anului în 
curs s-a caracterizat printr-o 
diminuare cu 44,4 la sută. Ex
porturile de minerale acuză o 
scădere de 52,5 la sută, în vreme 
ce producția de cupru a marilor 
mine Chuquicamata, El Salva
dor, Andina, Exotica și El Teni- 
ente s-a redus, la rîndul ei, cu 
1,6 la sută comparativ cu anul 
trecut.

NICOLAE CEAUȘESCU

curs de dezvoltare se poate rea
liza numai printr-o intensificară 
a sprijinului acordat acestora 
din urmă pentru folosirea cuce
ririlor tehnico-științifice, în 
acest sens fiind necesară a- 
doptarea unor măsuri con
crete de antrenare a tuturor 
națiunilor la cooperare, în ca
drul bilateral sau multilateral, 
în cele mai noi domenii ale ști
inței și tehnicii. Este de o deo
sebită importanță pentru dez
voltarea armonioasă a economii
lor naționale corelarea efortu
rilor în domeniul cercetării cu 
dezvoltarea industrială în cadrul 
unor proiecte de aplicare în 
producție a rezultatelor cercetării 
fundamentale. Un rol însemnat 
revin, în această direcție, orga
nizațiilor naționale, guverna
mentale sau neguvernamcntale, 
organizațiilor internaționale spe
cializate din sistemul O.N.U. 
precum și congreselor, colocvii
lor și întâlnirilor internaționale 
pe cele mai diverse teme ale 
științei și tehnicii. Dezvoltarea 
acordurilor interstatale, intensi
ficarea schimburilor dc infor
mații științifice și a schimburilor 
de specialiști constituie căi via
bile de transpunere în viață a 
unor proiecte și programe națio
nale și internaționale din dife
rite sectoare socio-economic©; 
România încheind asemenea n^ 
ineroase convenții de colaborare 
tehnico-științifică cu diferite 
state.

Pronunțîndu-se pentru o di
versificare a formelor și meto
delor de cooperare între state 
in domeniul tehnologiei, țara 
noastră nu pierde din vedere că 
rezultatele dezvoltării științei 
trebuie puse in slujba păcii, 
prosperității lumii întregi, pen
tru intensificarea folosirii ener
giei nucleare în industrie, agri
cultură, medicină, protecția me
diului etc. „Trebuie făcut totul 
—- arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în chemarea adresată 
participanților la cea de-a III-a 
Conferință generală a Societății 
europene de fizică, care a avut 
loc la București — pentru a îm
piedica folosirea științei în sco
pul distrugerii și războiului, al 
învrăjbirii și dominației popoa
relor, pentru ca minunatele rea
lizări ale geniului uman să ser
vească exclusiv păcii și civiliza
ției, bunăstării, libertății, inde
pendenței și fericirii tuturor na
țiunilor". Din aceste înalte ra
țiuni izvorăște și propunerea 
României de a se trece la reali
zarea unui instrument interna
țional care să conțină principiile 
de bază ale cooperării interna
ționale în domeniul folosirii paș
nice a energiei nucleare.

Așezarea relațiilor economice 
internaționale pe baze noi, de 
egalitate și echitate, impune va
lorificarea efectelor revoluției 
tehnieo-științifice în interesul 
tuturor popoarelor, accesul tu
turor națiunilor la cuceririle a- 
cestei revoluții. Este, de altfel, 
sensul propunerilor românești, 
realiste și constructive, care vi
zează progresul, lichidarea poli
ticii imperialiste, colonialiste șl 
neocolonialiste, înlocuirea vechi
lor relații de împilare și exploa
tare a unor popoare de către al
tele, cu relații noi, bazate pe e- 
galitate și respect reciproc.

GH. SPRINȚEROIU

Constituirea Asociației

globa- 
Statele

scop în

• ÎN PRIMA JUMĂTATE a 
acestui an, producția și vînză- 
rile de produse industriale in 
Chile au înregistrat o reducere 
substanțială — de 21,7 și, res
pectiv, 19,5 la sută, ca o conse
cință directă a măsurilor adop-

• PREȘEDINTELE Anwar El 
Sadat a confirmat, două dintre 
cele trei sentințe de condamnare 
la moarte adoptate împotriva 
principalilor organizatori ai în
cercării de lovitură de stat de la 
Academia Militară Tehnică din 
Cairo, din aprilie 1974, transmite 
agenția M.E.N. Ceilalți partici- 
panți la acest complot au fost 
condamnați la pedepse mergînd 
de la închisoare pe viață pînă 
la cinci ani privațiune de li
bertate.

• UN NOU PARTID politic 
al ciprioților turci a fost creat 
de curînd în Cipru. Rauf Denk- 
taș, liderul comunității turce 
din insulă, a devenit șeful nou
lui partid, intitulat „Partidul 
Național Unificat", partizan al 
unei soluții federale a proble
mei cipriote și al unei coope
rări strînse cu Ankara.

• DUPĂ CUM ANUNȚA A- 
genția Telegrafică Elvețiană, in 
conformitate cu măsurile cuprin
se în Actul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, Elveția a informat sta
tele participante în legătură cu 
manevrele militare care vor a- 
vea loc pe teritoriul său în in
tervalul 10—18 noiembrie, în re
giunea Schaffhausen — Winter
thur — Saint Gall.

• DUMINICA a luat sfîrșit 
cea de-a 19-a ediție a „Zilelor 
festive berlineze". Timp de 17 
zile, pe scenele capitalei R. D. 
Germane au fost prezentate 255 
de spectacole în fața a aproape 
150 000 de spectatori. La succesul 
acestei ample manifestări cul
turale au contribuit și cele 32 de 
ansambluri și soliști din mai 
multe țări ale lumii. De un suc
ces deosebit s-au bucurat spec
tacolele ansamblului Operei de 
stat din București care a pre
zentat printre altele și opera 
„Boema" de Puccini.

• LA LISABONA au avut loc 
convorbiri între Melo Antunes, 
ministrul afacerilor externe al 
Portugaliei, și Miloș Minici, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
xecutiv Federal, secretar fede
ral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia. Au fost dis
cutate aspecte ale relațiilor din
tre cele două țări și probleme 
ale situației internaționale ac
tuale.

Miloș Minici a avut, de ase
menea, convorbiri cu secretarii 
generali ai partidelor comunist, 
socialist și popular democratic 
din Portugalia.

Țărilor Exportatoare
de Minereu de Fier
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La Delhi s-a anunțat oficial 
constituirea, la 12 octombrie a.c., 
a Asociației Țărilor Exporta
toare de Minereu de Fier 
(A.I.O.E.C.), din care fac parte 
Algeria, Australia, Chile, India, 
Mauritania, Peru, Siera Leone, 
Tunisia și Venezuela. Ca țară 
depozitară a acordului convenit 
în acest^sens la reuniunea mi
nisterială de la Geneva, din 2—3 
aprilie a.c., India a făcut cunos
cut că prevederile acordului de 
constituire a asociației au fost 
îndeplinite după scurgerea a 30 
de zile de la semnarea lui de că
tre minimum șapte țări partici
pante. A șaptea țară semnatară a 
acestui acord a fost Peru. Sediul 
permanent al noii organizații 
economice interguvemamentale 
va fi la Londra, unde urmează 
să aibă loc, la 23 și 24 octombrie 
a.c.. și prima conferință a 
A.I.O.E.C. Conferința va fi pre
cedată de o reuniune pregăti
toare la care vor fi definitivate 
propunerile pentru desemnarea 
secretariatului și a secretarului 
general al asociației.

Obiectivele urmărite prin cre
area Asociației Țărilor Exporta
toare de Minereu de Fier sînt 
definite ca fiind „promovarea 
exporturilor în condițiile asigu
rării unei stabilități pe baza cu
noașterii cererii și ofertei, o re
munerare corespunzătoare legată 
de exploatarea, prelucrarea și 
comercializarea acestei impor
tante materii prime, o mai strîn- 

Bă conlucrare între țările mem
bre în interesul dezvoltării lor 
economico- sociale".
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