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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

in marile piețe și magazine ale Capitalei
• SECRETARUL GENERAL AL PARTI

DULUI A INDICAT SĂ SE ACȚI

ONEZE OPERATIV PENTRU O TOT 

MAI BUNĂ APROVIZIONARE A 

POPULAȚIEI

9 „TREBUIE INSTAURATE, CU FER

MITATE, ORDINEA Șl DISCIPLINA 

In organizarea unităților 
COMERCIALE" — S-A PRECIZAT 

In cadrul IntIlnirii de lucru 
CU FACTORII DE CONDUCERE Al 
MUNICIPALITĂȚII Șl CONDUCERI

LE UNOR MINISTERE ECONOMICE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut miercuri dimineața o 
vizită de lucru în mari magazine 
și plete din Capitală.

In acest cadru a fost examinat, 
îa fata locului, în spiritul măsu
rilor adoptate la recenta ședință 
a Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., modul cum 
decurge aprovizionarea cu pro
duse alimentare și industriale și 

Secretarul general al partidului a indicat ca aprovizionarea unităților comerciale să se facă ritmic

s-au indicat măsurile de imedia
tă urgență și de perspectivă ce se 
impun în vederea îndeplinirii în 
bune condițiuni a sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului 
și statului pe linia îmbunătățirii 
activității în domeniul produc
ției alimentare și desfacerii 
mărfurilor industriale de con
sum către populație.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu 
și Janos Fazekas.

Populației să i sa ofere mărfuri In cantități suficiente și sortimente variate 1 — 
a cerut tovarășul Nicolae Ceaușescu

Au fost constatate, ne lingă 
preocupări și rezultate ale orga
nelor comerciale, o serie de ne
ajunsuri legate de aproviziona
rea ritmică, rațională, diversi
ficarea sortimentelor și, în mod 
deosebit, organizarea rețelei co
merciale. Totodată, au ieșit în 
evidentă lipsuri privind orarele 
de aprovizionare. asigurarea 
bunei deserviri a cetățenilor, 
modernizarea formelor de co
merț.

Pe parcursul vizitei. Secreta
rul general al partidului a dat 
indicații de a se acționa opera

tiv și ferm pentru înlăturarea 
lipsurilor constatate, sporirea 
fondului £le marfă furnizată pie
țelor. pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune în vederea 
aprovizionării cu produse agro- 
alimentare și industriale a cetă
țenilor.
■ Pretutindeni, locuitorii Capi
talei l-au întîmpinat pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
bucurie în inimi, exprimîndu-i 
direct și cald sentimentele lor 
de dragoste și recunoștință pen
tru grija permanentă pe care o 
manifestă față de creșterea con
tinuă a nivelului de trai al oa
menilor muncii, al întregului 
nostru popor.

Vizita de lucru a început la 
magazinul universal ..București", 
una din cele mai mari unități 
de acest fel din tară.

Cercetind cu atenție produ
sele expuse. într-o gamă va
riată de modele, precum și mo
dul de organizare a activității 
.comerciale, secretarul general al 
partidului a indicat ca articolele 
de confecții să aibă un as
pect cît mai îngrijit, să fie 
prezentate atractiv : totodată, a 
recomandat ca mărfurile pentru 
sezonul rece solicitate de cum
părători să fie expuse, toate, in 
raioanele unității, să fie puse Ia 
tndemina vizitatorilor, nu păs
trate în depozite.

Apreciind faptul că. prin mo
dernizarea acestui mare maga
zin, volumul vlnzărilor a sporit 
considerabil în ultimii ani. co
respunzător creșterii puterii do 
cumpărare a populației, că în 
unele raioane s-au organizat ex
poziții cu vînzare ale produse
lor livrate de cîteva din cele 
mai cunoscute fabrici ale indus
triei noastre ușoare, secretarul 
general al partidului se arată, 
totuși, nemulțumit de faptul că 
un întreg etaj al clădirii se află 
în curs de reparație și reame- 
rajare tocmai acum. în perioa
da aprovizionării cu confecții, 
încălțăminte și alte articole 
vestimentare pentru sezonul 
rece, cînd afluența cumpărăto
rilor este mai mare decît în
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restul anului. în dialogul său cu 
reprezentanții comerțului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a abor
dat și problema modului de or
ganizare a tradiționalului vad 
comercial al Lipscanilor, care 
trebuie să. devină un tîrg per
manent, un adevărat bazar des
chis, direct accesibil cetățeanu
lui, chiar și a celui aflat în tre
cere, oferind mărfuri variate, 
mult solicitate.

în continuare, sînt vizitate 
halele și piețele .Unirii, Tra
ian, Obor, Ilie Pintilie, Amzei. 
magazinul alimentar nr. 128 de 
pe șoseaua Ștefan cel Mare și 
centrul de carne și mezeluri din 
imediata apropiere, marile ma
gazine Polar și Unic,, de pe 
bulevardul Magheru, Secretarul 
general a pus în fața reprezen
tanților Ministerului Comerțului 
Interior și Consiliului popular 
municipal sarcina de a asigura 
cantități suficiente de carne și 
preparate din carne unităților 
de desfacere, o ritmicitate în 
livrarea cu aceste produse, cît și 
cu altele solicitate de cetățeni ; 
o atenție deosebită trebuie să se 
dea aprovizionării cu carne de 
porc.

în același context, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
necesitatea creșterii numărului 
de sortimente de preparate din 
carne. Gama lor trebuie extinsă, 
valorificîndu-se mai bine posi
bilitățile existente în acest do
meniu. O remarcă similară a 
fost făcută și cu privire la con
serve. arătîndu-se că se impune 
diversificarea producției fabrici
lor de conserve, ce dispun de toa
te condițiile pentru a prelucra 
produsele agro-alimentare într-o 
mare diversitate de preparate 
— la legume, fructe, carne și 
pește, care să satisfacă gustu
rile și exigențele tuturor catego
riilor de cumpărători.

Constatînd că magazinul de 
pe șoseaua Stefan cel Mare, ca 
și cel din Piața Amzei au pri
mit carnea de abia pe la ora 
10,00, secretarul general al parti-

(Continuare în pag. a 111-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe Youssuf Al-Assad, 
membru al Comandamentului regional, șeful Biroului 
Organizatoric al Partidului Baas Arab Socialist din Siria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, miercuri după-amiază, 
pe Youssuf Al-Assad, membru 
al Comandamentului regional, 
șeful Biroului Organizatoric al 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, care, la invitația C.C. 
al P.C.R., se află la odihnă în 
țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost de față Walid Al-Moua- 
len, ambasadorul Republicii A- 
rabe Siriene la București.

Cu acest prilej, oaspetele a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai sincere sa
lutări prietenești din partea lui 
Hafez El-Assad, secretar gene
ral al Partidului Baas Arab So

Tinerii întîmpină 
Congresul al X-lea 

al U.TCși Conferința 
a X-a a UA S CR.

ÎN PAGINA a 2-aȘTAFETA MUNCII 
în cifre și fapte
Deținători ai drapelului de or

ganizație fruntașă și ai locului I 
în întrecerea „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen" ute- 
ciștii din județul Bihor rapor
tează și în acest an succese de 
prestigiu în toate domeniile de 
activitate. Pe șantiere și ogoa; 
re, în fabrici, uzine și^ școli 
munca tinerilor s-a desfășurat 
sub semnul u- 
nor rodnice îm
pliniri dedicate 
Congresului al
X-lea  al U.T.C. 
și Conferinței a 
X-a a U. A.S.C.R.
îndeplinind sarcinile planu
lui cincinal cu aproape 3 
luni mai devreme, oamenii 
muncii din județul Bihor vor 
mai realiza pînă la sfîrșitul 
anului o producție suplimentară 
în valoare de 3,3 miliarde lei. 
Aproape 40 la sută din acest 
spor de producție însumează e- 
forturile celor peste 37 000 de 
tineri care își desfășoară activi
tatea în unitățile economice ale 
județului.

AZI, JUDEȚUL 
BIHOR

• Tinerii uteciști au contri
buit astfel la extragerea peste 
plan a 30 000 tone alumină cal
cinată, confecționarea a 1 991 bu
căți tricotaje, asamblarea de 
mașini de așchiat în valoare de 
28.7 milioane lei. fabricarea a 
300 garnituri mobilă • 'Inițiati
vele și acțiunile de mițnca pa
triotică întreprinse de tinerii bi- 
horeni s-au concretizat-în acest 
an într-o producție suplimentară 
în valoare de 22 milioane lei • 
Prin extinderea și generalizarea 
inițiativelor ..Să lucrăm o’zi pe 
lună cu materiale economisite", 
„Tînărul gospodar în acțiune",

Lexiconul „Scînteii 
tineretului"

Tineretul — în prime
le rînduri ale luptei 
pentru libertate, inde
pendență și progres 

IN PAGINA a 6-a

cialist din Siria, președintele 
Republicii Arabe Siriene, pre
cum și din partea celorlalți 
membri ai conducerii Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca, 
la înapoierea în patrie, să trans
mită președintelui Hafez El-As
sad. celorlalți membri ai condu
cerii Partidului Baas Arab So
cialist din Siria, un călduros sa
lut și cele mai bune urări.

în timpul convorbirii a fost 
relevată cu satisfacție evoluția 
mereu ascendentă a relațiilor de 
prietenie și colaborare fructuoa
să dintre cele două țări și po
poare, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas _ Arab 
Socialist, subliniindu-se impor
tanta deosebită a vizitelor re
ciproce, a întîlnirilor și convorbi
rilor de la Damasc și București 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez

„Fiecare kWh folosit cu eficien
ță maximă" au fost realizate e- 
conomii de materii prime, ma
teriale și energie în valoare de 
50 milioane lei • Activitatea ti
nerilor în comisiile de creație 
tehnico-științifică a avut drept 
rezultat elaborarea de invenții 
și inoyațîi în valoare de 25 mi
lioane lei • Planul la acțiunile 
de muncă patriotică a organiza

ției județene 
U.T.C. a fost 
îndeplinit cu 4 
luni și 10 zile 
mai devreme, 
creîndu-se con
dițiile obține

rii pînă la sfîrșitul anului a 
unor lucrări în valoare de în
că 300 000 lei • Pînă în prezent 
s-au strîns de către tineri 17 710 
tone deșeuri metalice, 400 tone 
hîrtie. 100 tone deșeuri textile, 
500 000 bucăți ambalaje sticlă, au 
fost recoltate 50 tone plante me
dicinale : au fost efectuate lu-

NICOLAE MILITARU
(Continuare în pag. a ll-a) 

„SERILE SCÎNTEII TINERETULUI * 
LA TULCEA

Vibrant și entuziast omagiu 
Congresului tinereții
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El-Assad în amplificarea rapor
turilor româno-siriene. A fost 
exprimată dorința comună de a 
extinde această colaborare, în 
cele mai diverse domenii de ac
tivitate, în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, 
înțelegerii între națiuni, al fău
ririi unei lumi mai bune și mal 
drepte.

Schimbul de vederi a relevat 
importanța intensificării eforturi
lor în vederea eliminării surse
lor de încordare și conflict, re
glementării pașnice a probleme
lor litigioase dintre state, reali
zării unei păci, trainice și juste 
în Orientul Apropiat, care să 
ducă la retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, la so
luționarea problemei poporului 
palestinian, inclusiv formarea 
unui stat palestinian liber și in
dependent.

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

Relatări de la Confe
rințele organizațiilor 
județene ale U.T.C. 
Botoșani, Dîmbovița. 
Harghita și Sibiu, 
precum și de la

Conferința U.A.S.C.R. 
din Centrul universitar

Cluj-Napoca

Tinerețea 
arheologiei

Mi-a căzut sub privire o 
fotocopie a harții Tării Ro
mânești, întocmită de stolni
cul Constantin Cantacuzino 
și apărută în cetatea Padovei, 
la anul 1700. Sub medalionul 
aflător sus, de-a stingă hăr
ții, al lui Constantin Basarab

Brâncoveanu, se adeverește 
priveliștea cu parfum de mej 
lisă a unei țări bogate, plină 
ochi de mărturiile nuntirii 
daco-romane. Se cuvine o 
vorbă de laudă pentru minu
ția filigranată cu care sînt 
redate elementele arheologice 
ale tărîmului de legendă al 
Olteniei : drumul pietruit ro
man de-a lungul Oltului, cu 
castrele care îl păzesc, rui
nele podului Iui Traian și

CORNELIU VADIM 
TUDOR

(C ontinuare în pag a JV-a)

Au îndeplinit planul cincinal
LA TOȚI INDICATORII

Alte trei întreprinderi dîmbovițene : întreprin
derea de aparataj electric pentru instalații — 
Titu, Schela de extracție din Tîrgoviște și Di
recția județeană de poștă și telecomunicații a- 
nunță îndeplinirea sarcinilor de plan din cinci
nal la toți indicatorii. Pînă Ia finele anului a- 
ceste colective vor obține suplimentar o pro
ducție evaluată la circa 200 milioane lei. Numă
rul unităților economice din acest județ care 
și-au onorat sarcinile cincinalului a ajuns acum 
la 20.

UN AVANS DE 136 MILIOANE LEI
Din județul Harghita sîntem informați că 20 

de întreprinderi industriale, unități de construc
ții, transporturi și agricole au îndeplinit sarci
nile de plan pe întregul cincinal. Avansul înre
gistrat de tînăra industrie harghiteană, față de 
sarcinile la zi se ridică la 136 milioane lei. între 
unitățile care și-au îndeplinit integral sarcinile 
pe perioada 1971—1975 se înscriu cele din muni
cipiul Odorheiu Secuiesc, Vlăhița și Gheorghieni.

SUCCES PREGĂTIT TIMP DE CINCI ANI
Realizind, an de an, înainte de termen indi

catorii de plan, colectivul „Salinei" — Slănic- 
rrahova, una dintre cele mai vechi exploatări 
de acest fel din țară, a anunțat, miercuri, înde

plinirea prevederilor planului cincinal. Pînă la 
finele anului, harnicii mineri vor furniza eco
nomiei naționale, suplimentar, 130 000 tone sare 
pură și alte sortimente în valoare de 15 mili
oane lei.

CINCINALUL — ÎN PATRU ANI
Oamenii muncii din industria municipiului 

Sighișoara, care au îndeplinit sarcinile pe între
gul cincinal încă.la finele anului 1974, au ridicat 
la 1,2 miliarde lei volumul producției realizate 
peste prevederile de plan pe perioada 1971—1975. 
în acest timp au fost livrate în plus utilaje și 
piese de schimb pentru industria ușoară, pro
duse din faianță și sticlă, confecții, textile, ma
teriale de construcții și altele.

CU RANDAMENT SPORIT

întreprinderea „Tricoul Roșu" din Arad s-a 
alăturat unităților industriale din județ care au 
atins cotele finale ale planului producției glo
bale și marfă, pe întregul cincinal. Avansul 
cîștigat este rezultatul folosirii cu randament 
sporit a capacităților tehnico-productive în toate 
schimburile de lucru, precum și a atingerii mai 
devreme a parametrilor proiectați Ia noile uni
tăți intrate în funcțiune în perioada 1971—1975. 
întreprinderea va livra pînă la sfîrșitul anului, 
în plus față de prevederile cincinalului, tricotaje 
în valoare de 200 milioane de lei.

Televiziunea a transmis de douâ ori, în 
ultimele zile, un foarte bun film sovietic, 
intitulat : „Aceasta este casa noastră". 
Spun bun, fiindcă el reușește, ca atîtea 
alte opere de valoare, să ne introducă în 
miezul fierbinte al unor fapte (mai mult : 
al unor bătălii) extrem de contemporane, 
extrem de actuale. Este vorba despre acea 
mare, indispensabilă bătălie morală pe care 
o reclamă perpetuu 
progresul într-o socie
tate de tip socialist, 
filmul' demonstrînd cît 
de valabilă este teza 
potrivit căreia așeza
rea societății pe baze 
comunitare nu duce de 
la sine la rezolvarea 
conflictelor dintre nou 
și vechi. Doar naivii, 
zut că decretînd, firesc,
drept ale societății, ale poporului o dulce 
pace serafică s-a și așternut și totul merge 
de la sine.

Mai este nevoie de îndrăzneală, de cu
raj, într-o societate ca a noastră ? — în
treabă direct autorul filmului, răspunzînd 
printr-un foarte elocvent da artistic argu
mentat. Să mai fie „oare" cazul să demo
lăm idei și atitudini care să dovedească 
învechitul, retrogradul chiar la oamenii care 
s-ar simți jigniți prin însăși munca lor an
terioară, dacă am aprecia că nu lucrează cu 
folos pentru societate ? Da, zice din nou 
filmul. Din păcate, da... Iar meritul ci
neaștilor este de a nu fi ocolit aproape

niciuna dintre laturile problemei, spinoase 
într-un fel, dar care merită incizia.

Ce spune filmul ? Că pe lîngă atîtea 
lucruri bune, pe care le-au realizat și le 
realizează în folosul societății socialiste 
(mulți au fcost chiar eroi pe front, și-au 
riscat viața) unii - nu numai bătrîni, ci și 
tineri, vin cu anacronica mentalitate că 
toate fiind „ale poporului", poporul poate

CU CRETA ÎN MÎNĂ
de Eugen Florescu

poate, să fi cre- 
principalele bunuri

să-și permită orice dezordine, orice risipă, 
orice neglijență. De aici, în cazul între
prinderii descrise în film, o boală gravă 
pătrunde pînă în cel mai mic atelier, în 
oasele majorității diriguitorilor și chiar ale 
unor muncitori. Planul — devine o lozincă 
formală, un proiect pe care ei se fac că-l 
fac, și aceasta nu de dragul corectitudinii, 
al responsabilității, ci ca să-și primească 
lefușoarele și, mai ales, primele. Incorecti
tudinea duce la o minciună generală pe 
care un inginer nou sosit în uzină nu o 
suportă. O secție se recepționează (pe hîr
tie) ca fiind gata în cinstea unei sărbători, 
după aceea, bineînțeles, urmînd șiruri în
tregi de ponoase. „Și cît ne-a costat min
ciuna aceasta ?" întreabă inginerul Ceșkov, 
hotărit să nu tolereze dezordinea, munca în

asalt, prețurile de cost umflate, ca urmare 
a lenei și iresponsabilității. El are în spatele 
scaunului o tablă. Și-n mină o cretă. Scrie 
cu ea cifre și cifrele nu admit minciuna, 
îl determină chiar la o atitudine dură față 
de toți cei ce trăgeau - cum se spune la 
noi - brăcinarul prin birouri și secții.

lată un om minunat, se va zice. Mii de 
aplauze pentru el I

Aș, lucrurile nu stau 
deloc așa. Reacția ve
chiului, conservator al 
cetățenilor care de
clamă prin ședințe 
teorii despre „nivelul 
epocii" și „revoluția 
tehnico-științifică”, iar 
pe urmă — ca niște 
buni și dragi tovarăși 

~ lăsau totul baltă pentru un cabinet și o 
balalaică, fiindcă, vezi doamne, omul este 
în centrul atenției, este rapidă, masivă, și 
amenințătoare.

Primul lucru constatat de film : situația 
întreprinderii reprezintă de fapt un caz grav, 
dar cel care devine imediat un „caz” este, 
bineînțeles, Ceșkov. El vrea plan, vrea ritm, 
vrea calitate, vrea calcul la copeică, vrea 
disciplină, vrea calificare, vrea tehnică nouă. 
Răspunsul : este dur, este brutal, îșl dă 
aere, e nedemocrat’c, subminează planul, 
face pe „eroul" ș!, mai ales, e un despot, 
înjosește oamenii, Excelentă mi se pare de
monstrația filmului atunci cînd își propune

(Continuare în pag. a V-a)
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Continuă să se desfășoare con
ferințele județene ale organiza
țiilor U.T.C. Au avut loc confe
rințele din. județele Botoșani, 
Dîmbovița, Sibiu și Harghita. La 
lucrări au participat și au • luat 
cuvîntul tovarășii : Petre Dumi
nică, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Botoșani al P.C.R., Ion 
Stănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim secretar al Comite

Principalul domeniu 
al afirmării: producția 

de bunuri materiale
BOTOȘANI

Conferința organizației jude
țene Botoșani a U.T.C. a anali
zat activitatea pe care cei 
45 000 de uteciști o desfășoară 
în producție, la învățătură și în 
munca obștească. Coordonatele 
acestei activități, rezultatele la 
obținerea cărora organizațiile 
U.T.C., tinerii iși aduc pe deplin 
contribuția, perspectivele afir
mării lor în anii ce vin au fost 
definite pe larg, chiar de la bun 
început, în cuvîntul rostit de 
tovarășul Petre Duminică, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului județean 
de partid. Apariția în ultimii 
cinci ani a peste 30 de noi obiec
tive industriale și agrozootehni
ce, a unor ramuri mai puțin re
prezentative în trecut pentru eco
nomia județului, cum ar fi con
strucțiile de mașini sau electro
tehnica, valoarea producției in
dustriale azi de 2 ori mai mare 
decît în 1965, îndeplinirea cu 
aproape 6 luni mai devreme a 
actualului cincinal constituie, 
s-a subliniat în conferință, nu
mai o parte a faptelor care în
corporează firesc și energia ti
nerilor. Raportîndu-se ca atare 
la sarcinile viitoare, conturate 
în condițiile în care investițiile 
vor crește pînă la 9 mili
arde lei în următorul cin
cinal. iap ritmul mediu a- 
nual de creștere al dezvoltării 
județului va fi maP mare cu 
peste 25 la sută față de nivelul 
atins în prezent, ponderea pro
ducției industriale în economia 
județului va spori cu 43 la su
tă în 1980, astfel încît să se 
ajungă ca la sfîrșitul cincinalu
lui următor greutatea specifică 
a industriei în ansamblul pro
ducției globale botoșănene să 
fie de peste 71 la sută, confe

In perioada 15 «eptembrie—14 octombrie a.c.. la nivelul ani- 
lor de studiu, facultăților,- institutelor și centrelor universitare 
8;au desfășurat adunările și conferințele de dare de seamă 
și alegeri care au analizat, în spirit critic și autocritic, acti
vitatea desfășurată de asociațiile studenților comuniști și au 
adoptat planuri de măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
revin organizațiilor studențești din Hotărîrile Congresului al 
XI-lea al P.C.R. *

Intr-o atmosferă de entuziasm, caracteristică întregului nos
tru tineret, în această perioadă premergătoare Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.. partici
panții la conferințe au transmis Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame-angajament, 
în care dau expresie adeziunii unanime la politica internă și 
internațională a partidului și statului nostru, hotărîrii de a 
fac© totul pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin studenților 
din documentele Congresului al XI-lea al partidului, din Pro
gramul P.C.R. de făurire a societății socialiste multilateral 
ocavoltate șl înaintare a României spre comunism.

Spiritul de inițiativă, 
componentă 

a muncii A.S.C.
CLUJ NAPOCA

Cum este și firesc, retrospecti
va realizată în conferința de dare 
de seamă și alegeri a studen
ților clujeni a avut ea principale 
accente munca, politico-profesio- 
nală a studenților, capacitatea 
de implicare a asociațiilor stu
denților comuniști în perfecțio
narea procesului de integrare. 
Succesele înregistrate au fost a- 
mintite ; s-a insistat mai mult, 
cu spirit autocritic asupra a 
ceea ce ar fi trebuit să facă a- 
sociațiile studenților comuniști, 
activiștii acesteia in vederea li
chidării unor lipsuri sesizate în 
repetate rinduri, dar neretnedia- 
te la timp.

Astfel, deși producția re»U*at&  
de studenți a crescut considera
bil ln ultimul an, totuși m men
țin carențe io desfășurarea prac
ticii studenților din Universita
te, In utilizarea rațională a În
tregului potențial productiv, în 
defalcarea sarcinilor de produc
ție.

Evaluări concrete, exemple și 
propuneri a polarizat și capito
lul cercetării științifice, teren pe 
«are, nu o dată, reprezentanții 
studenților clujeni s-au afirmat, 
la nivel național și internațio
nal. în scopul creșterii număru
lui de cercetători, răspunzînd ce
rinței puse în fața invățămîn- 
tulul de secretarul general ăl 
partidului, tovarășul Nicolae 

tului județean Dîmbovița al 
P.C.R., Ludovic Fazekaș, mem
bru al C.C. ai U.T.C., prim se
cretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., Scutea Si- 
mion, secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. La lu
crările conferințelor au partici
pat membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C.

Ca primi secretari ai comite
telor județene U.T.C. au fost a- 

rința organizației județene Bo
toșani a U.T.C. a confirmat cu 
pregnanță faptul că domeniul 
fundamental de afirmare a ti
neretului va fi și de acum îna
inte acela al producției de bu
nuri materiale, că baza succe
selor preconizate de programul 
înfloririi tuturor așezărilor ju
dețului, a prosperității și feri
cirii locuitorilor acestora rămî- 
ne munca, respectarea cu stric
tețe a îndatoririlor ce revin și 
tinerilor încadrați în întreprin
derile industriale, în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste.

Nota comună a intervențiilor 
tuturor delegaților înscriși la 
cuvînt, între care Romica Ursa- 
che, bobinatoare la întreprin
derea textilă „Moldova", Emil 
Dumitriu, cooperator în comu
na Hănești, Vasile Stoica, pro
fesor la Școala generală din co
muna Durnești, inginerul Cor- 
neliu Daniliuc, de la întreprin
derea de construcții și montaje 
din Botoșani, elevele Otilia 
Amarandei și Elena Dumbravă, 
o reprezintă sublinierea necesi
tății creșterii și contribuției or
ganelor și organizațiilor U.T.C. 
în eforturile lor de a-i educa 
pe tineri în spiritul ordinei și 
disciplinei, al hărniciei în mun
că, al prețuirii și aplicării în 
viață a valorilor științei, tehni
cii și culturii. Desprinzînd sen
surile de acțiune practică din 
documentele Congresului al
XI-lea  al P.C.R.. din Programul 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism, con
ferința organizației județene Bo
toșani a U.T.C. a insistat astfel 
asupra căilor proprii de pregăti
re profesională a cadrelor tine
re, de lărgire multilaterală a

Ceaușescu la Conferința cu ca
drele și activul de partid din 
învățămîntul superior, s-au or
ganizat cursuri de metodologie 
a ^cercetării la I.M.F., Institutul 
politehnic și Universitate, ini
țiativă ce urmează a fi gene
ralizată din acest an la toate 
celelalte institute. Cele 331 ds 
cercuri științifice cu 1 925 teme 
realizate de peste 4 000 de stu
denți, abordarea unei tematici so
licitate de producție, inițierea de 
cercuri mixte cu tineri din pro
ducție sînt cîteva din treptele 
parcurse într-o activitate nu lip
sită de aspecte negative : insu
ficienta preocupare pentru di
versificarea tematicii, pentru 
cercetarea Interdisciplinară și 
tehnologică, rezolvarea unor 
părți minore din lucrări deja e- 
laborate.

Se impune studierea și con
cretizarea de noi forme de cu
prindere eficientă a tuturor stu
denților în munca de cercetare, 
pentru creșterea randamentului 
profesional-științific a învăță
mîntului superior. Fiindcă, așa 
cum se arăta în timpul discuții
lor, nu este suficientă utilizarea 
potențialului științific de excep
ție, ci mobilizarea întregii mase 
de studenți în munea de creație. 
„Se impune creșterea spiritului 
de inițiativă al tuturor organiza

Ieși tovarășii : Maria Crețu — 
la Botoșani, Ion Bărbieru — la 
Dîmbovița, Gheorghe Comșa — 
la Sibiu, Ladislau Benedek — la 
Harghita.

La sfîrșitul lucrărilor con
ferințelor, participanții au a- 
doptat, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, telegrame-an- 
gajament adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

cunoștințelor acestora, teoretice 
și practice, de folosire judicioa
să a timpului de muncă, de a- 
propiere a învățămîntului de 
nevoile vieții, în așa fel încît 
fiecare tînăr să fie capabil să 
presteze o muncă utilă societății 
la nivelul calitativ impus de 
realități și la cotele unor randa
mente maxime.

Propunerile privind declanșa
rea imediată a unor acțiuni de 
muncă în întîmpinarea Con
gresului al X-lea al U.T.C. vi
zează îndeosebi economisirea 
materiilor prime și materialelor, 
a pieselor de schimb și metalu
lui, a energiei și combustibilu
lui, îmbunătățirea continuă a 
calității produselor, diminuarea 
rebuturilor, reducerea cheltuieli
lor de producție, aplicarea teh
nologiilor moderne. Sugestiile, 
ideile, inițiativele desprinse din 
analiza întreprinsă de conferin
ță au fost caracterizate în pro
gramul de activități adoptat — 
care prevede, printre altele, 
constituirea unor comisii profe- 
sional-științifice, deschiderea 
unor șantiere locale și jude
țene de îmbunătățiri fun
ciare. generalizarea inițiati
vei „Fiecare tînăr al satu
lui. participant activ și respon
sabil la dezvoltarea producției și 
consolidarea economică a1 unită
ților agricole", prestarea unui 
număr de peste 400 000 ore de 
muncă patriotică la Casa ști
inței și tehnicii pentru tineret 
din. municipiul Botoșani.

Delegații la conferință au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, o 
telegramă în care printre altele 
se spune : „Analizînd cu exi
gență și principialitate comu
nistă activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile U.T.C. 
din județul Botoșani, ne anga
jăm în fața conducerii partidu
lui, a dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să intensi
ficăm munca de educare comu
nistă a tineretului în vederea 
unirii eforturilor acestuia în 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce revin județului nostru 
în noul cincinal al revoluției 
tehnico-științifice pentru ca fie
care tînăr să-și dezvolte con
tinuu orizontul profesional, să-și 
însușească’ temeinic concepția 
marxist-leninistă despre lume, 
să militeze pentru afirmarea în 
viață a principiilor eticii și e- 
chității socialiste, să se com
porte în toate împrejurările în 
spiritul moralei comuniste".

MIRCEA TACCIU 

țiilor din centrul universitar de 
la toate nivelele, să se acțione
ze pe baza unor programe con
crete de activitate cuprinzînd 
problemele reale cu care se con
fruntă masa de studenți" — se 
arăta în darea de seamă.

Răspunderea personală și co
lectivă, întărirea structurilor po
litice ale organizației, aplicarea 
strictă în viața de asociație a 
normelor Codului eticii și echi
tății socialiste sînt obiective 
care vor fi permanent urmărite, 
astfel, începînd de la nivelul 
grupelor. Subliniind necesitatea 
întăririi spiritului autocritic, a 
exigenței față de orice acțiune, 
față de orice manifestare in
compatibilă cu statutul de stu
dent comunist, tovarășul Ion De- 
leanu, secretar al comitetului de 
partid din Centrul universitar 
Cluj-Napoca, arăta necesitatea 
instaurării opiniei ferme fără a 
se aștepta momentele bilanțiere 
sau statistice.

Programul de activități adop
tat de conferință s-a înfățișat ca 
un angajament ferm în mobili
zarea tuturor studenților clu
jeni, români, maghiari sau de 
alte naționalități, pentru o te
meinică pregătire profesională, 
politică, cetățenească ca un efi- 
'cient mijloc de formare a celor 
ce vor avea un cuvînt greu de 
spus în desfășurarea cincinalu
lui revoluției tehnico-științifice. 
Tovarășul Petru Berce a fost 
ales președinte al Consiliului 
A.S.C. din Centrul universitar 
Cluj-Napoca.

Participanții la conferința de 
dare d8 seamă și alegeri a mun
cii asociațiilor studenților co
muniști din Centrul universitar 
Cluj-Napoca au adresat tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, o tele
gramă în care se menționează : 
„Ferm hotărîți să aducă o con
tribuție mai mare la înfăptuirea 
sarcinilor ce revin școlii su
perioare din Documentele Con
gresului al XI-lea, din Pro
gramul partidului, studenții clu
jeni se angajează în fața dum
neavoastră, mult stimate tova
rășe NICOLAE CEAUȘESCU, să 
facă din multilaterala lor pregă
tire profesională, politico-ideo- 
logică și de cultură generală, din 
aplicarea Codului eticii socialis
te, crezul întregii lor activități 
și comportări, pentru a deveni 
cadre de nădejde ale patriei 
noastre socialiste".

CALIN STANCULESCU

Preocupare intensă 
pentru pregătirea 
forței de muncă

DÎMBOVIȚA

Desfășurată într-un. climat de 
responsabilitate comunistă, ca
racterizată prin accentuatul spirit 
critic și autocritic al luărilor de 
cuvînt, Conferința organizației 
județene Dîmbovița a U.T.C. 
a constituit un prilej de 
estimare lucidă, profundă, a 
modului în care a acționat or
ganizația în perioada februarie 
1973 — octombrie 1975. 499 de 
delegați. reprezentanții celor 
56 000 de uteciști de pe aceste 
meleaguri, au examinat modul 
în care organele și organizațiile 
U.T.C. au mobilizat tinerii la în
făptuirea sarcinilor politice, eco
nomice, social-culturale ce au 
revenit județului Dîmbovița, 
analizînd totodată căile și mij
loacele de formare a unui tineret 
cu o conștiință revoluționară, cu 
un larg orizont politic, temeinic 
pregătit pentru muncă și viață, 
apt să realizeze în chip exem
plar obiectivele complexe ale 
viitorului cincinal.

Numitorul comun al tuturor 
Intervențiilor a fost preocuparea 
permanentă, intensă, pentru pre
gătirea superioară, pentru per
fecționarea forței de muncă. în
scris definitiv pe orbita indus
trializării socialiste, supus unor 
radicale prefaceri înnoitoare, ju
dețul Dîmbovița se mîndrește 
acum, la momentul de confluen
ță a două cincinale, cu o indus
trie în impetuoasă dezvoltare, 
cu un puternic detașament de 
muncitori și constructori în rîn- 
dul căruia tinerii dețin o pon
dere de 75 la sută. în mod sem
nificativ, în marea lor majorita
te tinerii s-au calificat pe 
parcursul cincinalului 1971—1975 
în ramuri tehnico-productive de 
vîrf. ce necesită o forță de mun
că de înaltă calificare.

Formarea și educarea 
tinerilor prin muncă, 

pentru muncă
HARGHITA

în darea de seamă a Comi
tetului județean Harghita al 
U.T.C., prezentată la recenta 
Conferință a organizației jude
țene de tineret, se precizează că 
„perioada ce o analizăm se în
scrie ca cea mai rodnică din is
toria județului nostru". Intr-a
devăr, în anii acestui cincinal, 
ale cărui sarcini au fost reali
zate și depășite, avem de con
semnat, într-o singură cifră, ima
ginea impetuozității dezvoltării 
economiei județului : s-au pus 
în funcțiune peste 40 de noi 
obiective industriale și capacități 
de producție. Au fost create 
peste 20 000 locuri de muncă o- 
cupate în mare majoritate de 
tineri. Asemenea dinamice 
realități au pus și pun în fața 
organizațiilor U.T.C. sarcini 
deosebite, privind instruirea și 
educarea muncitorească a tine
rilor. în cuvîntul lor, delegații 
la conferință au făcut o analiză 
temeinică a modului cum s-au 
realizat aceste sarcini, a datorii
lor ce revin tuturor organizații
lor U.T.C., fiecărui utecist. 
Reliefînd modalitățile prin care 
organizațiile U.T.C. au reușit 
să-și ducă la îndeplinire manda
tul încredințat de partid în di
recția pregătirii profesionale a 
tinerilor, însușirii și formării

(Urmare din pag. 1) 
crări de desecări-și irigații pe o 
suprafață de 200 ha și au fost 
întreținute 28 000 ha pășuni și 
600 ha pădure • în agricultură 
au mai fost efectuate alte lu
crări de amenajare în terasa- 
mente â dealurilor Oradei în 
valoare de 13 milioane lei, iar 
în orașul Dr. Petru Groza ute- 
ciștii au efectuat la șantierul de 
canalizare a orașului lucrări în 
valoare de 15 milioane lei o Va
loarea totală a lucrărilor de 
muncă patriotică la acțiunile 
nefinanțate este pînă în prezent 
de 87 milioane lei.

„ORELE CONGRESULUI*
Pentru a da o și mai mare 

încărcătură de fapte angajamen
telor luate în cinstea Congresu
lui al X-lea al U.T.C., tinerii 
uteciști de la întreprinderea de 
accesorii metalice pentru trans
port Oradea depun în continua
re eforturi susținute. în această 
lună ei și-au propus ca fiecare 
utecist să efectueze un număr 
de ore de muncă patriotică pe 
care le-au numit „Orele Con
gresului". Pînă în prezent au 
fost efectuate în luna octombrie 
aproape 10 000 ore muncă pa
triotică timp în care s-ău con
fecționat peste plan 200 ferestre 
pentru vagoane destinate expor
tului, accesorii metalice pentru 
autoturisme și autocamioane în 
valoare de peste 100 000 lei, 10 
matrițe pentru turnat piese sub 
presiune. în cadrul acțiunilor 
cuprinse în orele de muncă pa
triotică efectuate în luna oc

în caldul cuvînt de salut 
rostit de la tribuna conferinței, 
tovarășul Ion Stănescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim secretar 
al Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R., felicitînd organi
zația județeană U.T.C. pentru 
rezultatele bune obținute în în
trecerea Tineretul — factor ac
tiv in îndeplinirea cincinalului 
înainte de .termen, în domeniul 
calificării și ridicării calificării 
forței de muncă, a înfățișat în 
fața delegaților orizonturile de
venirii industriale, social-eco- 
nomice și culturale a județului 
în viitorul cincinal. Subliniind că 
saltul de la realizarea unei pro
ducții globale de 11,7 miliarde 
lei în 1975 la 20 miliarde în 1980 
reclamă — ca premisă sigură a 
succesului — încadrarea in 
fluxul producției, în industrie și 
agricultură, a zeci de mii de ti
neri, primul secretar al Comite
tului județean al P.C.R. a spus : 
„Pregătirea pentru muncă și 
viață a tineretului o realizăm în 
primul rînd prin integrarea lui 
totală în producție. Principala 
noastră preocupare trebuie să 
fie munca, dar nu privită ca un 
dat abstract, ci ca o realitate 
efectivă, caracterizată printr-un 
randament superior, prin insta
larea solidă a spiritului munci
toresc, combativ, revoluționar. 
Județul Dîmbovița va beneficia 
în cincinalul viitor de mari in
vestiții. în acest interval se vor 
crea peste 32 000 de noi locuri 
de muncă în ramuri industriale 
ce solicită o înaltă calificare".

în această ordine de idei, lu
crările conferinței au reliefat 
căi și direcții prioritare de per
fecționare a muncii organelor și 
organizațiilor U.T.C. din județ în 
domeniul pregătirii și perfecțio

concepției materialiste despre 
lume și viață, pregătirii tineri
lor pentru apărarea patriei, 
vorbitorii au evidențiat impor
tantele rezerve de care dispun 
organizațiile în direcția formării 
și consolidării unor puternice co
lective muncitorești. Analizînd 
lucid, autocritic activitatea or
ganizațiilor pe care le repre
zintă și recunoscînd lipsurile 
existente încă în activitate, vor
bitorii și-au exprimat convinge
rea că este în puterea lor li
chidarea grabnică a acestora.

Avem încă o fluctuație mare 
— arăta în cuvîntul său Emerik 
Bodo, locțiitorul secretarului 
comitetului U.T.C. de la între
prinderea minieră Bălan. Expe
riența de pînă acum ne arată 
însă ce inepuizabile rezerve 
avem de valorificat în direcția 
atragerii tinerilor, a consolidării 
dragostei față de profesie, față 
de muncă. Construim un oraș 
nou, un adevărat oraș al tine
retului. Trebuie să știm să în
vățăm să fim muncitori comu
niști.

Știința, învățătura, perfecțio
narea și diversificarea cunoștin
țelor tinerei generații în legă
tură directă cu dezvoltarea eco
nomiei județului, întreprinderi
lor au fost probleme la care s-au 
referit, în cuvîntul lor, Laszlo 

tombrie vor mai fi produse ac
cesorii și piese de schimb cu 
care se vor putea echipa 50 de 
autoturisme, 30 autocamioane, 
10 vagoane și locomotive.

9 MILIOANE LEI 
PRODUGȚIE REALIZATA IN 

ORELE DE PRACTICA
Cei mai tineri membri ai co

lectivului de muncă de la Intre-

ȘTAFETA MUNCII 
în cifre și fapte 

— Azi, județul Bihor —
prinderea „înfrățirea" Oradea, 
24 de ucenici, viitori construc
tori de mașini, unelte, raportea
ză congresului lor un succes 
deosebit : 9 milioane lei pro
ducție marfă realizată de ei în 
orele de practică din uzină. In
tegrați de la începutul școlii în 
activitatea productivă, cei 24 de 
uteciști au montat peste 400 ma
șini de găurit, ciocane pneuma
tice, freze, raboteze, fapt ce le-a 
permis să pătrundă mâi repede 
și mai bine tainele meseriei și 
totodată să contribuie în mod 

nării profesionale a tinerilor, ca 
și în cel al educației, al modelării 
trăsăturilor de caracter proprii 
celor ce edifică socialismul 
multilateral dezvoltat. Partici
panții la conferință au formulat 
propuneri și sugestii menite să 
impulsioneze superioara integra
re socio-profesională a tineretu
lui, educarea unui nou contin
gent muncitoresc în spiritul dis
ciplinei și răspunderii comunis
te, al principiilor și normelor 
vieții și muncii comuniștilor. 
Astfel, s-a analizat eficiența uni
versităților muncitorești care 
funcționează în unele unități in
dustriale din județ, s-a dezbătut 
problema utilizării optime a 
specialiștilor în cadrul cursurilor 
de calificare, a organizării per
fecționate, lipsite de forma
lism, a olimpiadelor pe meserii 
ca și unele aspecte ale instruirii 
tehnico-productive a elevilor. 
Am reținut dintre luările de 
cuvînt orientate în acest sens 
cele ale uteciștilor Ion Onceșcu, 
Cristea Aurel. Roncea Constan
tin, Pașcanu Elena, Isprămpicelu 
D. Gheorghița, Florescu Maria
na, Stan Nicolae. Sasu Ni
colae, care au formulat pro
puneri și angajamente con
crete de remediere a lipsuri
lor existente, de antrenare a ti
nerilor în creația tehnică, de fo
losire deplină a capacităților de 
producție, de amplificare a miș
cării de inovații.

în încheierea lucrărilor confe
rinței, într-o atmosferă de vi
brant entuziasm, a fost adoptat 
textul unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se afirmă intre altele : „Răs- 
punzînd cu hotărîre și entuziasm 
Chemării adresate de dumnea
voastră tineretului de la înalta 
tribună a Congresului al XI-lea 
al partidului, vă asigurăm, 
stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom răspunde „Prezent", 
alături de toți comuniștii, îa 
toate acțiunile ce se vor desfă
șura în întreprinderi, pe șantie
re, pe ogoarele județului, pe 
frontul științei și culturii pentru 
înfăptuirea exemplară a Progra
mului partidului. Exprimînd ata
șamentul nostru fierbinte la po
litica internă și externă a Româ
niei, vă asigurăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
tinerii din județul Dîmbovița vor 
deveni ostași de nădejde ai 
partidului, vor milita neobosit 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comu
nism".

IOAN ADAM

Balint, secretar al comitetului 
U.T.C. din întreprinderea de 
fier Vlăhița, Endre Jakob, se
cretar al comitetului U.T.C. de 
la întreprinderea tehnico-utilaje 
din Odorheiu Secuiesc, Magda
lena Madarsz, secretar al co
mitetului U.T.C. din întreprin
derea de stofe pentru mobilă 
Gheorghieni, Nicolae Rîpea, se
cretar al comitetului U.T.C. de 
la Grupul școlar de mecanică 
Toplița.

în contextul preocupărilor 
permanente ale organizațiilor 
U.T.C. pentru creșterea contri
buției tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de producție — sub
linia tovarășul Ludovic Fazekas, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Harghita al P.C.R., în viitorul 
cincinal acestora le revin sar
cini sporite în direcția formării 
și educării tinerilor prin muncă, 
pentru*  muncă, însușirii și inte
grării în noile profesii cerute de 
dezvoltarea județului. Să amin
tesc numai că pentru prima dată 
în județ vom construi în anii 
ce urmează diferite tipuri de 
tractoare. Organizațiile U.T.C., 
îndeosebi cele din școli, au da
toria îndrumării, orientării pro
fesionale a elevilor, obișnuin- 
du-i încă din atelierele școală 
cu răspunderea și disciplina 
muncitorească.

în telegrama adresată de 
conferință Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, se spune : „Vom 
acționa neabătut pentru ca fie
care tînăr să-și dezvolte con
tinuu orizontul profesional, să-și 
însușească temeinic politica 
creatoare a partidului nostru, 
concepția sa despre lume și via
ță, să se integreze activ în 
munca avîntată a întregului po
por, să militeze pentru afirma
rea în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste, să se com
porte în muncă și viață, în toate 
împrejurările ca tînăr revoluțio
nar devotat trup $i suflet cauzei 
Partidului Comunist Român".

MIRCEA BORDA 

exemplar la îndeplinirea anga
jamentelor întreprinderii. în a- 
ceastă lună, echipa de ucenici 
de la întreprinderea „înfrăți
rea" ș-a angajat să monteze 
peste plan 60 de mașini de gău
rit G-25 și 100 ciocane pneuma
tice de 63 kg forță. Valoarea 
inițiativei ucenicilor este esti
mată la peste 1 900 000 lei. Tot 
în această lună harnicul colec
tiv de la întreprinderea „înfră

țirea" din Oradea va economisi 
scule și dispozitive cu care se 
vă lucra în primele 3 zile din 
luna noiembrie. Producția su
plimentară realizată de cei peste 
3 000 de uteciști de la „înfrăți
rea" în primele 10 zile ale lunii 
octombrie este de peste 300 000 
lei.

★

Importante acțiuni de muncă 
patriotică, întreceri și inițiative 
dedicate Congresului al X-leâ 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a

Rezultate pe măsura 
sarcinilor trasate 

de partid tineretului
SIBIU

Conferința organizației jude
țene Sibiu a U.T.C. s-a desfășu
rat la numai 4 zile după ce oa
menii muncii din industria ju
dețului au raportat conducerii 
partidului o performanță mun
citorească de prestigiu : realiza
rea sarcinilor actualului cinci
nal — fapt de muncă ce înglo
bează și contribuția efectivă a 
tineretului. Reprezentanții ce
lor peste 66 000 de tineri care 
au analizat, cu maturitate și 
înaltă responsabilitate comu
nistă, modul în caFe s-a acționat 
pentru educarea tinerilor prin 
muncă și pentru muncă au a- 
doptat hotărîri menite să con
ducă la îmbunătățirea în con
tinuare a activității organiza
țiilor U.T.C., să sporească și mal 
mult contribuția tinerilor din 
acest județ la ridicarea econo- 
mico-socială a patriei.

Numeroși vorbitori au eviden
țiat necesitatea realizării stabi
lității forței de muncă în între
prinderile județului și au cerut 
adoptarea unor măsuri în ca
drul organizațiilor U.T.C. pen
tru canalizarea absolvenților 
școlilor generale spre meseriile 
industriei constructoare de ma
șini, profilarea unor clase de la 
grupurile școlare spre meserii 
solicitate în unitățile economice 
ale județului. S-a subliniat, de 
asemenea, faptul ca în ateliere- 
le-școală să se realizeze mai 
mult decît însușirea unor de
prinderi profesionale ; elevii să 
învețe aici disciplina fermă a 
muncii. Totodată s-a arătat ca 
în microîntreprinderile școla
re, pe lingă Învățarea unei me
serii, să se predea și ABC-ul 
procesului de conducere a pro
ducției.

Un accent deosebit a fost pus 
pe necesitate^» construirii la ter
menele planificate a tuturor că
minelor pentru nefamiliști, ca
pitol la care organizația de ti
neret se înscrie cu un angaja
ment ferm, concretizat în hotă- 
rîrea ca tinerii să contribuie 
prin muncă patriotică la con
struirea propriei case.

Reprezentanții studenților co
muniști din acest centru de în- 
vățămînt superior au subliniat 
necesitatea efectuării practicii 
stuSen|ilor în- întreprmâeri și 
instituții pe baza unei legături 
strjrțse ce țrebuie . șă existe cu 
organizațiile U.T.C. pentru a se- 
putea realiza o mai bună, inte
grare a studenților. Totodată s-a 
lansat propunerea ca întreprin
derile și instituțiile sibiene să 
solicite studenții ca propagan
diști la formele de învățămînt 
existente, ca și hotărîrea stu
denților sibieni de a participa la 
conducerea cercurilor științifice 
din întreprinderi.

Numeroși vorbitori și-au ma
nifestat hotărîrea de a desfășu
ra, în cadrul organizațiilor 
U.T.C., o bogată activitate meni
tă să-i educe pe tinerii satelor 
în spiritul dragostei pentru lo
calitățile natale, să-i formeze 
încă din copilărie pentru mun
ca și viața in sat. S-a mai ară
tat necesitatea ca elevii din sa
tele județului Sibiu să fie cres
cuți și educați pentru a lucra 
în C.A.P.-urile și I.A.S.-urile 
județului.

Conferința a constituit un 
prilej de manifestare a hotărî
rii tinerilor de a îmbrățișa noi 
inițiative care să pună în va
loare potențialul creator al mun

U.A.S.C.R. se întreprind în a- 
ceâstă lună de către toate 
colectivele de tineri din ju
dețul Bihor. Despre acțiuni
le specifice acestor zile pre
mergătoare mărețului eveniment 
din viața tinerei generații, ne-a 
vorbit tovarășul Sabin Ganea, 
președintele Consiliului tineret 
muncitoresc al Comitetului ju
dețean Bihor al U.T.C. „între
cerea care se desfășoară în â- 
cestă Ăile între toate organiza
țiile U.T.C. din județul nostru 
s-a concretizat deja în prima 
decadă a lunii octombrie în im
portante producții suplimentare 
realizate de tineri. Au fost exe
cutate peste plan în ore de mun
că patriotică, pînă acum 13 gar
nituri de mobilă, 23 mașini u- 
nelte, 18 bucăți confecții metali
ce, 113 perechi încălțăminte, 
s-au turnat 98 metri cubi pre
fabricate din beton celular și 
alte produse în valoare de 
1 800 000 lei. Uteciștii de la Ra
finăria Suplacu de Barcău efec
tuează suplimentar în ore de 
muncă patriotică lucrări în va
loare de 10 000 lei. La întreprin
derea de confecții Oradea, săp- 
tărhînă trecută uteciștii au ra
portat economisirea de materia
le în valoare de 17 000 lei, iar cei 
70 de tineri uteciști de la între
prinderea „Alfa" âu lucrat cîte 
două ore muncă patriotică re- 
alizînd pînă acum o producție 
Suplimentară de 68 000 lei. Ini
țiativele și acțiunile ce se vor 
mai întreprinde în zilele urmă
toare se vor concretiza într-o 
producție suplimentară de peste 
5 milioane lei. 

citorilor, inginerilor, elevilor, al 
tinerilor cooperatori, stimulînd 
dorința acestora de a se forma 
ca făurari ai comunismului. Au 
fost numite, de asemenea, cu 
curaj, neajunsurile care se mai 
manifestă în viața și munca or
ganelor și organizațiilor de ti
neret. Programul de activități 
adoptat a înscris acțiuni și mo
dalități diverse pentru ca suc
cesele de mîine să fie pe mă
sura sarcinilor puse de partid 
în fața tinerei generații. în a- 
ceastă direcție, cuvîntul tovară
șului Simion Scutea, secretar al 
Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R., a prezentat tabloul vast 
al dezvoltării județului în urmă
torul cincinal, cerînd din partea 
activului U.T.C. o bună pregă
tire pentru a putea munci ală
turi de tineri la înfăptuirile vii
toare.
. în. județul Sibiu sînt crea
te premise certe pentru a- 
firmarea tinerilor în toate 
domeniile; va trebui însă 
ca fiecare organizație să-și gă
sească pirghiile proprii pentru 
soluționarea tuturor probleme
lor ce se ridică în munca și via
ța tineretului. Din partea orga
nizațiilor U.T.C. se cere o mun
că mai concretă, atît în adună
rile generale, în formele învă
țămîntului politic, cit și în acti
vitatea politico-educativă de fie
care zi.

Un moment de înaltă vibrație 
patriotică l-a constituit salutul 
adresat conferinței de Organiza
ția județeană a pionierilor.

Conferința a reales în funcția 
de prim secretar al Comitetului 
județean Sibiu al U.T.C. pe to
varășul Gheorghe Comșa.

în încheierea lucrărilor con
ferinței, într-o atmosferă de u- 
nanim entuziasm și înalt patrio
tism a fost trimisă o telegramă 
C.C. al P.C.R,, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune, printre altele : „în 
numele tuturor tinerilor din ju
dețul Sibiu, muncitori, țărani, 
elevi, studenți, conferința ex
primă cele mai calde mulțumiri 
pentru grija continuă pe care 
conducerea partidului și statu
lui dumneavoastră personal, to
varășe secretar general, o ma
nifestați pentru dezvoltarea pe 
mai înainte a județului ‘nos
tru, pentru noile ori zonluri de 
jțtdturâ și civilizație ce i se 
• deschid. Asigurăm C.C. al 
P.C.R., pe dumneavoastră per
sonal, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea fermă și unanimă a 
tinerilor români, germani, ma
ghiari din județul Sibiu de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru îndeplinirea sarcinilor re
voluționare ce ne revin de a 
contribui cu toată puterea noas
tră la înfăptuirea politicii in
terne și externe promovate de 
partidul și statul nostru, a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea 
al partidului. Cu entuziasmul 
care ne caracterizează vom răs
punde prin fapte, prin muncă 
Și abnegație grijii pe care parti
dul, dumneavoastră personal o 
purtați tinerei generații, spo
rind contribuția noastră la în
florirea multilaterală a scumpei 
noastre patrii — România so
cialistă".

ADINA VELEA

... .... ■■■—«..............
TEHNIUM

>............................... .... '.............. .

M.P.1.-001-SN
Așa a fost denumit modulato

rul policromatio a! iluminării, 
original aparat realizat de stu
dentul loan Saralischi de la Fa
cultatea de electronică și tele
comunicații a Institutului poli
tehnic București. El permite 
menținerea automată a croma
ticii iluminării unei încăperi în 
strînsă concordanță cu gama so
noră (muzică, vorbire sau diver
se alte sunete) existente în 
aceasta. Cu alte cuvinte, e po
sibilă „vizionarea" în culori a 
sunetelor. Datorită performanțe
lor sale ridicate promite, după 
opinia autorului, să aibă apli
cații atit pe plan medical (ana
liza sistemului nervos și a di
verselor sale reacții ), precum și 
pe plan cultural. Prototipul se 
află deocamdată în stadiul ex
perimentării. Realizat cu cele 
mai moderne componente elec
tronice (tiristoare, tranzistor! 
unijoncțiune), aparatul conține 
patru canale cu o putere de 
1 000 W fiecare. Astă seară, la 
Clubul ing. 303, realizatorul aces
tui ingenios aparat va avea o 
primă confruntare cu colegii po
litehnicieni, în. cadrul spectaco
lului de muzică și poezie, sus
ținut de formația ELTA-2 100, 
unde va face o demonstrație.

N. MITUCA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
dului a cerut să se pună capăt 
de îndată acestei practici nefi
rești care dereglează procesul 
normal al aprovizionării popu
lației, trasînd ca sarcină organe
lor de resort să ia măsurile nece
sare pentru ca aprovizionarea să 
se facă ritmic, în cursul nopții sau 
la primele ore ale dimineții, în 
cantități îndestulătoare din toa
te produsele, în așa fel încît a- 
chiziționarea acestora de către 
cumpărători să se desfășoare 
intr-un flux firesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a criticat, de asemenea, tendin
ța de a se modifica în mod ne
justificat uneTe din cunoscutele 
vaduri comerciale. Prin desfiin

Întîlnirea de lucru 
a secretarului general 
al partidului cu factori 

de conducere 
ai municipalității și 
conducerile unor

ministere economice
Tn încheierea vizitei de lucru 

consacrată problemelor aprovi
zionării populației, modului 
cum s-a trecut la înfăptuirea 
hotărîrilor Comitetului Politic 
Executiv cu privire la asigura
rea, în bune condițiuni și cu 
cantități sporite de produse, a 
aprovizionării de toamnă-iarnă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o întilnire cu conducerile 
Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Ministeru
lui Industriei Ușoare și Minis
terului Comerțului Interior, cu 
Biroul Comitetului municipal 
de partid și vicepreședinții Co
mitetului Executiv al Consiliu
lui popular București, eti primii 
secretari ai comitetelor de par
tid și prim-vicepreședintii con
siliilor populare ale sectoarelor 
orașului, cu șefii direcțiilor și 
principalelor servicii comerciale 
ale Capitalei.

La această ședință de lucru 
au participat tovarășii Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Ion 
Pățan. Ilie Verdeț, Iosif Uglar.

Pe baza constatărilor din tim
pul vizitei și a concluziilor trase 
cu acest prilej, secretarul ge

Secretarul peneral al partidului analieeaed entitatea mărfurilor fi diversitatea sortimentelor

țarea unor pergole. prin așa-zi
sele îmbunătățiri pe care vreți 
să le aduceți, în numele siste
matizării, ați desființat practic 
această piață, una dintre cele 
mai mari și frumoase, cu tradi
ție ale Capitalei — a subliniat 
secretarul general al partidului 
în timpul vizitei la Obor. To
varășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat că Oborul, celelalte piețe, 
atît din București, cît și 
din celelalte orașe ale tării, 
trebuie să fie păstrate și dezvol
tate, să fie tot mai deplin 
valorificate condițiile pe care 
ele le oferă pentru o bună apro
vizionare fi desfacere a mărfu
rilor.

neral al partidului a stabilit o 
serie de măsuri concrete în ve
derea lichidării imediate, înce- 
fjînd chiar din după-amiaza zi- 
ei de miercuri, a unor neajun

suri manifestate în aproviziona
rea populației.

Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare, cît și Mi
nisterul Comerțului Interior tre
buie să acționeze neîntîrziat 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
le revin în vederea creșterii și 
diversificării producției agroali- 
mentare, a respectării graficelor 
de livrări la timpul și în can
titățile stabilite, în mobilizarea 
unor noi resurse și posibilități 
existente, pentru a se îmbună
tăți aprovizionarea populației cu 
anumite produse alimentare mai 
mult cerute.

Totodată, secretarul general al 
partidului a atras atenția 
Biroului Comitetului orășenesc 
de partid, primarului general 
al Capitalei, primilor secre
tari și prim-vicepreședinților 
sectoarelor Capitalei să-și e- 
xercite cu fermitate atribu
țiile cu care au fost înves
tiți, pentru ca unitățile și între
prinderile furnizoare să-și lăr

Cetățenii Capitalei l-au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu cu bucurie in inimi
gească și să-și diversifice sorti
mentele de mărfuri, să îmbună
tățească calitatea, să asigure in
tegral fondul de marfă prevăzut, 
pentru ca activitatea lucrători
lor din comerț, rețeaua comer
cială să răbpundă în cel mai 
înalt grad cerințelor și exigențe
lor cetățenilor.

Problema aprovizionării popu
lației, a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie să 
stea în centrul activității de zi 
cu zi, să fie un obiectiv prin
cipal al preocupărilor Biroului 
și Comitetului municipal de 
partid.

Conducerile ministerelor, în
treprinderilor, organelor loca
le de partid și de stat trebuie să 
manifeste, în spiritul indicațiilor 
și preocupării constante a con
ducerii partidului și statului față 
de nevoile oamenilor muncii, o 
permanentă și deosebită grijă 
pentru problemele aprovizionă
rii populației.

Subliniind că dezvoltarea eco
nomică a țării noastre, rezulta
tele obținute de oamenii muncii 
din industrie și agricultură o- 
feră condiții tot mai bune pen
tru satisfacerea*  cerințelor popu
lației, secretarul general al parti
dului a indicat modul în care 

trebuie să fie mai Jjine valorifi
cate posiblitățile existente, a 
cerut o mai bună gospodărire și 
organizare, aplicarea neîntîrziată 
a unor măsuri judicioase, 
a pus în fața conducerilor 
ministerelor economice și con
siliilor populare sarcina de a 
acționa cu hotărîre, energic, mo- 
bilizîndu-se resursele și poten
țialul existent, pentru asigura
rea întocmai a obiectivelor sta
bilite de conducerea partidului 
și statului nostru in domeniul 
aprovizionării și deservirii oa
menilor muncii.

Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare va trece 
imediat la recuperarea restan
țelor în livrările unor produse 

. agro-alimentare, va aplica în
tocmai măsurile stabilite pen
tru a se asigura, conform 
hotărîrilor Comitetului Politic 
Executiv, cantități sporite de 
carne, îndeosebi de porc, și pre
parate de carne, zahăr și pro
duse zaharoase, grăsimi, ouă, 
conserve, lapte și produse lac
tate, gemuri, dulcețuri, legume 
și fructe. De asemenea, se vor 
lua măsuri pentru- mobilizarea 
tuturor forțelor în vederea asi
gurării integrale a cantităților 
prevăzute de cartofi de toamnă, 
care să permită o aprovizionare 
ritmică și în bune condițiuni a 
populației.

S-a hotârit să se treacă la 
aprovizionarea de noapte a pie
țelor și magazinelor, astfel incit 
pină la ora 7 dimineața unitățile 
comerciale să dispună de toate 
produsele prevăzute in graficele 
de livrări și de aprovizionare, 
fiind in măsură să ofere popu
lației mărfuri în cantități sufi
ciente și in sortimente variate.

Trebuie instaurate cu fermi
tate ordinea și disciplina in 
organizarea unităților comercia
le, pentru ca acestea să deser
vească în condiții tot mai bune 
pe toți cetățenii.

In timpul ședinței, s-au sta
bilit, totodată, sarcini concrete 
pentru realizarea unor stocuri 
permanent reînnoite, care să 
permită livrări fără întrerupere, 
astfel incit întîrzierile în trans
porturi și în respectarea obliga
țiilor contractuale ale furnizori
lor să nu afecteze aproviziona
rea ritmică a cetățenilor ; în a- 
cest sens, s-a indicat folosirea 
deplină a posibilităților pe care 
le oferă pentru București cele 
două mari depozite construite 
special în acest scop în Capitală.

In cadrul măsurilor hotărîte 
de secretarul general se înscriu 
și cele referitoare la diversifica
rea producției de conserve, a 
preparatelor de came, creșterea 
producției acestora, cît și la îm
bogățirea sortimentelor de pa
nificație și realizarea lor în can
titățile solicitate de populație.

Au fost indicate, de asemenea, 
măsurile ce se impun pentru 
îmbunătățirea substanțială a ac
tivității restaurantelor, pensiu
nilor, celorlalte unități de ali
mentație publică în vederea va
lorificării tradițiilor bucătăriei 
românești, asigurării unui larg 
sortiment de preparate cu legu
me și carne, a servirii exemplare 
a cetățenilor.

★
Vizita de lucru a secretarului 

general al partidului, sentimen
tele de dragoste și înaltă apre
ciere cu care a fost înconjurat 
pretutindeni tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de către oamenii 
muncii, satisfacția manifestată 
de populație pentru grija și 
preocupările președintelui țării 
față de nevoile omului, măsurile 
luate pe loc în vederea bunei 
aprovizionări a cetățenilor cu 
toate produsele, au demonstrat, 
o dată în plus, că în centrul poli
ticii partidului și statului nostru 
se află permanent prebcuparea 
pentru asigurarea creșterii con
tinue a nivelului de trai al ce
lor ce muncesc.

Hotărîrea Comitetului Politic 
Executiv în ce privește îmbu
nătățirea aprovizionării de 
toamnă-iarnă a populației, con
cluziile și sarcinile puse de 
secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei de lucru în 
marile piețe și magazine ale 
Capitalei relevă ca sînt toate 
condițiile ca, printr-o activitate 
susținută, bine organizată, prin
tr-o valorificare corespunzătoa
re a resurselor și posibilităților 
existente, să se asigure satisfa
cerea tot mai bună a cerințelor 
populației, corespunzător crește
rii puterii sale de cumpărare, pe 
măsura rezultatelor obținute în 
dezvoltarea producției agro- 
alimentare și de bunuri de con
sum industriale, a economiei 
noastre naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
cerut organelor și organizațiilor 
de partid să acționeze cu toată 
hotărîrea, să. adopte măsuri co
respunzătoare pentru ca toți 
factorii din producție, din trans
porturi, din rețeaua comercială 
să înfăptuiască întocmai progra
mul stabilit de Copritetul Politic 
Executiv cu privire la aprovizio
narea de toamnă-iarnă a popu
lației.

Secretarul general al partidu
lui și-a exprimat convingerea că 
oamenii muncii din industrie și 
agricultură, din toate domeniile 
de activitate vor face totul pen
tru a obține realizări și mai 
mari, menite să asigure baza 
materială a aprovizionării în tot 
mai bune condițiuni a populației, 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al poporului nostru.

(Agerpres)

CAMPANIA DE TOAMNĂ
La recoltat și însămînțări - 

operativitate, bună organizare,
maxima concentrare

Zilele acestea, lucrătorii ogoa
relor din județul Cluj continuă 
să se afle într-o perioadă de 
maximă concentrare a forțelor 
umane si mecanice, decisivă 
pentru buna desfășurare a cu
lesului. transportului si depozi
tării recoltei, pentru executarea 
însămîntărilor de toamnă. în 
vederea acoperirii integrale a 
întregului volum de lucrări. în 
unitățile agricole s-au stabilit 
sarcini concrete pe fiecare for
mație de muncă, pe fiecare 
cooperator, mecanizator. Astfel 
ritmul recoltării porumbului s-a 
intensificat, ajungîndu-se la a- 
proane 35 000 de hectare, ceea 
ce reprezintă peste 70 la sută 
din suprafața planificată. .Cu 
rezultate bune se înscriu coope
rativele agricole de producție de 
ne raza consiliilor intercoopera- 
tiste din Mica. Vultureni. Gilău. 
Gîrbău si Bobîlna. precum și 
întreprinderile agricole de stat 
din Clui-Napoca. Apahida. 
Mihai Viteazul, care mai au de 
recoltat porumbul de ne supra
fețe ce nu depășesc 50 de hec
tare. Concomitent cu recoltatul 
porumbului, gospodarii ogoare
lor din județul Cluj asigură ba
zele viitoarelor producții de 
grîu. orz și secară, printr-o am
plă mobilizare a forțelor la e- 
xecutarea însămîntărilor.' Con
silii intercooperatiste ca Vultu
reni. Iclod. Dăbîca. Bobîlna. A- 
pahida, ca și întreprinderile a- 
gricole de stat din Bociu și 
Cluj-Napoca, au reușit să însă
mânțeze peste 80 la sută din su
prafața prevăzută. Aceasta ex
plică, de fapt, pe de o parte gri
ja sporită a celor ce lucrează 
pe ogoare, pentru soarta viitoa
relor recolte, dar si preocuparea 
permanentă a comandamentelor 
comunale de a organiza fieca
re acțiune, de a menține o dis
ciplină riguroasă a muncii.

La cooperativa agricolă de

Pentru producția de cereale a anului viitor

Administrarea îngrășămintelor chimice- 
verigă importantă in tehnologia griului

Această toamnă săracă în precipitații pune in fața lucrători
lor din agricultură sarcini de o deosebită importanță. Condițiile 
climatice mai puțin favorabile in care se desfășoară, araturile și 
pregătirea terenului pentru semănat trebuie compensate cu o 
riguroasă respectare a tuturor verigilor tehnologiei griului, in
clusiv a fertilizării solului. Analiza rezultatelor obținute la cultura 
griului în anul agricol T974-1975 relevă existența unor deficiențe 
în fertilizarea solului, in aplicarea îngrășămintelor chimice care, 
firesc, s-au repercutat și asupra nivelului producției. Le reamin
tim considerind că acum, în această toamna, dată fiind seceta 
prelungită, fertilizării solului trebuie să i se acorde cea mai mare 
atenție.

Un prim aspect asupra că
ruia ne vom • opri este acela 
al gospodăririi îngrășămintelor 
chimice, domeniu în care se 
manifestă multă neglijență în 
manipularea sacilor, în trans
portul de la uzină la unitățile 
agricole, în descărcarea și de
pozitarea lor. Sacii se trîntesc, 
se sparg, sînt aruncați la voia 
întîmplării pe cîmp sau în 
curtea cooperativelor ' agricole 
de producție. Pentru evitarea 
pagubelor trebuie să se ia, de 
aceea, măsuri ferme prin exer
citarea unui control riguros pe 
întregul flux al îngrășăminte
lor de la uzină și pînă în mo
mentul fertilizării solurilor. Co
mandamentele locale și județe
ne, specialiștii și lucrătorii din 
agricultură trebuie să suprave
gheze permanent și să execute 
riguros, conform graficelor, pla
nul de fertilizare pe parcele, 
una din lucrările hotărîtoare 
pentru soarta producției de grîu 
din anul viitor.

Din experiența acestui an re
zultă, de asemenea, că o serie 
de neajunsuri au fost generate 
de nerespectarea raportului în
tre azot și fosfor, de exagerare 
in aplicarea unor doze unilate
rale de azot, fără a se asigura 
îngrășăminte cu fosfor. Potrivit 
calculelor efectuate de specia
liștii Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, în anul 

producție din Dăbîca, peste 300 
de oameni recoltau porumbul de 
ne parcelele lucrate în acord 
global. Pentru urgentarea trans
portării recoltei, celor 37 de a- 
telaje ale unității cooperatiste 
li s-au adăugat alte 100. apar
ținând locuitorilor comunei. In- 
ginerul-$ef al cooperativei a- 
gricole. tovarășul Dumitru Fătu, 
ne spunea că la muncă vin dis- 
de-dimineată. alături de coope
ratori si foarte multi tineri, care 
dau exemplu de hărnicie, de

în unități 
agricole din 
județul Cluj

buni gospodari. Așa se explică 
fantul că în această unitate a- 
gricelă. recoltatul porumbului de 
pe cele 446 de hectare este pe 
terminate. Două brigăzi, cele 
conduse de cooperatorii Mihai 
Perșa si Simion Peter, au în
cheiat deja lucrarea amintită. 
Fără răgaz ei au trecut la 
transportul recoltei, la elibera
tul terenului de coceni. Dacă în 
ce privește numărul de atelaje 
de care dispune C.A.P.. este su
ficient pentru a căra stiuletii de 
porumb in magaziile proprii, nu 
același lucru putem spune des- 
pre numărul de mijloace de 
transport care transportă în baza 
de recepție. Ci? un singur ca
mion. cel condus de șoferul Ion 
Orosutean. cu toate strădaniile 
depuse, nu au putut fi livrate 
către fondul de stat decît 140 
tone de porumb, ceea ce repre
zintă doar zece la sută din can
titatea prevăzută. Ajutoarele 

agricol trecut raportul mediu 
între azot și fosfor a fost de 
1:0.6 cu variație de la un județ 
la altul de la 1:0,8 pînă la 1:0.3. 
Consecințele acestui dezechili
bru au fost evidente : acolo 
unde s-a exagerat cu aplica
rea unor doze mari de azot, fără 
să se asigure și îngrășăminte cu 
fosfor, producțiile obținute au 
fost sub nivelul celor scontate, 
în plus, s-au creat condiții pri
elnice pentru infestarea culturi
lor de grîu cu făinare, rugină 
și fuzarioză. La acestea s-a mai 
adăugat și fenomenul de cădere 
a plantelor care a diminuat sub
stanțial producția. Pornind de 
la aceste observații este necesar 
ca, în aceste zile, în acțiunea de 
fertilizare să se respecte în
tocmai raportul optim între azot 
și fosfor, așa cum este el indi
cat în analizele agrochimice. 
Cantitatea de azot aplicată tre
buie corelată totdeauna cu can
titățile de îngrășăminte de fos
for de care dispune unitatea, re- 
ducîndu-se la strictul necesar, 
în raport de fosforul existent în 
sol și posibil de administrat.

In sfîrșit, o ultimă problemă, 
la fel de importantă pentru ni
velul producției, asupra căreia 
dorim să reținem atenția este 
aceea a aplicării uniforme a în
grășămintelor chimice pe în
treaga suprafață fertilizată. 
Controalele efectuate de specia

de forțe
primite în fiecare duminică din 
partea consătenilor Filimon 
Perșa si Teofil Munteanu. șo
feri si ei. nu acoperă necesa
rul de mijloace de transport 
auto. în această situație coman
damentul comunal trebuie să a- 
sigure grabnic numărul de ca
mioane necesare, astfel încît pe 
cîmp să nu rămînă de ne o zi 
ve alta, grămezi de știuleti ne- 
transportati. cu atlt mai mult 
cu cît timpul ploios din ulti
mele zile poate duce la depre
cierea recoltei.

Promptitudinea cu care acțio
nează comandamentul comunal 
In executarea însămîntărilor de 
toamnă, a doua urgentă a cam
paniei, este evidentă. Semăna
tul . se desfășoară în bune con
diții. tocmai datorită măsurilor 
stabilite din timp, măsuri ce 
urmăresc folosirea grupată a u- 
tilajelor. respectarea vitezei zil
nice la semănat cît si respec
tarea normelor de calitate a lu
crării. Pe o parcelă, sase me
canizatori. între care Teodor 
Mureșan. Domițian Dascăl. loan 
Perșa. Alexandru Moldovan. e- 
xecutau arături pentru însămîn- 
tări. Din cauza terenului uscat 
randamentul ne tractor este de 
două hectare. Tn urma lor trei 
discuri trase de șase tractoare 
măruntesc brazda, pregătesc te
renul. ..După arat facem 3 și 
chiar 4 discuiri — ne spune șeful 
secției, ing. Andrei Gyolai. Dăm 
si cu tăvălugul si numai după 
aceea vin semănătorile". în a- 
cest fel pe .parcele bine lucra
te. mecanizatorii Ion Oltean. 
Stefan Moldovan. Simion Cio
banu introduc griul sub braz
dă. în acest flux continuu, au 
fost semănate cele 100 de ha 
cu orz și aproape 500 de ha cu 
grîu.

OVIDIU MARIAN

liștii ministerului de resort în 
unele județe — Galați, Ilfov, Ia
lomița, Timiș, Satu-Mare etc. — 
au relevat frecvente situații cînd 
îngrășămintele chimice au fost 
răspîndițe în fîșii, cazuri în 
care norma la hectar a oscilat 
practic între 0—1.000kg/ha. Toa
te acestea au avut ca efect la
nuri de grîu neuniform dezvol
tate, fîșii de plante căzute și 
implicit diminuarea producții
lor. Pentru înlăturarea acestor 
deficiențe, se recomandă ca pen
tru administrarea uniformă a 
îngrășămintelor, mașinile să fie 
corect reglate, parcelele să fie 
jalonate, tractoriștii să fie te
meinic instruiți și, pe cît posibil, 
permanentizați la această ac
țiune, organizarea lucrului să se 

' facă cu toate mașinile grupate 
sau prin folosirea aviației utili
tare sub supravegherea ingi
nerului șef;
- în tehnologia culturii griului, 
folosirea rațională a îngrășă
mintelor constituie una din ve
rigile importante ce concură la 
sporirea producției. Pornind de 
la această necesitate, economia 
națională face eforturi conside
rabile pentru a pune Ia dispo
ziția agriculturii cantități și sor
timente crescînde de îngrașă*  
minte. Măsura acestui efort tre
buie calculată în sporirea pro
ducției, în gospodărirea judi
cioasă a acestei avuții, în res
pectarea riguroasă a normelor 
tehnice de administrare. Acum, 
în aceste zile, cînd pregătirea 
terenului pentru semănat se des
fășoară pe un front larg, inclu- 
zînd aici și lucrările de fertili
zare a solului, se impune res
pectarea întocmai a recomandă
rilor specialiștilor privind gos
podărirea și aplicarea corectă, 
în cantitățile prevăzute a în
grășămintelor chimice.

AL. DOBRE

REPORTAJUL NOSTRU
A devenit un fapt comun ca 

un cuvînt, propriu unui anume 
limbaj profesional, să intre în 
vorbirea curentă, îmbogățin- 
du-și sensurile. Așa s-a întîm- 
plat și cu „cota zero“, expresie 
uzuală în lumea șantierelor, 
care semnifică — cine nu știe 
azi ? — punctul de pornire al 
unei construcții, nu numai în 
spațiu, dar și în timp — mo
mentul în care începe să se în
chege viitorul colectiv, să se a- 
cumuleze experiență. S-a vorbit 
?i s-a scris la momentul potri
vit despre „cota zero" a hidro
centralei de la Bicaz, a Combi
natului siderurgic Galați... Dar, 
oare, din punctul de vedere al 
experienței umane, mai putem 
vorbi astăzi de o „cotă zero" ? 
Mai există vreun loc, cît de în
depărtat pe hartă, în care ridi
carea unei uzine, a unui combi
nat pornește de la... nimic ?

„O FABRICA... 
INTR-O SERVIETA"

încerc cu greu să „uit", să-mi 
șterg de pe retină imaginea 
actuală a întinsei zone indus
triale Buzău : întreprinderea 
de sîrmă și produse de sirmă. 
Fabrica de zahăr, Fabrica de 
sticlă, . întreprinderea textilă, 
noua, foarte noua Fabrică ae 
ulei, uriașa centrală termică, 
drumurile asfaltate, elegantele 
treceri de nivel, brazdele de 

flori... Să uit totul și s-o „văd" 
așa cum a văzut-o, acum 11 ani, 
omul din fața mea. ..Bătrînul". 
cum i se spune, cu dragoste și 
respect, inginerului Leonida Ca- 
zacu, directorul întreprinderii 
de sîrmă, prima „stea" din 
„constelația" industrială a Buzău
lui. Un cimp, cu oi, cu copaci... 
Fără drumuri, fără conducte de 
apă, fără stîlpi de electrifi
care... In mijlocul întinderii vas
te, el, „Bătrînul" purtînd în 
servietă... o fabrică. Și neavînd 
nici o baghetă fermecată, capa
bilă să transforme planul schi
țat cu tuș în realitate, așa cum, 
în poveste, castelul răsare din- 
tr-un măr de aur !

—- Deci, așa arăta „cota zero" 
a platformei industriale Bu
zău ?

— Ca loc, da. Dar oamenii 
care au venit, din toată țara, să 
construiască, sau să lucreze 
aici, mă refer la primii sosiți, la 
nucleu, erau, pare-mi-se, la cota 
100 !

— Dumneavoastră de unde 
veneați ?

— Eu ? Din țară...
11 văd cum își plimbă privi

rea mai în toate sensurile hărții 
și-i înțeleg greutatea de a mai 
preciza locurile. Unde n-a lu
crat în 36 de ani de metalur
gie ?! Și-a făcut ucenicia într-o 
uzină bucureșteană, a lucrat 
apoi în mai toate marile cen

tre siderurgice. Muncind și în
vățând, concomitent, a devenit 
unul dintre specialiștii de care 
țara avea nevoie.

— Eu sînt de fel moldovean, 
dar niciodată nu s-a pus pro
blema să mă trag către casă. 
Era „sete" de oameni, așa că au 
rezolvat mereu alții problemele 
„reședinței" mele ! „Tovarășu’ 
Cazacu, te prezinți la Roman, 
mi s-a spus, facem acolo o fa

Mai există „cota zero“?
brică de țevi". Facem, sigur c& 
facem ' Cînd am pus-o pe roa
te — mi s-a cerut să plec la 
Galați — trebuia doar pornit la
minorul nr. 1 ! M-am întors la 
Roman, la fabrica în care aș fi 
dorit să lucrez, căci o cunoș
team pînă la cel mai neînsemnat 
șurub, dar am fost solicitat din 
nou la Galați — pentru punerea 
în funcțiune a celui de-al doi
lea laminor, apoi a Fabricii de 
tablă subțire. Cînd și aceasta a 
fost gata, mă uitam la ea și-mi 
era mai mare dragul, am fost 
trimis la Buzău, să pornesc fa
brica de sîrmă. Aici stau de 11 
ani. După cite bag eu seama, 
stabilizarea asta înseamnă că 
au crescut mulți specialiști, că 

sînt acum alții, mai tineri, care 
să străbată țara de la un cap la 
altul, să pună fabricile în func
țiune.

Omului care poartă și acum, 
cu mîndrie, legitimația nr. 1, i 
s-au alăturat rapid cîteva zeci 
de specialiști sosiți și ei „din 
țară", unii revenind, după ani de 
experiență, să contribuie la ri
dicarea economică a plaiurilor 
natale, alții, pur și simplu, 

fiindcă aici era acum mai mare 
nevoie de specialitatea lor. Da
torită „cotei 100“ pe care o 
avea experiența lor de muncă, 
de viață, locurile aveau să se 
transforme într-un ritm mult 
mai rapid decît fusese planificat. 
La 5 noiembrie 1964 primul bul
dozer mușca pămintul. la 22 
septembrie 1966, în mai puțin de 
2 ani. cum era prevăzut, prima 
mașină de trefilat începea să 
„toarcă" sîrmă. Pe rînd, toate 
capacitățile au intrat in func
țiune. devansîndu-și termenele.

Fabrica de zahăr a găsit stilpi 
de electrificare... Fabrica de 
sticlă — drumurile asfaltate. 
Prima perioadă, cea mai grea, 
de pionierat, trecuse...

DE LA MECANIC AUTO - 
LA MAISTRU LAMINATORIST
— Eu fac parte din „seria a 

doua", cum spunem noi — pre
cizează Constantin Ciociu. Am 
legitimația nr. 91. Primii veniți 
au fost oameni cu foarte multă 
experiență, fără de care tot ce 
vedeți nu s-ar fi putut face 
atît de repede. Noi, seria asta, 
de-a doua, nu pot spune că n-a

veam experiență, dar nu eram 
de specialitate ; tot ei, specia
liștii, ne-au format, ne-au ajutat 
să începem munca mai repede...

Constantin Ciociu era meca
nic auto, cînd s-au înfipt pri
mii țăruși ai întreprinderii de 
sîrmă. Dar auzise că la margi
nea orașului se va face o fabri
că modernă, de siderurgie, ce 
n-a pomenit Buzăul, și mai 
mult decît atît — o întreagă 
zonă industrială.

— Sînt buzoian get beget și 
am vrut să pun umărul la ridi
carea orașului. O simțeam ca 
pe o datorie — de aici mi-a ve
nit curajul să-mi schimb cu to
tul meseria, să mă apuc din nou 
de învățat.

Constantin Ciociu, prietenul 

său, Gh. Stoian, și alte cîteva 
zeci, nu erau nici ei la „cota 
zero". Aveau la activul lor ani 
frumoși de muncă, deprinderi, 
cunoștințe, care le-au permis 
să-și însușească doar în 2—3 
luni, petrecute la Cîmpia Turzii, 
noua meserie, să urmeze la Hu
nedoara școala de maiștri, să 
devină șefi de schimb, și astăzi 
unii dintre conducătorii proce
sului de producție.

— Care este cea mai mare 
realizare a dumneavoastră, dato
rată experienței de muncă, de 
lucru cu oamenii ?

— Faptul că am făcut, în pa
tru ani, muncitori din 1 000 de 
tineri, băieți și fete, care nu 
cunoscuseră niciodată munca in
dustrială ! Ei și alții, pregătiți 
tot în uzină, formează azi colec
tivul nostru ri dovada calități
lor lor profesionale o constituie, 
nimic altceva, decît succesele 
obținute !

„PUTEAM VORBI DE PIONIERAT 
IN ECONOMIE PINA IN 1955"...

Debutul noului cincinal co
incide pentru colectivul între
prinderii de sîrmă și produse 

din sîrmă cu începerea unei noi 
și importante perioade de in
vestiții, ceea ce înseamnă 
de 4 ori mai mult decît 
tot ceea ce s-a construit în 10 
ani !

Tovarășe inginer Rîmnicea- 
nu, dumneavoastră ca șef al in
vestițiilor, vă aflați în fața unei 
noi „cote zero"...

— Dacă vreți să folosim a- 
ceastă expresie, atunci s-o înțe
legem numai în sensul că vom 
începe construcții noi. Puteam 
vorbi de pionierat în economie 
doar pînă în 1955 ! Pe urmă, s-a 
format un nucleu de specialiști 
în fiecare domeniu, de construc
tori, care au mers în țară a- 
colo unde era necesară prezența 
lor, fără să-și mai pună pro
blema comodităților personale. 
„Nucleul" acesta s-a lărgit de la 
an la an. Oamenii cu experien
ță au format pe lîngă ei a Iți 
oameni cu experiență. Impor
tanța lor este foarte mare. Au 
fost și sînt unul dintre factorii 
care au permis industrializarea 
rapidă -a țării, a tuturor zonelor 
sale, chiar, sau mai ales, a ce
lor considerate în trecut „îna
poiate" și „fără perspective".

Spiridon Rîmniceanu, inginer 
constructor, este și el unul din
tre acești oameni prețloși. Deși 
încă tînăr, cînd a venit la Bu
zău avea înscrise în cartea de 
muncă 11 șantiere ! Noroaiele 
de pe viitoarea zonă indus
trială nu l-au speriat. Ii erau fa
miliare, îi trezeau, ca oricărui 
constructor, setea de muncă, do

rința de a vedea cîmpul cuce
rind dimensiuni verticale.

— Aveam aici o sarcină dublă 
— de a ridica halele cu utilaje 
cu tot și de a forma oamenii, 
colectivul. Mi-amintesc, lucram 
cu niște specialiști străini la 
punerea în funcțiune a mașini
lor și cînd i-au văzut pe tine
rii noștri, sosiți de prin comu
nele învecinate, uitîndu-se cu
rioși la utilaje, ne-au întrebat 
neîncrezători : „Cu ei vreți să le 
porniți ? Au mai lucrat vreo
dată într-o uzină ?“ Nu, într-o 
uzină nu mai lucraseră, dar erau 
copii de oameni harnici, obiș- 
nuiți de mici cu munca. Eu, să 
știți, nu fac mare diferență în
tre munca în agricultură și cea 
în industrie ; fac deosebire nu
mai între oameni vrednici și 
oameni leneși ! Iar puștii care 
veniseră la noi, pe lîngă inteli
gența șlefuită în școli, aveau do
rința de a fi folositori, de a 
munci. Experiență — aveam noi, 
eram datori să le-o transmitem! 
Cînd, în numai 2 luni, fetele și 
băieții noștri și-au însușit teh
nologia, unul dintre specialiștii 
străini a venit la mine și mi-a 
spus : „Sînt de-a dreptul uimit, 
vă felicit !" Așa că, după păre
rea mea, „cota zero", o expre
sie proprie numai nouă, con
structorilor, va numi doar nive
lul de la care pornește o clă
dire, de pildă. Atît. Pentru că, 
altfel, cota experienței umane 
atinge, an de an, vîrfuri tot mal 
înalte !

MONICA ZVIRJINSCHI
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PE STADIONUL MU

NICIPAL „DELTA" DIN 

TULCEA, PESTE 4 500 

DE TINERI AU PARTI

CIPAT MARȚI DUPĂ-A- 

MIAZĂ LA NOUA EDI

ȚIE A „SERILOR SCIN- 

TEII TINERETULUI", TRA-

DIȚIONALĂ MANIFE

STARE CULTURAL-AR- 

TISTICA Șl SPORTIVĂ 

DEDICATĂ CONGRESU

LUI X AL U.T.C. $1 

CONFERINȚEI A X-A A 

U.A.S.C.R.

Vibrant și entuziast omagiu
Congresului tinereții

Debutînd cu un emoționant 
moment, în cadrul căruia celor 
peste 4 500 de participant! le 
sînt prezentați muncitori și 
elevi fruntași în producție și la 
învățătură, în desfășurarea ac
țiunilor de muncă patriotică, ti
neri utecîști ce și-au cîștigat 
un binemeritat prestigiu. în în
trecerea „Tineretul, factor activ 
în îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen", „Serile 
Scînteii tineretului" aduc în 
fața> publicului pe Maria Totoc 
și Florica Cristea, muncitoare 
la Fabrica de marmură, Gheor- 
ghe Durnitru, oțelar la Între
prinderea de alumină, Ion Cio- 
banu, operator și Dumitru Du
mitru, bobinator de la întreprin
derea de alumină, strungarii 
Ștefan Hțebnicov^i Ștefan Ciu- 
botaru, tineri muncitori la în
treprinderea de construcții și 
reparații de nave și utilaje, 
tineri care împreună cu tova
rășii lor de muncă au cîștigat 
locul I pe municipiu în între
cerea utecistă. Sînt prezentați 
apoi, în aplauzele asistenței, e- 
levii Liceului „Spiru C. Harpt", 
laureați la Olimpiadele na
ționale ale elevilor, complețîn- 
du-se astfel emoționantul și 
semnificativul tablou al efortu
lui creator depus de tinerii tul
ceni pe frontul muncii și învă
țăturii. Ne face plăcere să vi-i 
prezentăm :

Gheorghe Bedreagă, locul I 
la Olimpiada națională de biolo
gie, cîștigător al premiului spe
cial oferit de C.C. al U.T.C., La- 
vinia Dragomireșcu, premiul II 
la biologie, Georgeta Frățilă, 
premiul III — economie politi
că, Maria Misir, mențiune spe
cială — limba rusă, precum și 
Magdalena Ghițulescu, Marga
reta Bumbac și Valodea Hal- 
chim, cîștigători ai Concursu
lui de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei.

Aplauzele șl ovațiile entu
ziaste ale asistenței au consti
tuit un moment de firească 
mîndrie pentru realizările ob
ținute d-e tinșrii tulceni și tot
odată un îndemn adresat tu
turor celor prezenți de a le 
urma exemplul.

Tinere condeie, eleve membre 
ale Cenaclului literar „Panait 
Cerna", au prezentat apoi un 
moment poetic inedit, recitind 
din creațiile proprii, poezii 
pline de fierbinte patriotism, 
dragoste și recunoștință față de 
partid și patrie.

Miile de tineri prezenți în 
tribunele stadionului participă 
intens la un fructuos dialog a- 
supra sarcinilor prezente și vii
toare ale tinerei generații din 
județul Tulcea, ținut în care 
bătrînii munți Hercinici și mi
rificul peisaj al Deltei Dunării 
se îmbină fericit cu noua înfă
țișare industrială a unui județ 
în plină dezvoltare economică. 
Concursul, gen „Cine știe ciști-

Concursul „Vă cunoașteți județul în plină desfășurareFanfara Liceului „Spiru C. Haret"

Primul secretar de partid al Comitetului muni
cipal Tulcea, Ion Andronache, răspunde între

bărilor puse de tineri
Tinere condeie, membre ale cenaclului literar 
„Panait Cerna" din Tulcea. recită din creațiile 

proprii

gă“, „Vă cunoașteți județul?" a 
avut ca participanți nu numai 
pe cei 5 tineri tulceni cărora 
li s-au oferit frumoase premii, 
ci întreaga asistență care a com
pletat răspunsurile și chiar în
trebările, dovedind că tinerii 
din Tulcea cunosc bine atît 
realizările prezentului cît și sar
cinile viitorului izvorite din 
Directivele Congresului XI al 
P.C.R., care prevăd ca în viito
rul cincinal, producția indus
trială globală a județului să de
pășească 10 miliarde lei.

Obiectivele industriale deja 
intrate în folosință, ca și noile 
obiective prevăzute pentru vi
itorul cincinal, vor oferi tineri
lor tplceni peste 30 de mii noi 
locuri de muncă în industrie și 
agricultură. Interviul realizat în 
fața miilor de tineri participanți 
la „Serile Scînteii tineretului", 
cu primul secretar al Comite
tului municipal de partid, to
varășul Ion Andronache, pri
marul municipiului Tulcea, și 
primul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C., Ion Nicolae, 
a relevat principalele aspecte 
ale realizărilor economico-so- 
ciale din municipiu, faptele de 
muncă cuprinse în raportul ute- 
cist al Tulcei către apropiatul 
Congres al tineretului, reliefînd 
totodată atît contribuția tine
rei generații la realizarea sar
cinilor prezente, cît și acțiuni
le pe care și le propune orga
nizația municipală U.T.C. în ve
derea creșterii continue a con

tribuției tinerilor la înfăptuirea 
obiectivelor viitorului cincinal, 
în aplauzele tinerilor, bogatul 
program oferit de „Șerile Scînr 
teii tineretului" continuă cu un 
moment muzical prezentat în 
cinstea tuturor tinerilor tulceni 
participanți la „Șerile Șcînțeii 
tineretului", de către fanfara 
Liceului „Spiru C. Haret", înfiin
țată în 1969 din inițiativa pro
fesorului Vasile Grepjiș, și for
mația muzicală a Liceului in
dustrial metalurgic.

Rodnicul și ineditul dialog la 
care, se poate afirma fără exa
gerare, a participat întreaga 
asistentă a reprezentat o trece

Formația muzicală a Liceului industrjal-metalurgic

re în revistă a succeselor dobîn- 
dite de tinerii utecîști tulceni 
în întîmpinarea marelui forum 
al tineretului dar și o angajare 
unanimă și entuziastă pe coor
donatele muncii și învățăturii 
pentru realizările și împlinirile 
prezentului șî viitorului. Des
pre celelalte momente din sui
ta manifestărilor cultural-ar- 
tistice și sportive oferite de „Se
rile Scînteii tineretului" vom 
reveni în numărul viitor al zia
rului.

DAN VASILESCU

Fotografii de
VASILE RANGA

Valorificarea patrimoniului 
literar între proiecte 
și realizări efective

Ce se poate spune, într-ade- 
văr nou, despre patrimoniul 
nostru literar și despre valorifi
carea sa, o problemă atît de 
dezbătută în publicațiile noas
tre ? A-l apăra și dezvolta, ia
tă un principiu de bază asupra 
căruia cădem cu toții de acord. 
In ce privește valorificarea 
acestui patrimoniu — mă voi 
ocupa, pe scurt, doar de unele 
aspecte. Notez acum doar cîte
va idei care s-ar cere dezvoltate 
pe larg. Dar observațiile ce’vor 
urma vorbesc, cred, de la sine.

Nu se poate vorbi de apăra
rea și valorificarea patrimoniu
lui nostru cultural-literar f|r§ 
bune instrumente de lucru. Din
tre acestea aș atrage acum a- 
tenția doar asupra a trei tipuri 
de lucrări indispensabile. Una 
ește fără îndoială bibliografia. 
Avem nevoie de o bibliografie 
completă, repet completă, â li
teraturii române. S-au realizat 
o șerie de lucrări de acest gen, 
foarte utile : pe autori și revis
te. uneori și pe curente. Dar 
bibliografia literaturii române, 
de la origini și pînă în prezent, 
nu numai de la 1944 sau de la 
1950 încoace ? Cine șe ocupă de 
această întreprindere de interes 
național ? Se poate afirma că 
secția de bibliografie a Biblio
tecii Academiei R.S. România, 
oricît de bine utilată ar fi, nu 
poate face față singură unui 
asemenea prpiect de mari pro
porții. După opinia mea ește o 
sarcină care. ar trebui împărți
tă și cu Institutele de cerceta
re ale Academiei, din București, 
Cluj-Napoca și Iași. Deci încă 
o dată cînd vom avea Biblio
grafia literaturii române de la 
origini pînă în prezent ?

Altă preocupare și altă între
bare. In toată lumea s-au răs- 
pîndit tipul de enciclopedii li
terare pe autori, opere și teme. 
Fără îndoială că literatura 
noastră merită din plin și o ast-

Tinerețea arheologiei
(Vrmare din pag. I)

portalurile lui Sever, de la 
Drobeta, turnul cetății me
dievale de pe locul Șeveri- 
nului... îi împărtășesc admi
rația mea față de această 
hartă, ca și față de întregul 
ținut oltenesc, impipzit de 
vechi și prețioase testimonii 
ele civilizație, tinărului ar
heolog Corneliu Tătulea, de 
Ia Muzeul Olteniei dip Cra
iova. De ce tocmai Iui ? Pen
tru ca este un animator, 
pentru că ne aflăm în preaj
ma inaugurării acestui mu
zeu, care se anunță a fi unul 
dintre cele mai moderne și 
mai dotate muzee din Europa 
și pentru că ieșeanului blajin 
din fața mea, oltenizat prin 
vocația meseriei, i-a revenit 
dificila sarcină de a alcătui 
sectoarele arheologice. Adică 
jumătate din spațiul acestui 
lăcaș de mîndrje și aducere 
aminte. Cu alte cuvinte, pre
zentarea istoriei locurilor în 
răstimpul de două milioane 
de ani dintre prepaleolitic și 
15 septembrie 1975, ziua înal
tă a aniversării Pelendavei. 
Doctorand, autor al nenumă
rate comunicări științifice, 
participant la tot ceea ce a 
însemnat descoperire arhe
ologică în Oltenia ultimilor 
opț ani, deci și Ia recenta 
dezvăluire a celei mai vechi 
așezări neolitice din țară, de 
la Cîrcea, conducător al șan
tierelor de la Drobeta, Cireșu, 
Fărcașu de Jos și Poriăreșți. 
Corneliu Tătulea este, Ia cei 
30 de ani ai săi. ceea ce se 
cheamă un tezaur istoric și 
un neostenit animator al pre
ocupărilor arheologice crâ- 
lovenei Este edificator în a- 
cesl sens faptul că în urmă 
cu doi ani el a înființat două 
cppcuri arheologice pentru 
elevii claselor a Xl-a și a
XII-a  de la liceelp „țfțcpjgp 
Bălcescu" și „Nicolae Titu- 
lescu". Pare uimitor cum de 
reușește să se împartă între 
munca lui de specialist, viața 
de familie (este căsătorit și 
are un băiețel născut, firește, 
în zodia Iui Clio !) și condu
cerea cercurilor de elevi, tn 

fel de lucrare. Gu ani în urmă, 
Filiala Academiei din Iași înce
puse un Dicționar al scriitorilor 
români pînă la 1900. S-au con
stituit colective, s-au publicat o 
serie de articole, s-a publicat 
chiar și q broșură-specimen, o 
secțiune a unei litere. Apoi, de 
la un timp, tăcere totală. Ce s-a 
întîmplat cu acest proiect, foar
te util, .foarte bine intenționat 
și început în condiții științifi
ce satisfăcătoare ? Aud de un

Puni Ir (Ir vedere
ADRIAN MARINO

Ia
se

nou proiect de același tip. 
Editura Enciclopedică. Ni 
repetă din nou că s-au fișat 
4 000—5 000 de scriitpri români. 
Eu. mai modest, m-aș mulțumi 
chiar cu 2 000, chiar cu una mie, 
chiar cu 500, dar n-aș vrea ca 
și această lucrare să sucombe 
pe drum. Și șă fie concepută, 
cum sa spun, într-un spirit cit 
mai receptiv, respectîndu-se o 
scară națională de valori.

Pe lingă bibliografii și dicțio
nare literare enciclopedice avem 
nevoie,' bineînțeles, și de texte. 
La acest capitol, din fericire, 
se pot înregistra o serie de rea
lizări notabile : seria de Scri
itori români de la Editura Mi
nerva. cel mai mare efort al fi
lologiei noastre în domeniul cri
ticii de text și editării științifice 
de literatură. seria Restitutio 
de la aceeași editură și Restitui
rile de la Editura Dacia, seria 
Documente 
Institutului 
blicate la 
pipă acum 
mul este îpcă deștul 
Există o serie de dificultăți o- 
biective: munca de colaționare 

și texte literare a 
„G. Calinescu", pu- 
Editura Academiei, 

în trei volume. Rit- 
de lgnt.

cadrul acestor veritabile pe
piniere de cadre — patru 
dintre membrii cercurilor sînt 
astăzi studenți ai Facultății 
de istorie — elevii se fami
liarizează cu materialele ar
heologice specifice locurilor 
din cele mai vechi timpuri 
pînă în evul mediu timpuriu, 
fac deplasări de studiu, pe 
șantiere, efectuează perighe- 
ze (cercetări de suprafață)» 
desene, planuri, profile, își 
însușesc elemente de strati
grafie (suprapunerea nive
lelor arheologice), învață să 
spele ceramica și să curețe 
marcajele etc. Anul acesta, 
sub îndrumarea directă a sa. 
a fost organizată o sesiune 
științifică de comunicări — 
apreciată extrem de favorabil 
de specialiștii locali și de 
forurile județene de resort — 
în cadrul căreia pasionați! 
arheologi amatori au susținut 
nu mai puțin de. 18 comuni
cări. Iată cîteva dintre ele, 
care atestă încă din titlu se
riozitatea cu care acești co
pii minunați s-au avîntat în 
tainele scormonirii pământu
lui : „Tipologia pieselor de 
podoabă feudală", „Tezaurul 
de Ia Craiova în contextul 
artei traco-getice", „Castrul 
roman în Dacia", „Organiza
rea unui șantier arheologic" 
(temă practică) ș.a. Lidia Po
pescu, Anca Huștea. George 
Zamsa, sînt numai cîțiva din
tre tinerii arheologi craiovenL 
ale căror aptitudini l-ar fi 
uimit pînă și pe rezervatul 
stolnic, pionier al cartografi
ei românești. Corneliu Tătu
lea face, fără doar și poate, 
nu numai un prețios oficiu 
de orientale profesională, ci 
și un veritabil act de patrio
tism și cultură. Rîndurfle de 
față se vor o modestă cinsti
re a bogăției arheologice lo
cale — și Muzeul Olteniei vă 
va edifica în curînd — a ti
nereții arheologiei oltenești șl 
a osîrdiei cu care CorpeJiu 
Tătulea le insufla bravilor 
discipoli ai lui Pârvan dra
gostea pentru fiorul viețuirii 
trecute și pentru adevărțil is
toric. într-un cuvîrit, pentru 
tulburătoarea istorie a patriei, 
la obîrșiile căreiai. mustesc 
pînzele freatice ale setei 
noastre de libertate și frumos.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 

limba germană. 17,00 Telex. 17,05 
Muzică de promenadă. 17,20 Din 
țările socialiste. 17,?0 Enciclopedie 
pentru tineret. 17,55 Publicitate. 
18,00 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală. 18,25 Politehni
ca satului. 18,45 Universitatea TV, 
19,20 1001 de seri. ’19,30 Telejurnal. 
20,00 Opera, frescă sonoră a ișto- 
riei 20,20 Mal aveți o întrebare ? 
Copilul — o personalitate ? 21,00 
Teatru T. „învață de la păsări să 
fii mereu în zbor“. 21,35 Vedete 
ale cînteculul. 22,10 24 țle ore. 22,30 
închiderea programului.

PROGRAMUL n

20,00 Concert susținut de Orches
tra simfonică și corul Radiotele- 
viziunii. 22,00 Pagini de umor : 
„Ce vrăji a măi făcut nevasta 

in biblioteci, de stabilire a tex
tului de bază și din manuscrise, 
de reconstituire exactă a fizio
nomiei editoriale și publicistice 
a unei opere, problemă, în fond 
și în primul rind. tot de biblio
grafie. Dar există și obstacole 
subiective : muncă dificilă și, 
mai ales, mai deloc răs
plătită moral. Cu excepția 
bunei reviste Manuscript um, 
nu există în nici o publi
cați^ românească o „cronic^ a 
edițiilor" permanentă. Cronica
rii literari nu se ocup| de 
aceșțe ediții prea dificile, prea 
complicate, probabil, pentru ei. 
Cu excepția unui cerc de edi
tori, filologi Oi oameni de cul
tură, munca aceasta — atît de 
legată de patrimoniul nostru 
cultural — nu se bucură întru- 
totul de atenția cuvenită. Cred 
că o modificare de optică s-ar 
impune. Dacă dorim,’ înțr-ajde- 
văr, să asigurăm patrimoniului 
nostru cultural și literar o bază 
fundamentală, care o tocmea?*  
textele și numai textele-

Cîteva cuvinte și despre a 
treia categorie de lucrări : is
toriile literare, opere de finte- 
ză, de cppcepțip, de jpare ma
turitate critică. Nici la acest ca
pitol realizările nu sînt pe mă- 
surg așteptărilor și necesități
lor. „Tratatul" Institutului Aca
demiei s-a oprit la volumul' ăl 
treilea și experiența arată că 
nu s-a găsit încă cea mâi bună 
formulă’ de coordonare și sin
teză. S-au acumulat o serie de 
proiecte individuale : I. Negoi- 
țescu, Eugen Bârbu, Paul An- 
ghel. în ce stadiu se află aceste 
lucrări? Ce șans? reale aii'elf 
de a fi duse efectiv la buri șfîr- 
șit ? Deocamdată, lucrări dg is
torie a literaturii române de 
sinteză de tip panoramic șan de 
manual didactic-universitar în
treprind pentru întreaga noas
tră literatură doar Al. Piru, 
apoi D. Mi cu. I. Rotaru. C. Cio- 
praga. Ultimii doi autori au fost 
foarte puțin discutați. Din se
ria întreprinsă de Al. Piru pri
mul volum din Poezia româ- 
neaseă contemporană, 19So — 
1970, apărut recent, n-a inspi
rat încă toate reflecțiile și co
mentariile la care are dreptul. 
Să fie încă o dovadă că men
talitatea de „cronicar" săptămî- 
nal care domină este Intr-ade
văr refractară lucrărilor de sin
teză, de muncă sistematică și 
organizare strictă, de seară con
secventă de vșlori, situate tn- 
tr-o perspectivă istorică, unita
re ea metodă și concepție ? 
Este mult mai ușor a adun*  up 
volum de „cronici"....

Partidului și patriei, 
inima și gindul 

pionieresc
Și pionierii maramureșeni, ca 

și purtătorii cravâtșlbr roșii din 
întreaga tară. întfmpină cea de 
a treia Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor cu' noi 
fapte de muncă și vișță. Au 
fost lansate inițiative ca : Pio
nier în fiecare clipă (școlile ge
nerale Ulmenî, Cicîriău, Moisei), 
Toți peptru unul, unul pentru 
toți (Mireșu Mare, Fărcașa, Bpr- 
șa), Grupa-nucleu de bază in 
stimularea inițiativelor pionie
rești, Succesele mele — succese
le colectivului. Au foot prezen
tate reurite montaje literar-mu
zicale : Republică — patria mea 
(SârasăuȚ. Slavă partidului (Școa
la general â nr. 9Sighet), File de 
istorie (Liceul Cav’nic). în spri
jinul educării ateist-științifice 
ș-au organizat microbrigăzi ști
ințifice, simpozioane, cercuri 1 
Mici astronomi, Chimiștil, Stu
dioul pasiunilor. La acțiune» 
pionierească „Asaltul Carpați- 
lor“ au participat 28 de echipa
je efectuind 250 km de marcaje. 
Bilanțul pionieresc este comple
tat de frumoase angajament» 
pentru acest fri școlar. Iștâ cele 
mai importante ' dintre ele : 
1Ș0OOO de arbuști plantați, 25 0OT 
de plantări de pomi ornamen-

JBEI&
mea". 22,25 Inchițlere# program^*

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19; Teatrul de Operetă : 
MISS HELYETT - ora 19,30; Tea
trul Național (Sala Mic*)  : TAKE, 
IANKE ȘI CAD IR — ora 19. W; 
Teatrul „Lucia Șturdza Buiandra" 
(Schitu Măgureanu) : HEDDA GA
BLER — ora 19,30; (Sala Studio) : 
TITANIC VALS — or? 19,30; 
Teatrul de Comedie : PREȘUL — 
ora 19,30; Teatrul Mic : NU SÎN- 
TEM ÎNGERI (premieră) — ora 
19,30; C.C.E.S. (la Sala Mare a 
Teatrului Național) : OMUL CU 
ARMA (Teati-ul Academic de stat 
„Evgheni Vahtangov" — Moscova) 
— pra 19,30; Teatrul „C. Tânâse" 
(Sala Savoy) : CER CUVÂNTUL 
LÂ... DIVERSE — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română" : LA 
HANUL CU CÎNTECE _ ora 19,30; 
Circul București : CIRCUL MARE 
DIN VARȘOVIA — orele 16 și 19.38.

Decada
cârtii

românești
Literaturii destinate copiilor 

i-a fost rezervată o zi în cadrul 
Decadei cărții românești — 
miercuri. Marcată printr-o se- 
ri.e de manifestări la Librăria 
„Junimea" din Capitală, această 
și a oferit ocazia unei re
trospective a activității noastre 
editoriale într-un domeniu atît 
de interesant cum este cartea 
centru cei miei. Editura specia
lizată ..Ion Creangă" ne infor
mează astfel că în ultimii cinci 
ani au fost tipărite peste 1 000 
de titluri. într-un tirai de cir
ca 43 milioane exemplare — 
basme, povesti, povestiri, selec
tate din patrimoniul literaturii 
române si universale, precum si 
cjlrți de largă ipformare. Cali
tatea prezentării grafice, bogăția 
ilustrațiilor, varietatea colecții
lor („Biblioteca pentru toti co
piii* 4. „4BC“. „Al£ă“. „Bibliote
ca contemporană„Traista cu 
povesti" ș.a.) sînt atribute care 
au conferit cărții pentru copii 
valențe aparte. Astfel se expli
că si numeroasele distincții a- 
cordate în cadrul niarilor tîrguri 
sau expoziții internaționale de 
carte, cum ar fi cele de la 
Leipzig. Boloflna. Nisa sau Mos
cova. precum si relațiile de co
laborare ale Editurii „Ion Crean
gă" cu instituții similare din 
p«*te  50 de Uri ale lumii.

★

în eceeasi zi. la librăria bucu- 
reeteană „Junimea" a avut loc 
„ziua" Editurii Criterion. Au 
fost ■ prezentate publicului citi
tor profilul editurii si cîteva 
dintre recentele sale apariții. 
..Kritprion". editură profilată pe 
literatura naționalităților conlo
cuitoare, tipărește an de an, 
dună cum se sublinia și cu a- 
cest nrilei. sute de titluri în 
limbile maghiară. germană, 
sîrbo-cro.ață. ucraineană si idiș, 
literatură originală sau univer
sală. în actualul cincinal „Kri- 
terion" a scos de sub tipar vo
lume în peste 7 milioane de e- 
xemplare. dintre care circa o 
treime destinate cititorilor cie 
peste hotare. In cadrul „Deca
dei". Editura Kriterion va mai 
organiza o șerie dș manifestări 
culturale întîlniri cu scriitori, 
expoziții de carte, lansări de 
noi volume. în orașele Miercu- 
rea-Ciuc, Tg. Mureș, Qdorheiu 
Secuiesc și Sibiu.

★
Decada cârtii românești a 

Droaramat, miercuri, la Timisoa- 
ra. „ziuă" Editurii Facla. Casa 
de editură timișoreană. înfiin
țată cu 3 ani în urmă, a scos 
pînă în prezent de sub tipar 
peste 150 de titluri în aproape 
1.5 milioane de exemplare. 'Tot 
în cadrul manifestărilor dedica
te cărții, la Buzias. Deta. Sîn- 
nicolau Măre, atf avut Ioc în
tîlniri ale iubitorilor de litera
tură cu noeti si prozatori ro
mâni. germani, maghiari si 
slrbi. membri ai asociației scrii
torilor timișoreni.

tali, 287 ha da zona verzi și 
parțuri Întreținute de pionieri ;
200 tone de plante medicinale, 
participarea la construcția unui 
număr dă 80 de clase, 120 de 
grădinițe, 30 de ateliere. Pionie
rii maramureșeni și-au luat, de 
asemenea, angajamentul să co- 
leCteze 80 000 kg de deșeuri fe- 
foașe,’ 10 000 kg deșeuri neferoa
se, 40 tone de hîrtie, 10 tone 
deșeuri textile, 150 000 bucăți de 
ști?l^ și borcane, să recolteze 
inul de pe 150 ha, să strîngă 
șpice de pe 5 000 ha, să întrețină 
livezi și să culeagă fructe de pe 
5 000 ha, să participe la recolta
rea porumbului și cartofilor pe 
o suprafață de 16 000 de hec
tare. Din patru zone ale ju
dețului au pornit albume ale 
ștafetei „Florile recunoștinței", 
care vor cuprinde cele mai sem
nificative realizări din ultimii 3 
ani, inițiative proprii lansate 
în cinstea Conferinței Naționa
le. La 16 octombrie se va des
chide expoziția județeană „Cu- 
țewăforii", iar la 26 octombrie se 
va desfășura concursul de car
turi dotat cu „Cupa castanelor". 
In adastă perioadă se vor des
fășura și întrecerile sportive 
dotate cu cupa „Tot înainte" la 
fotbal, teniș de masă, ciclotu
rism» șah și cros. De asemenea, 
șe va încheia acțiunea de omo
logare a tfaseelor turistice rea
lizate de pionieri în masivele 
Gutii și Rodnei.

La. 16 noiembrie se va desfă
șura Festivalul de muzică pen
tru pionieri dotat cu „Ursulețul 
de aur". Prima ediție a acestui 
festival, în cadrul căruia vpr fi 
prezentate cîntece inspirate de 
vlrste pionierești, va avea etape 
pe detașamente și unități. Ipce- 
pînd- de la 18 octombrie, la cine
matograful „Minerul" din Baia 
Mare, se va desfășura un curs 
d« cultură cinematografică pen
tru pionieri a cărui tematică 
este legată de principalele rea
lizări ale cineaștilor români în 
domeniul filmului istoric, ecra
nizărilor sau evocărilor dedicate 
reprezentanților tinerei genera
ții.

Bilanțul pionierilor maramu
reșeni, programele de acțiuni, 
angajamentele luate în cinstea 
celei de a III-a Conferințe Na
ționale sînt elemente argument 
pentru noile trepte calitativ^ 
străbătute de purtătorii cravate
lor rpșii din această parte a 
țării.

C. STANCE LESCU
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Președintele Republicii Socialiste România, NIC O LA E 

CE A U Ș E S CU, a primit din partea președintelui Republicii 
Costa Rica, DANIEL ODUBER QUIROS, următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru cordialul mesaj de felici
tare adresat cu prilejul Zilei naționale și, la rîndul meu, transmit 
urări de bunăstare nobilului popor român și de fericire personală 
Excelenței Voastre.

PRIMIRE LA PRIMUL
MINISTRU AL GUVERNULUI
Primul ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Con
stantin Conofagos, ministrul in
dustriei din Republica Elenă, 
care face o vizită în țara noas
tră îp fruntea unei delegații e- 
conomice grecești.

în cursul întrevederii, a fost 
exprimată satisfacția pentru e- 
voluția pozitivă pe care o cu
nosc relațiile de prietenie sta
tornicite între cele două țări, 
relevîndu-se dorința reciprocă 
de a intensifica conlucrarea ro- 
mâno-elenă pe plan economic,

★

tehnico-științific și în alte do
menii. în acest context, au fost 
examinate o serie de posibilități 
concrete de extindere și adin- 
cire a cooperării industriale și 
tehnologice între cele două state.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordia
lă, prietenească, au participat 
Bujor Almășan, ministrul mi; 
nelor, petrolului și geologiei, și 
Ion St. Ion, secretar general al 
Consiliului de Miniștri,

A fost de față Athanase Cami- 
los, însărcinatul cu afaceri a.i. 
al Republicii Elene la Bucu
rești.

SOSIREA TOVARĂȘULUI 
SANTIAGO CARRILLO

Miercuri seara a sosit în Ca
pitală tovarășul Santiago Carril
lo, secretar general al Partidu
lui Comunist din Spania, care 
efectuează o vizită de prietenie 
în țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspetele a fost întâmpinat 
de tovarășii Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politie Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Vizita primului ministru
al Republicii 

Insulele Capului Verde

AU ÎNCHEIAT
RECOLTATUL
PORUMBULUI

FOTBAL IX

O etapă bogată în goluri

La invitația ministrului mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Bujor Almășan, ne vizitează țara 
ministrul industriei al Repu
blicii Elene, Constantin Cono
fagos. Oaspetele a avut con
vorbiri la Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Co
merțului Exterior și Coo
perării Economice Interna
ționale. A vizitat uzinele „1 Mai" 
din Ploiești, Institutul de petrol

și gaze din Ploiești, Combinatul 
petrochimic Brazi, o sondă de 
foraj de mare adîncime, Insti
tutul de cercetări și proiectări 
pentru petrol și gaze din Cîm- 
pina. Institutul de geologie și 
geofizică din București și în
treprinderea de prospecțiuni 
geologice și geofizice pentru hi
drocarburi din București.

Discuțiile și vizitele au avut 
în vedere posibilitățile de coo
perare economică româno-elenă 
în aceste domenii.

PLECĂRI
Miercuri dimineață a părăsit 

Capitala delegația parlamentului 
kuweitian, condusă de Khalid 
Saleh Al-Ghunaim, președintele 
Adunării Naționale din Kuweit, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, Virgil 
Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Uie Șalapa, președintele 
Comisiei pentru industrie și ac
tivitatea economico-financiară a 
M.A.N., de deputați și alte per
soane oficiale.

★
Miercuri dimineața, o dele

gație militară condusă de gene- 
ralul-colonel Sterian Țîrcă. ad
junct al ministrului apărării na
ționale. a plecat în Italia, unde, 
la invitația genera’Tului. de corp 
de armată Andrea Cucino, șe
ful de stat major al trupelor de 
uscat, va face' o vizită oficială.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți generalul- 
colonel Marin Nicolescu, adjunct 
al ministrului apărării naționa
le, generali și ofițeri superiori.

SOSIRI
La invitația ministrului mun

cii, miercuri seara a sosit în Ca
pitală Anwar Abdul Kader Al- 
Hadithi, ministrul muncii și afa
cerilor sociale al Republicii 
Irak, însoțit de un grup de spe
cialiști, pentru a face o vizită în 
țara noastră și a avea un schimb 
de păreri și experiențe în pro
bleme din domeniul muncii și 
politicii sociale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost salutați 
de Petre Lupu, ministrul mun
cii și alți membri ai conducerii 
ministerului. Au fost de față 
Ahmad Hussein Al-Samarrai, 
ambasadorul Republicii Irak la 
București, și membri ai amba
sadei.

■4r
Miercuri la amiază s-a întors 

în Capitală, venind de la Ciudad 
de Mexico, tovarășul Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor, care a 
participat la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres mondial al dru
murilor.

★
Miercuri a sosit In Capitală o 

delegație a Asociației naționale 
a partizanilor italieni — .ANPI, 
condusă de Giullio Mazzon, se
cretarul național al asociației, 
care, la invitația Comitetului or
ganizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și a Corni • 
tetului foștilor luptători antifas
ciști din România, face o vizită 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpinată 
de Nicolae Guină, președintele 
Comitetului foștilor luptători an

tifasciști, și general-colonel Mi
hai Burcă, vicepreședinte al Co
mitetului organizatoric al vetera
nilor din războiul antifascist, de 
membri ai celor două organi
zații.

SOLEMNITATE
La Ambasada Republicii Popu

lare Polone din București a avu< 
loc, miercuri la amiază, solem
nitatea înmînării unor înalte 
ordine ale Republicii Populare 
Polone tovarășilor Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice, 
Mihai Suder, fost ministru, Va- 
sile Ileasa, directorul Direcției 
de relații externe din cadrul 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Corneliu Barborică, 
decanul facultății de limbi și li
teraturi slave, și Călin Popovici, 
profesor, confbrite de Consiliul 
de Stat al Republicii Populare 
Polone, pentru contribuția adusă 
la strîngerea și dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
polono-române.

înmînînd distincțiile, ambasa
dorul Poloniei în țara noastră, 
Wladyslaw Wojtasik, i-a felicitat 
călduros pe cei decorați.

în numele celor distinși, tova
rășul Mihail Florescu a mulțu
mit penti’u înaltele ordine acor
date, subliniind că acestea con
stituie o expresie a legăturilor 
trainice de prietenie statornici
te intre partidele și popoarele 
celor două țări.

La solemnitatea ce a avut loc 
cu acest prilej au luat parte 
Vasile Șandru, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., repre
zentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe.

CONGRES
Miercuri s-a deschis în Capi

tală al II-lea Congres național 
de ortopedie si traumatologie, 
manifestare științifică organiza
tă sub auspiciile Uniunii socie
tăților de știință medicală, ța 
care participă, alături de spe
cialiști români, oameni de știin
ță din peste 15 tari.

★

în cadrul unei microexpozitii. 
întreprinderi românești si firme 
străine de specialitate prezintă 
diferite instrumente ortopedice, 
felurite proteze moderne si li
teratură medicală.

TURNEU
Teatrul Academic de Stat 

„Evgheni Vahtangov" din Mos
cova a sosit în turneu în țara 
noastră, în cadrul planului de 
colaborare culturală dintre 
România și U.R.S.S. Pentru a 
doua oară, după 15 ani, colecti
vul acestui renumit teatru sovie
tic se va întîlni cu publicul 
românesc pentru care va prezen
ta spectacole cu piesele „Omul 
cu arma" de Nikolai Pogodin și 
„Prințesa Turandot" de Carlo 
Gozzi.

în cursul dimineții de miercuri, 
au continuat convorbirile ofi
ciale dintre primul ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și 
primul ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde, Pedro 
Pires.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri au procedat la o 
informare reciprocă privind sta
diul actual al dezvoltării eco
nomice și sociale din țările lor, 
orientările și programele de 
dezvoltare în perspectivă.

S-a procedat, de asemenea, la 
examinarea în continuare a unor 
aspecte ale dezvoltării relațiilor 
economice și tehnice, a schim
burilor comerciale bilaterale, 
precum și asupra posibilităților 
de extindere a cooperării între 
cele două țări în domeniile 
pescuitului oceanic, prospecțiu
nilor geologice, agriculturii, în 
realizarea prin cooperare a unor 
obiective economice.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra prin
cipalelor probleme ale vieții 
internaționale.

★
în aceeași după-amiază, per

soanele oficiale care îl însoțesc 
pe primul ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde în vizita 
pe care o întreprinde în Româ
nia au avut întîlniri cu repre
zentanți ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, Ministerului Agriculturii 
și Industriei Alimentare, ai 
Procuraturii Generale a Repu
blicii Socialiste România. 
U.G.S.R., Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", prilej cu care au 
fost analizate posibilități de ini
țiere a unor acțiuni de cooperare 
în diverse domenii.

★
în cursul după-amiezii, pri

mul ministru al Republicii Insu
lele Capului Verde, Pedro Pires, 
a vizitat obiective economice și 
social-culturale, cartiere de lo
cuințe ale Capitalei.

La întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din București, 
oaspetele a avut ocazia să cu
noască aspecte din activitatea 
acestei importante unități indus
triale, specializată în executarea 
de mașini grele complexe, agre
gate speciale, a fost infor
mat asupra preocupărilor

existente aici pentru mo
dernizarea și diversificarea pro
ducției. Oaspetele s-a interesat 
de realizările oamenilor muncii 
de aici, de îmbinarea activității 
de producție, cercetare științifică 
și pregătire a cadrelor în aceas
tă unitate. La încheierea vizitei, 
primul' ministru al Republicii 
Insulele Capului Verde a notat 
în cartea de onoare : „Am putut 
constata marele salt tehnologic 
al României și contribuția deose
bită a clasei muncitoare româ
nești la construcția socialismu
lui. Sintem convinși că socialis
mul este cel mai bun drum spre 
edificarea fericirii oamenilor". 
Vizitînd cartiere noi de locuințe 
din Capitală, oaspetele a avut 
cuvinte de apreciere pentru li
niile moderne arhitectonice pen
tru preocuparea permanentă 
a partidului și statului nostru 
de ridicare continuă a nive
lului de trai al populației, de 
asigurare a unor tot mai bune 
condiții de viață tuturor oame
nilor muncii.

La Muzeul de Istorie al Repu
blicii Socialiste România, oas
petelui i-au fost prezentate prin
cipalele momente ale luptei po
porului român pentru înfăptuirea 
unității sale naționale, pentru 
apărarea independenței și afir
marea sa artistică și spirituală.

★
Primul ministru al guvernului 

Republicii Insulele Capului Ver
de, Pedro de Verona Rodrigues 
Pires, a depus, miercuri dimi
neață, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Insulele 
Capului Verde. O gardă milita
ră. aliniată în fața monumentu
lui. a prezentat onorul.

La solemnitate au participat 
Ion Gheorghe, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al 
municipiului București, Ion St. 
Ion, secretar general al Consi
liului de Miniștri, Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri su
periori.

Au fost prezente persoanele 
oficiale care îl însoțesc pe pri
mul ministru oaspete.

• Județul Teleorman
Țăranii cooperatori și lucrăto

rii din agricultura de stat a ju
dețului Teleorman au raportat 
miercuri încheierea recoltării 
porumbului pe întreaga supra
față de 132 300 hectare.

în prezent, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului acționea
ză cu toate forțele la termina
rea recoltării celorlalte culturi 
|i a însămînțării griului.

în telegrama adresată cu a- 
cest prilej C,C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
de Comitetul județean Teleor
man al P.C.R. se spune între 
altele :

Respectînd întru totul indica
țiile Comitetului Central, ale 
dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, Comi
tetul județean de partid, consi- 

județean vor face 
punerea în valoare 
existente în vede- 
integrale a fondu- 
dezvoltării zooțeh- 

pentru

liul popular 
totul pentru 
a resurselor 
rea folosirii 
lui funciar, 
niei și legumiculturii, 
înfăptuirea în mod exemplar a 
sarcinilor stabilite de Congre
sul al XI-lea.

• Județul Vrancea
A anunțat, de asemenea, ter

minarea recoltării porumbului de 
pe întreaga suprafață și județul 
Vrancea. Totodată. în acest ju
deț s-a încheiat culesul strugu
rilor.

Acum toate forțele din unită
țile agricole sînt concentrate 
pentru terminarea recoltării sfe
clei de zahăr și a legumelor, 
transportarea la bazele de re
cepție a produselor ce trebuie 
livrate la fondul de stat și exe
cutarea pînă la 20 octombrie a 
însămînțărilor.

Raportînd acest succes într-o 
telegramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului 
CEAUȘESCU, Biroul 
lui județean Vrancea 
arată între altele :

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că oamenii 
muncii vrînceni urmînd exem
plul comuniștilor, vor acționa în 
continuare în agricultură, pre
cum și în toate celelalte domenii 
de activitate, cu toată răspun
derea, energia și capacitatea cre
atoare, pentru a-și aduce din 
plin contribuția la înfăptuirea 
mărețelor obiective înscrise în 
programul partidului.

NICOLAE
Comitetu-
al P.C.R.,

• STEAUA S-A DETAȘAT IN FRUNTEA CLASA
MENTULUI • OBLEMENCO A EGALAT RECORDUL 
GOLGETERILOR DEȚINUT DE OZON

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — DINAMO 1—2 (0—0).
Derbiul dintre fosta și actuala 
campioană a atras un număr 
mare de spectatori, peste 35 000, 
avînd prilejul să urmărească o 
întrecere pasionantă și care se 
părea că se va încheia cu un 
draw. Dar, acționînd mai ho- 
tăriți, în ultima parte a jocu
lui, dinamoviștii au obținut o 
victorie puțin scontată, prin 
golurile „semnate" de Vrîncea- 
nu (min 56) și Custov (min. 
85) ; penti’u gazde a înscris O- 
blemenco (min. 81), egalînd re
cordul deținut de Ozon (157 de 
goluri) în clasamentul golgeteri- 
lor primei

(min. 7), Nemțeanu (min. 25),
Costea (min. 70) și Romilă 
(min. 89).

„U" CLUJ-NAPOCA — S. C. 
BACĂU 0—1 (0—0). Gazdele au 
dominat mare parte din joc, 
însă n-au reușit să străpungă a- 
părarea formației băcăuane, din 
rîndul căreia s-a remarcat, în 
mod deosebit, portarul Coman. 
în ultimul minut de joc, oas
peții au înscris golul victoriei 
prin tînărul atacant Aelenei, 
furnizind surpriza etapei. La 
tineret-speranțe, 4—1.

divizii.
STEAUA 0—1 (0—0). 
viu disputată, cu 
faze spectaculoase

JIUL — 
O partidă 
numeroase 
create de ambele formații. Ion 
Ion, care l-a înlocuit, în min. 
85. pe M. Răducanu, a înscris 
golul victoriei (min. 88). Așa
dar, Steaua, neînvinsă de opt 
etape. începe să se detașeze de 
celelalte candidate la „șefia" 
clasamentului. La tineret-spe- 
ranțe, victoria a revenit oaspe
ților, cu același scor, 1—0.

RAPID - POLI TIMIȘOARA 
1—0 (1—0). Feroviarii au ob
ținut o victorie meritată, la li
mită, prin golul înscris de Manea 
(min. 25), din penalty.

POLI IAȘI — F. C. 
4—0 (2—0). în vervă 
studenții ieșeni au

ARGEȘ 
de joc, 
realizat

scorul etapei, in fața echipei 
piteștene, lipsită de aportul lui 
Dobrjn. Au marcat : Simionaș

CLASAMENT
STEAUA 9 5 3 1 15— 6 13
s. C. Bacău 9 5 13 11—10 11
Dinamo 8 5 0 3 17— 9 țO
A.S.A. Tg. Mureș 9 4 2 3 15—11 10
Olimpia 8 3 4 1 11— 8 10
Poli. Iași 9 4 2 3 18—14 10
F. C. Argeș 9 3 4 2 9— 9 10
F.C.M. Reșița 9 4 2 3 11—14 10
Univ. Craiova 9 3 3 3 11— 7 9
F.C. Bihor 9 4 14 10—12 9
Rapid 8 3 2 3 6— 6 8
C.F.R. 9 3 2 4 7—11 8
Poli. Timișoara 9 3 2 4 12—17 8
„U“ Cluj-Napoca 9 3 15 12—10 7
Sp. studențesc 8 3 1 4 7—11 7
U.T.A. 9 2 2 5 10—12 6
F. c. Constanța 9 3 0 6 11—15 6
Jiul 9 2 2 5 9—18 6

ETAPA VIITOARE

Ansamblului „Călușul" din Scornieești— 
Olt i-a lost acordat premiul „Europa"

Ansamblului „Călușul" al Că
minului cultural din comuna 
Scornicești-Olt, una dintre cele 
mai valoroase formații folclorice 
de artiști amatori din țara noas
tră, i-a fost acordat premiul „Eu
ropa". pentru artă populară pe 
anul 1975 de către juriul inter
național al Fundației F.V.S. din 
Hamburg.

Festivitatea de înmînare a pre
miului a avut loc miercuri du
pă-amiază în sala „Rapsodia 
Română" din Capitală.
Au participat Ioan’Jinga, vice

președinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Ion Du
mitrescu. președintele Uniunii 
Compozitorilor, oameni .de artă 
și cultură, un numeros public.

A luat parte dr. Alfred Toep
fer, președintele Fundației F.V.S. 
din Hamburg.

De asemenea, erau prezenți 
Erwin Wickert, ambasadorul R.F. 
Germania la București și mem
bri ai ambasadei.

Dr. Robert Wildhaber, pre
ședintele juriului internațional 
al Fundației din Hamburg, a în- 
mînat ansamblului „Călușul" din 
Scorniceștl premiul „Europa",

subliniind grija cu care s-a pă
strat și cultivat folclorul în 
țara noastră, precum și condi
țiile deosebite asigurate artiști
lor amatori în vederea valorifi
cării depline a talentului lor.

Mulțumind pentru distincția 
primită, directorul Căminului 
cultural din comuna Scornicești- 
Olt. Gheorghe Bărbulescu, a 
arătat că membrii ansamblului 
văd în conferirea acestui premiu 
european o prețuire a artei 
populare românești.

Asistența a vizitat apoi o ex
poziție în care sînt prezentate 
premiile obținute de ansamblul 
din Scornicești la diferite com
petiții internaționale și interju- 
dețene.

Ansamblul „Călușul" a oferit 
în încheiere un spectacol care a 
pus încă o dată în valoare cu 
înaltă măiestrie frumusețea cîn- 
tecului și dansului popular, spe
cific meleagurilor Scorniceș- 
tiului și altor zone etnografice 
ale țării noastre.

Cu același prilej, Fundația 
F.V.S. din Hamburg a oferit o 
recepție la hotelul Atltente Pa
lace.

IMPORTANT PENTRU AUTOMOBILIȘTII

Ministerul Comerțului Interior pune in vin- 
zare prin I.D.M.S. (întreprinderea de desfa
cere a materialelor sportive) autoturismul do 
teren „ARO-240", la prețul de lei 83 600.

Principalele caracteristici tehnice ale auto
turismului „ARO-240" sînt:

• motor în 4 timpi de 80 C.P.
• sarcină utilă - 700 kg

• sarcină remorcabilă admisă - 1 000 kg 
număr de locuri - 8 (incluși, scaunul con
ducătorului).

In vederea cumpărării, cel Interesați pot 
depune la unitățile C.E.C. contravaloarea 
autoturismului.

RECOM

F. C. CONSTANTA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 2—0 (2—0).
După patru eșecuri consecutive, 
constănțenii au cîștigat două 
puncte și au... pasat „lanterna 
roșie" formației din Petroșani. 
Au marcat : Tureu 
Negoescu (min. 24). 
speranțe, 1—0.

(duminică 19 octombrie)

(min. 7) și 
La tineret-

U.T.A. 1-1 
avut mai 

, însă au ’
F.C.M. REȘIȚA — 1 

(0—0). Gazdele au 
mult timp inițiativa, 
ratat o suită de situații favo
rabile, obținînd, în final, doar 
un punct. Bora a deschis scorul 
!n min. 63, iar Broșovschi a e- 
galat în min. 85.

F. C. BIHOR — A. S. A. 
TÎRGU-MUREȘ 3—1 (2—0). Cu 
o linie de atac mai eficace, oră- 
denii au repurtat o victorie 
meritată, prin golurile înscrise 
de Florescu (min. 18). Kun (min. 
25) și Popovici (min. 80) din 
penalty. în min. 89, Naghi a re
dus din handicap. La tineret- 
speranțe, 5—2.

RUGB| O singură surpriză
în cadrul etapei a V-a a Di

viziei naționale, au fost pro
gramate partide în care favo- 
riții au cîștigat atît pe teren 
propriu, cît și în deplasare ; ex
cepție face Grivița roșie care 
a „clacat" în fața noii promo
vate, Olimpia. Dar iată rezul
tatele de ieri din etapa a V-a.

SERIA I. Sportul studențesc, 
potrivit previziunilor, obține o 
victorie comodă în fața C.S.M. 
Sibiu cu 21—3 ; Tc. Ind. Palas, 
nu poate face față militarilor 
bucureșteni, constănțenii cedînd 
în fața echipei Steaua cu 
0—10 ; la rîndul ei, Farul, cam
pioana 1 
Bîrlad, 
cu un 
partida 
Minerul
Gloria, s-a încheiat la egalitate,

0—0. în clasamentul seriei con
duce, în continuare, Farul cu 
14 puncte.

țării, în deplasare, Ia 
dispune de Rulmentul 
scor categoric 21—4 ; 

dintre codașele seriei, 
I Gura Humorului —•

SERIA A II-A. în partida 
derbi, de la Petroșani, Știința 
din localitate învinge cu 15—8 
pe Universitatea Timișoara, 
confirmîndu-?i forma bună pe 
care o au în acest sezon. La 
rîndul său, Dinamo surclasea
ză pe Agronomia Cluj-Napoca 
la scorul de 31—0 ; Politehnica 
Iași obține a doua victorie din 
campionat, dispunind de Vulcan 
cu 6—3. Surpriza etapei : O- 
limpia — Grivița roșie, 10—8, și 
un semnal de alarmă pentru 
grivițeni. Știința Petroșeni con
duce în această serie . cu 14 
puncte.

GABRIEL FLOREA

CU CRETA ÎN MÎNĂ
(Urmare din pag. I)

sâ arate cui folosește ( și ce pagube ge
nerale aduce) fetișizarea ideii de colectiv 
(„reacția colectivului"), de om („spun oa
menii, tovarăși !“) atîta timp cit nu se ana
lizează situațiile de la caz la caz. Cit nu 
se răspunde la întrebările : omul, cutare, 
muncește bine sau nu ?, poziția lui 
duce la progres sau la regres ? — Ceșkov 
nu ' *
sâ 
se

spus comuniștii... 
vine răspunsul lui, și ia și mal zdravăn 
creta în mina : „cine este comunist sa treacă 
la tabla".

Marea inducere în eroare a unor tovarăși 
din afara (bineînțeles, se poate fără recla- 
mații ?) provine din aceea câ și tabăra cea
laltă pare câ se lupta „pentru plan", „pen
tru uzină", ba secretarul de partid sprijină 
chiar acea tabăra ce pare a „omeniei", a 
respectului pentru omul muncii. Apoi, șirul 
instrumentelor celor ce-l atacă pe Ceșkov 
este bogat și, aș zice, „măreț" în substanța 
lui : 15 salariați, unii chiar dintre cei se
rioși, își dau demisia, nu mai vor sâ lu
creze cu „tiranul" (șl ce Impresie pot face 
15 demisii I). O economistâ tînârâ îl ipri-

admite sâ 
cedeze. „Au 
argumentează 
eu sînt om I"

fie contrazis șl nici 
spus muncitorii..." i 
la un moment dat. 

răspunde el ferm. „Au 
„Și eu sînt comunist !"

jinâ : apare, strecurata, în acest caz, șer- 
pește, ideea câ s-ar putea sâ fie acuzat de 
imoralitate („ați fost vâzuți împreună...").

Ceșkov, însâ, deși poate nu întotdeauna 
calm, râmîne imperturbabil în aplicarea li
niei științifice a muncii. El știe că a-ți iubi 
poporul, de „azi", înseamnă a-l îndemna la 
ordine, la responsabilitate, la efort, la in
formarea exactă, oricît ar fi de neplăcută, 
la respectarea strictă a termenelor și pro
gramelor. La muncă I Fasoanele potrivit că
rora asemenea probleme se rezolvă doar cu 
„strîngerea colectivului" și „entuziasmarea 
lui" pe un teren de indisciplină nu rezistă 
în fața lui Ceșkov, care știe că a fi comu
nist într-o epocă modernă înseamnă exac
titate pînă la pragul intoleranței. $i a-ți 
măsura valoarea. Și a-ți face datoria. De 
aceea el ține creta calculului permanent 
în mînă.

...Văzînd filmul, mă gîndeam ce teribilă 
• totuși inerția aceea, semifeudala men
talitate cu care se luptă el și cît de bine 
se maschează ea uneori pînă și într-o so
cietate nouă ca a noastră, cu lozinci con
temporane. Ce bătălie serioasă, pe multiple 
și fine planuri morale, trebuie dusă cu ea. 
Cu creta în mînă. Și, așa cum se spunea 
în concluzie : pînă cînd ideea de disciplină, 
de plan și de termene va intra tuturor în 
sînge.

Steaua — U.T.A., Dinamo — 
„U" Cluj-Napoca, A.S.A. TîrgU 
Mureș — Universitatea Craiova» 
Politehnica Timișoara — F.C.M. 
Reșița, Politehnica Iași — Rapid, 
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Bi
hor, F.C. Constanța — Jiul și 
F.C. Argeș — Olimpia Satu Mare. 
Meciul S.C. Bacău — Sportul 
studențesc a fost amînat.

• DUPĂ O ZI de repaus, tur
neul zonal feminin de șah de 
la Foia (Iugoslavia) a continuat 
cu disputarea partidelor din 
runda a șaptea.

Maestra româncă Margareta 
Teodorescu a remizat cu șahista 
vest-germană Anni Lâakmann, 
rezultat consemnat și în partide
le Belamarici — Porubski și 
Kalchbrenner — Vokralova. La- 
zarevici a învins-o pe Kattinger, 
iar Hartston a cîștigat Ia Podra- 
janskaia. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

Lidera clasamentului continuă 
să fie Lemaciko (Bulgaria) — 
5 puncte . (1), urmată de Vokra
lova (Cehoslovacia) și Porubski 
(Ungaria) — cu cite 5 puncte. 
Margareta Teodorescu ocupă lo
cul șapte, cu 4 puncte, iar Su- 
zana Makai totalizează 3,5 punc
te, avînd o partidă întreruptă.

• SALA OLIMPIA din Timi
șoara a găzduit aseară o nouă 
întîlnire între selecționatele 
masculine de volei ale României 
și Poloniei, care se pregătesc în 
vederea campionatelor europene. 
Partida s-a închei*»  cu scorul 
de 3—1 (15-6, 15-17, 15—13,
15—11) în favoarea voleibaliști
lor români.

• DUPĂ consumarea a trei 
ture, în Balcaniada masculină de 
șah, care se desfășoară la Istan
bul, conduce echipa Iugoslaviei cu 
11,5 puncte (4), urmată de for
mațiile României — 7 puncte și 
Turciei — 5 puncte (1).

Rezultate înregistrate în turul 
trei-.: Iugoslavia — Bulgaria 1—1 
(patru partide întrerupte) ; Tur
cia — Grecia 4,5—0,5 (o partidă 
întreruptă).

Echipa României a avut 
beră.

zi li-

• SELECȚIONATA de 
(Juniori) a țării noastre va___
ni Ia 24 octombrie, Ia Frankfurt 
pe Oder, selecționata R. D. Ger
mane. A doua întîlnire dintre 
cele două echipe se va desfășu
ra la 26 octombrie Ia Cottbus.

box 
întîl-

• FOSTUL campion mondial 
de box la categoria grea, Joe 
Frazier, învins recent prin KO 
tehnic, în repriza a 15-a, de 
Cassius Clay, a declarat că-și va 
continua activitatea competițio- 
nală. Frazier a arătat că, anul 
viitor, în cursul lunii aprilie, va 
susține o întîlnire cu un ad
versar ce urmează să fie desem
nat. Joe Frazier este în vîrstă 
de 31 ani.

• TRADIȚIONALA cursă cl- 
elistă contracronometru indivi
dual, desfășurată în două manșe 
pe străzile orașului elvețian 
Lausanne, a revenit Ia actuala 
ediție rutierului olandez Joop 
Zoetemelk. Pe locul doi s-a cla
sat campionul belgian Eddy 
Merckx, urmat de italianul 
Giuseppe Perletto și elvețianul 
Joseph Fuchs.

• ASEARĂ la Amsterdam. în 
grupa a 5-a a campionatului eu
ropean de fotbal, selecționata 
Olandei a învins cu scorul de 
3—0 (1—0) reprezentativa Polo
niei. Autorii golurilor : Neeskens 
(min. 19), Geels (min. 47) și 
Thyssen (min. 59). Au asistat 
55 000 de spectatori.

întreprinderea de Agrement ți Producție 
Industrială pentru Turism din București, 

str. Luterană nr. 9, anunță publicul amator 
Deschiderea „Patinoarului Floreasca" 

la data de 1 noiembrie 1975
înscrierile la cursurile de inițiere pentru copii încep la data de 

10. 10. 1975 la sediul patinoarului.
Relații suplimentare la telefon 3311 li.

ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" 
București, B-dul Muncii nr. 256 sectorul 3, 

INCADREAZA
• șef birou exploatare auto
• inginer mecanic speciali

tatea auto
• economist
• tehnician normator
• tehnician auto
• tehnicieni C.F.U.
• inginer mecanic utilaje
• tehnicieni dispeceri
• automacaragii
• mecanici de locomotive 

autorizați
• conducători auto
• tractoriști

• oțelari
• forjori
• muncitori necalificați pen

tru manipulări de mate
riale

• muncitori necalificați pen
tru calificare în meseriile 
de oțelar și forjor

• instalatori sanitariști
• instalatori ventilații
• zidari
• lăcătuși construcții meta

lice
• pavatori

Condiții de încadrare conform Lefii 12/1971.
Informații suplimentare la telefon 43 04 40 interior 1856, Servi

ciul personal.

REGIONALA 
DE CĂI FERATE 

BUCUREȘTI
Recrutează candidați pentru a-i califica prin cursuri de 

două luni cu scoatere din producție, sau calificare pe locul 
de muncă in stațiile cu vacanțe, pentru funcțiile de mane- 
vront vagoane ți frinar.

Cursurile se organizează la Grupul Școlar C. F. Bucu
rați) ți stațiile : Ploiești Sud, Constanța, Medgidia.

Cursanții beneficiază :
- Cei cu scoatere din producție de remunerarea avută, 

dacă vin prin transfer ți 400 lei lunar cei caro nu au fost 
angajați. ’
- Cei care se califică la locul de muncă, do 1 233 lei.
- După calificare ți încadrare, de remunerații Intro 1 672 ți 

1876 lei.

Condiții de înscriere : virsta 18-43 ani, absolvenți a cel pu
țin 4 clase elementare, domiciliul pe roza regionalei.

Dosarul de inicriere va conține : cerere, certificat de națte- 
re, de studii, dovadă că nu suferă de boli cronice eliberată de 
dispensarul de care aparține, certificat de cazier judiciar.

înscrierea ți relații la Grupul Școlar C.F.R. București, tele
fon 17 18 80, interior 3245 țl Stațiile C.F.R.

UNIVERSITATEA 
POPULARĂ 

CASA DE CULTURĂ 
A SECTORULUI I, 

str. Slătineanu nr. 16 
București

ANUNȚA DESCHIDEREA 
URMĂTOARELOR CURSURI:

• Dactilografie-secretariat 
tehnic (15 zile, o lună și două 
luni) (încep la data înscrie
rii)

o Cosmetică, croitorie, 
depanare radio T.V.

o Autoapărare
• Balet copil
• Discotecă
• Acordeon, chitară, ba

terie
• Limbi străinei engle

za. germana, franceza (a- 
dulți-copii)

o Regie film (regizori L. 
Bratu și Gh. Tureu)

• Operatorie și tehnica 
cinematografică

o Foto și diapozitive 
alb-negru ți color.

Informații la Casa de 
cultură sect. I, Tel. 11 98 68.



APARIȚIA LA BELGRAD A VOLUMULUI 
INTITULAT „DOCUMENTE ALE PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN"
La Belgrad, a văzut lumi

na tiparului, sub egida cen
trului editorial „Komunist", 
volumul intitulat „Documente 
ale Partidului Comunist Ro
mân".

Constituind prima lucrare 
din cadrul colecției „Docu
mente ale partidelor comu
niste și ale altor partide pro
gresiste", inițiată de cunoscu
ta editură iugoslavă, volumul 
înmănunchează, în peste 260 
de pagini, principalele do
cumente ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R. Primul do
cument inclus în această cu
legere este Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, cu privire la activitatea 
P.C.R. in perioada dintre 
Congresele al X-lea și al 
XI-lea și sarcinile de viitor 
ale partidului. In continuare 
sînt inserate Programul 
Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism, Directivele Con
gresului al XI-lea al P.C.R. 
cu privire Ia planul cincinal 
1976—1980 și liniile directoare 
ale dezvoltării economico-so- 
ciale a României pentru pe
rioada 1981—1990. Codul 
principiilor și normelor mun
cii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste. 
Rezoluția Congresului al XI- 
lea al Partidului Comunist 
Român.

După apariția în aceeași 
editură, cu un an în urmă, &

Conferința internațională a Centrului
Pacea mondială prin drept44n1

în diferitele sale sec
țiuni pe probleme, cea 
de-a Vll-a Conferință in
ternațională a centrului 
„Pacea mondială prin 
drept" își continuă în a- 
ceste zile lucrările la 
Washington.

în cuvîntul său în cadrul sec
țiunii privind Carta drepturilor 
și îndatoririlor economice ale 
statelor. Constantin Stătescu, 
președintele Tribunalului su
prem, informînd despre poziția 
țării noastre în problemele pri
vind instituirea unei noi ordini 
economice și politice internațio
nale. a spus, între altele, că în 
rezolvarea tuturor problemelor 
privind stabilirea noii ordini e- 
conomice internaționale trebuie 
să se pornească de la faptul că 
este necesară nu o simplă mo-

PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT*  PE SCURT

• In sălile Forumului din 
Stuttgart s-a deschis o ex- 
pozițe reprezentativă de pic
tură românească contempo
rană. La vernisaj, Albert Sei- 
friz, președintele Institutului 
de relații culturale cu străi
nătatea din'Stuttgart, și am
basadorul României la Bonn, 
Ion Morega. au evocat dez
voltarea pozitivă a schimbu
rilor cultural-științifice ro- 
mâno-vest-germane.

• MIERCURI SEARA, tovară
șul Mihai Marinescu, viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele Comitetului de Stat 5 al 
Planificării, a părăsit Moscova.

La plecare, pe aeroportul Se- 
remetievo a fost condus de 
N. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

A fost prezent Gheorghe Ba- 
drus. ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai amba
sadei,
• DELEGAȚIA MILITARĂ 

ROMÂNA, condusă de general
colonel Sterian Țîrcă, adjunct al 
ministrului apărării naționale, a 
fost primită, miercuri de minis
trul apărării al Italiei, Arnaldo 
Forlani.

• LI SIEN-NIEN. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R. P. Chineze, a 
avut, miercuri, la Pekin, o în
trevedere și o convorbire cordia
lă, prietenească, cu membrii 
delegației Asociației de priete- 

lucrării „Nicolae Ceaușescu — 
«Scrieri alese*",  publicarea 
acestui volum vine în în- 
timpinarea interesului mani
festat în țara vecină și prie
tenă față de activitatea parti
dului nostru, față de țara 
noastră și realizările ei in 
construcția socialistă, față 
de contribuțiile României so
cialiste la lupta tuturor for
țelor progresiste ale lumii 
contemporane pentru făuri
rea unei lumi mai drepte și 
mai bune.

într-o convorbire cu cores
pondentul presei române la 
Belgrad, David Atlagici, re- 
dactor-șef și responsabil al 
Editurii „Komunist", și-a ex
primat satisfacția pentru 
faptul că editura a avut po
sibilitatea să publice o nouă 
lucrare consacrată României 
vecine și prietene, activității 
și preocupărilor Partidului 
Comunist Român.

Interlocutorul a relevat că 
apariția acestei lucrări este 
apreciată în Iugoslavia ca 
un eveniment editorial im
portant, publicului din țara 
vecină prilejuindu-i-se, ast
fel, un contact direct cu do
cumentele celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român, care a marcat o 
etapă însemnată în construi
rea societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Apariția 
volumului constituie, toto
dată, o nouă contribuție la 
strîngerea legăturilor de pri
etenie și colaborare dintre 
P.C.R. și U.C.I., la înțelegerea 
dintre poporul român și po
poarele iugoslave.

ra-dificare, de ordin formal, a ... 
porturilor internaționale, nu o 
simplă înlocuire de etichetă, ci 
este necesară o modificare radi
cală a însuși conținutului aces
tor raporturi. Aceasta înseam
nă că întregul sistem juridic 
destinat să exprime noua ordi
ne economică internațională tre
buie să aibă drept scop înlo
cuirea vechilor raporturi de i- 
nechitate și exploatare. cu‘ ra
porturi democratice, întemeiate 
pe respectarea independenței și 
suveranității naționale, de ega
litate deplină în drepturi a tu
turor statelor, pe neamestecul 
în afacerile interne și avanta
jul reciproc, pe dreptul impres
criptibil al fiecărui popor de 
a-și alege liber sistemul social 
pe care îl dorește și căile dez
voltării sale economice și sociale.

nie româno-chineze, condusă de 
tovarășul Pavel Ștefan, membru 
al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, vicepreședinte al aso
ciației, aflată într-o vizită de 
prietenie în R. P. Chineză, la 
invitația Asociației de prietenie 
a poporului chinez cu străinăta
tea și a Asociației de prietenie 
China-România.

PHENIAN t

Tovarășul Kim Ir Sen a primit
pe reprezentantul P.C.R

Tovarășul Kim Ir Sen, secre
tar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președinte
le R.P.D. Coreene, împreună cu 
tovarășa Kim Săng E, a pri
mit, marți, 14 octombrie, pe to
varășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, aflat într-o vizită de 
prietenie în R.P.D. Coreeană, la 
invitația conducerii de partid și 
de stat a acestei țări.

Cu acest prilej, tovarășul 
Emil Bobu a transmis din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu un 
mesaj de caldă prietenie, salu
tări cordiale și urări de viață 
lungă tovarășilor Kim Ir Sen și 
Kim Săng E.

Miercuri, președintele Italiei, 
Giovanni Leone, a adresat un 
mesaj celor două camere ale 
Parlamentului, în care s-a refe
rit la cele mai importante pro
bleme economice, sociale, admi
nistrative și financiare cu care 
este confruntată țara în prezent.

Apreciind că sînt multiple 
cauzele acestei crize, șeful sta
tului italian a remarcat că eco
nomia a „aruncat umbra ame
nințătoare a șomajului" — fe
nomen atribuit de președinte 
„caracteristicilor structurale ale 
sistemului economico-social al 
tării".

Președintele italian a preconi
zat, de asemenea, adoptarea 
unor măsuri pentru eliminarea 
uneia dintre cele mai importan
te surse de proteste la nivel na
țional, respectiv corupția, foar
te răspîndită și ,;care trebuie 
combătută cu o asprime extre
mă".

In ce privește Parlamentul, 
șeful statului italian s-a pro
nunțat pentru „restabilirea dem
nității legii", pentru întreprin
derea unor acțiuni mai eficace 
din partea guvernului.

Deși prevăzută de constituție, 
intervenția șefului statului ita-

INCIDENT ISRAELIANO-SIRIAN
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VÎNT militar sirian a declarat 
că forțele israeliene din Golan 
au lansat, marți, un atac, deschi- 
zînd focul asupra a doi cetă
țeni sirieni — un bărbat și o fe
meie — în timp ce aceștia își 
lucrau ogorul în zona-tampon. 
Purtătorul de cuvînt sirian a 
precizat că cei doi cetățeni au 
fost uciși.

• UN COMUNICAT al arma
tei israeliene informează că, 
marți, o patrulă israeliană a 
ucis doi agricultori sirieni în re
giunea Golan. Comunicatul afir
mă că aceștia au pătruns pe te
ritoriul ocupat de Israel la nord 
de Kuneitra și au ignorat soma
ția de a se retrage.

• ÎN VIRTUTEA UNUI DE
CRET emis de Consiliul Coman
damentului Revoluției, toți co
piii libieni de neste sase ani vor 
fi cuprinși în sistemul de învă- 
tâmînt obligatoriu de nouă ani.

La rindul lor, tovarășul Kim 
Ir Sen și tovarășa Kim Săng E 
au transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu salutări cordiale, u- 
rări de sănătate și succes în ac
tivitatea nobilă pe care o des
fășoară.

Tovarășul Kim Ir Sen a evo
cat cu deplină satisfacție rezul
tatele fructuoase ale recentei 
sale vizite în România, a evi
dențiat importanța convorbirilor 
rodnice pe care le-a avut cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Kim Ir Sen, îm
preună cu tovarășa Kim SăngE, 
a reținut pe oaspete la dejun. 
La primire și dejun a participat 
ambasadorul țării noastre 
Phenian, Dumitru Popa.

la

lian are. totuși, un caracter ex
cepțional — sint de părere ob
servatorii de la Roma, iar a- 
ceastă trăsătură este redată 
chiar și de aprecierile docu
mentului, în care președintele 
afirmă că „un sentiment de ne
liniște domină țara". El a făcut 
apel la voința comună a tuturor 
italienilor de a pune capăt ac
tualei crize.
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• HARTA DE DOUA MILENII. Pe un șantier arheologie situat 
la Changsha, în sudul R. P. Chineze, a fost descoperită o hartă 
a Chinei veche de... 2100 de ani ! Pe un pătrat, din mătase, 
avînd latura de 96 cm, este desenată în.culori aurii, cu o mare 
precizie, o regiune de clteva mii de km pătrați pe care figurează 
80 de orașe și comune, 30 de rîuri, drumuri și munți. Tehnicile 
utilizate pentru alcătuirea acestei hărți, care datează din pe
rioada dinastiei Han (200 î.e.n. — 200 e.n.), corespund normelor 
celor mai moderne topografice. Revista „La Chine", care relatea
ză această descoperire, consideră că harta ar fi fost destinată 
operațiunilor militare împotriva unor mișcări separatiste. Acest 
important document cartografic a fost găsit într-un mormînt, 
alături de osemintele unui general din epoca respectivă și de 
armele acestuia • PLAN ÎMPOTRIVA POLUĂRII. La Tokio s-a 
elaborat un plan pe durata de doi ani de luptă împotriva poluării 
cu gazele de eșapament. Astfel, 33 de zone ale capitalei nipone 
au fost interzise circulației cu automobile, iar în viitor vor mai 
fi închise încă 100 de zone. Chiar și după aceste măsuri, afirmă 
specialiștii niponi, mașinile din Tokio vor răspîndi zilnic în at
mosferă 13 tone de oxid de azot © INSULE PLUTITOARE DE 
GHEAȚA. între mările australe și boreale plutesc 38 700 km.p. 
de ghețuri plutitoare sau aisberguri, afirmă specialiștii sovietici 
care au alcătuit, eu ajutorul sateliților, o statistica a acestor 
suprafețe de gheață detașate de ghețarii tereștri sau banchize de 
gheață. Cele mai mari aisberguri ating 700 m înălțime, 2 km 
lungime și alți 2 lățime. Specialiștii afirmă că dacă s-ar pune 
una lingă alta aceste „insule", ele ar forma o suprafață mai 
mare decit a Mării Baltice o A XXI-A EXPEDIȚIE ANTARCTI
CA SOVIETICA a părăsit Leningradul la bordul navei Diesel- 
electrice „Mihail Somov“ în vederea desfășurării unui nou ciclu 
de cercetări științifice pe cel de-al șaselea continent. Expediția 
se compune din peste 250 de cercetători. Programul lucrărilor 
prevede continuarea explorărilor geologice și studierea com
plexă a bogățiilor mării conform programului internațional „Ex- 
Serimentul Sud-Polar“ • LOCALITĂȚI SCUFUNDATE CU 8 

IETRI IN JUMĂTATE DE SECOL. Potrivit unui raport al Ser
viciului federal de geologie, mai multe regiuni din Sțatele Unite 
sînt afectate de fenomenul scufundării, determinat de deplasarea 
struțurilor de petrol și apă. O serie de localități nord-americane 
s-au scufundat aproximativ opt metri în decurs de numai o_ ju
mătate de secol. Valea San Joaquin, mare regiune agricolă în 
California a pierdut, în medie, peste doi metri, începînd din 1920, 
iar o parte din această regiune s-a scufundat opt metri, preci
zează raportul. Fenomenul s-a observat și in unele zone din 
Texas, Arizona, Louisiana și Nevada • BENZINA DIN PORTUL 
MURORAN. Peste 10 000 de litri de benzină s-au răspîndit pe 
suprafața apelor portului nipon Muroran, de pe litoralul sudic 
al Insulei Hokkaido, în urma ciocnirii petrolierului „Sanpo 
Maru", cu o ambarcațiune de pescuit. Impactul a provocat o 
fisură în rezervoarele petrolierului, iar benzina care se scurge 
prin ea se răspîndește rapid pe suprafața apei din cauza vîntului 
puternic din regiune. Circulația navelor în port a fost întreruptă.

Ambasadorul 
României la Caracas 
primit de președintele 

Venezuelei
Președintele Republicii Ve

nezuela, Carlos Andres Pe- 
•rez, a primit pe ambasadorul 
României la Caracas, Petra- 
che Dănilă. Ambasadorul 
român a transmis președin
telui Venezuelei din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, un salut căl
duros și urări pentru obți
nerea de succese tot mai mari 
în activitatea sa.

Președintele Venezuelei a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un salut cordial 
din partea sa și a doamnei 
Biaquita de Perez, și a ex
primat dorința ca poporul 
român să obțină noi succese 
în opera pe care o înfăptu
iește.

In cursul întrevederii, au 
fost discutate aspecte ale re
lațiilor româno-venezuelene 
și acțiuni pentru intensifi
carea lor.

CIPRU-
Makarios, 

patra 
______ interco- 
problema cipriotă 

pozi- 
„Cu

pro- 
toate

• PREȘEDINTELE 
LUI. arhiepiscopul 
reamintind că cea de-a 
rundă a convorbirilor 
munitare în . '
s-a încheiat fără rezultate 
tive, a declarat miercuri : 
toate acestea, noi sintem 
să reluăm convorbirile, 
partea turcă va prezenta 
puneri concrete privind 
aspectele problemei cipriote , și 
care să ofere o bază rezonabilă 
pentru negocieri serioase".
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România sprijină promovarea 
cooperării între țările în curs 

de dezvoltare
Comitetul pentru problemele economice Si financiare al Adu

nării Generale a trecut la abordarea punctelor agendei sale 
privind cooperarea economică și tehnică între țările în curs de 
dezvoltare, puncte care, potrivit aprecierii reprezentanților sta
telor, sînt o reflectare a semnificației crescînde — economice și 
politice — pe care o capătă acest flux de schimburi în ansam
blul relațiilor internaționale.

Vorbitorii subliniază că, din 
punct de vedere politic, proble
matica respectivă exprimă voin
ța țărilor în curs de dezvoltare 
de a aduce, prin eforturi comune 
și în mod solidar, o contribuție 
concretă și originală la accele
rarea dezvoltării lor economice 
și sociale, la soluționarea echi
tabilă a problemelor economice 
mondiale. De asemenea, coope
rarea între țările în curs de dez
voltare — se apreciază — ex
primă, pe plan economic, ne
cesitatea și posibilitățile utiliză
rii cît mai depline a capacității, 
experienței și resurselor acestor 
țări pentru promovarea investi
țiilor în diverse sfere ale eco
nomiilor naționale, a repartiză
rii mai echitabile a avantajelor 
comerțului mondial.

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 73-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

între 13—15 octombrie a.c. a 
avut loc, la Moscova, cea de-a 
73-a ședință a Comitetului Exe
cutiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat : 
K. Zarev, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, R. Rohlicek, 
vicepreședinte al Guvernului Re
publicii Socialiste Cehoslovace,
F. Bravo Pardo, viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Revoluțio
nar al Republicii Cuba, G. 
Weiss, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, D. Gombo- 
jav, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, K. Olșzewski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,
G. Szeker, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Ungare, M. 
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, la ședința Comitetu
lui Executiv a participat B. 
Iovici, membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I.

La ședința Comitetului Execu
tiv a participat, de asemenea, 
N. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

Ședința a fost prezidată de 
G. Weiss, reprezentantul R. D. 
Germane.

Comitetul Executiv al C.A.E.R. 
a relevat cu satisfacție rezulta
tele Conferinței pentru securi
tate și cooperare tn Europa și a 
subliniat că principiile procla
mate la această conferință și în
țelegerile consfințite în Actul 
final al conferinței creează pre
mise favorabile pentru lărgirea 
în continuare a colaborării 
fructuoase între statal? europene 
în. diferite domenii ale econo
miei, științei, tehnicii, protecției 
mediului înconjurător. '

Pornind de la faptul că țările 
membre ale C.A.E.R. sînt gata 
să urmeze cursul unei largi co
laborări internaționale. Consi
liul de Ajutor Economic Re
ciproc este ferm hotărît să-și 
aducă, în cadrul competențelor 
«ale, contribuția la realizarea 
principiilor și prevederilor res
pective, care și-au găsit reflec
tare în capitolul „Colaborarea în 
domeniul economiei, științei,

Aceste considerente, care co
incid. și se întrepătrund cu 
obiectivele formulate de țările 
în curs de dezvoltare și neali
niate — a subliniat reprezen
tantul român, Marian Chirilă, în 
cuvîntul rostit miercuri în Co
mitet — stau la baza sprijinului 
acordat de România acțiunilor 
întreprinse pentru promovarea 
cooperării între țările în curs 
de dezvoltare.

Vorbitorul a evidențiat dez
voltarea continuă a schimburilor 
bilaterale ale României cu circa 
90 de state în curs de dezvol
tare, extinderea acțiunilor de 
cooperare în producție cu un 
mare număr de state din Afri
ca, Orientul Mijlociu, America 
Latină, Asia.

tehnicii și mediului înconjură
tor" al Actului final al confe
rinței, folosind pentru aceasta 
colaborarea activă a C.A.E.R. cu 
C.E.E.. O.N.U.. UNESCO și alte 
organizații internaționale.

Comitetul Executiv a exami
nat și adoptat propunerile Co
misiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții de mașini cu pri
vire la direcțiile principale ale 
activității acesteia pe perioada 
1976—1980, care prevede elabo
rarea și înfăptuirea de acțiuni 
din Programul complex in unele 
ramuri ale construcțiilor de ma
șini și tipuri de producții, în 
conformitate cu hotărî rea celei 
de-a 29-a sesiuni. Conținutul 
principal al activității comisiei il 
vor constitui analizele, prognoze
le și coordonarea planurilor de 
dezvoltare a celor mai impor
tante ramuri ale construcțiilor 
de mașini și tipuri de producții, 
specializarea și cooperarea mul
tilaterală internațională în pro
ducție, standardizarea și coor
donarea cercetărilor științifice 
Ș’ tehnice, creșterea eficienței 
multilaterale, în scopul unei 
mai depline satisfaceri a nece
sarului tuturor ramurilor eco
nomiilor naționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. cu tipuri 
moderne de produse ale con
strucțiilor de mașini.

La ședința Comitetului Exe
cutiv a fost examinat raportul 
Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru industria ușoară privind 
stadiul realizării hotărîrilor se
siunii Consiliului, adoptate la 
cea de-a 27-a ședință, privind 
soluționarea principalelor pro
bleme ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în acest 
domeniu.

Comitetul Executiv a relevat 
că, în perioada 1973—1975. co
misia și-a concentrat activita
tea asupra îndeplinirii Progra
mului complex și a hotărîrilor 
sesiunii Consiliului, adoptate la 
ședințele a 27-a și a 28-a.

în industria ușoară a țărilor 
membre ale C.A.E.R. au avut 
loc schimbări structurale însem
nate legate de folosirea unei 
tehnici și tehnologii mai efi
ciente și, de asemenea, creșterea 
însemnată a ponderii materiilor 
prime chimice prelucrate.

Comitetul Executiv a trasat 
sarcină Comisiei să continue ac
tivitatea sa cu privire la adîn- 
cirea colaborării îndreptate spre 
satisfacerea mai deplină a ce
rințelor populației în mărfuri 
de larg consum, folosirea mai

Consultări ale 
Comitetului O.U.A.

pentru Angola

Comitetul O.U.A. pentru An
gola aflat la Luanda — centrul 
administrativ al teritoriului — 
pentru a stabili contacte cu li
derii mișcărilor de eliberare na
țională. M.P.L.A.. F.N.L.A. și 
U.N.I.T.A., în vederea unifică
rii rîndurilor acestora si pregă
tirii condițiilor de nace si secu
ritate indispensabile proclamării 
independenței Angolei. s-a de
plasat, după consultările cu li
derii Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
în provincia Cabinda. Potrivit 
unui comunicat difuzat presei, 
membrii misiunii vor continua 
aici consultările cu alti lideri ai 
mișcării de eliberare pentru 
realizarea unui acord de înce
tare a ostilităților. Agenția U- 
nited Press International re
amintește că, în ce privește vii
torul Cabindei. cele trei mișcări 
de eliberare s-au pronunțat îm
potriva oricăror încercări de se
cesiune, subliniind că această 
regiune este parte componentă 
a teritoriului Angolei.

deplină și reconstruirea capaci
tăților existente ale întreprin
derilor textile, de confecții, în- 
călțăminte-pielărie, mobilă și 
poligrafice, utilizarea mai bună 
a materiilor prime chimice și 
naturale. S-a recomandat să se 
elaboreze propuneri privind or
ganizarea producției la o serie 
de bunuri de consum, pe baza 
specializării și cooperării în 
producție, în scopul satisfacerii 
în mai mare măsură a necesită
ților populației.

Comitetul Executiv » exami
nat raportul privind activitate» 
organizației de colaborare în si
derurgie „Intermetal". S-a re
levat că în cei 10 ani de activi
tate, „Intermetal" a desfășurat 
o activitate importantă privind 
dezvoltarea colaborării econo
mice între țările membre ale 
„Intermetal". Schimbul anual de 
produse siderurgice, peste con
tingentele comerciale, a atins a- 
proximativ 3 milioane tone.

Hotărîrile adoptate de Comi
tetul Executiv cu privire la ra
portul organizației de colabora
re în siderurgie sînt îndreptate 
spre adîncirea în continuare și 
perfecționarea colaborării în do
meniul schimburilor de produse 
siderurgice între țările membre 
ale „Intermetal", la care parti
cipă și întreprinderea de stat 
pentru Comerț Exterior „Metaî- 
importexport" din România și 
Uniunea uzinelor metalurgice 
din R.S.F. Iugoslavia.

Comitetul Executiv a adoptat 
direcțiile de perspectivă și te
mele din domeniul standardi
zării ale organelor C.A.E.R. și 
organizațiilor internaționale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
anii 1976—1980.

Comitetul Executiv a adoptat 
hotărîrea privind extinderea co
laborării Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia în cadrul 
C.A.E.R. asupra domeniului a- 
griculturii.

în timpul ședinței Comitetu
lui Executiv, reprezentanții îm
puterniciți ai țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. au semnat 
Protocolul privind aderarea Iu
goslaviei la organizația interna
țională de colaborare economi
că și tehnico-ș-tiințifică în do
meniul industriei electrotehnice 
„Iriterelectro", creată de țările 
interesate membre ale C.A.E.R., 
în anul 1973.

Ședința Comitetului Executiv 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de prietenie și înțelegere reci
procă.

lexiconul „senifeii tineretului"

Tineretul-în primele 
rînduri ale luptei pentru 
libertate, independență 

și progres
In lumea contemporană, in condițiile mutațiilor pozitive din 

viața internațională, tineretul constituie o prezență activă, di
namică, in lupta popoarelor pentru progres, democrație șl pace. 
Aspirațiile legilime ale tuturor națiunilor — de a-și făuri o 
viață mai bună și mai dreaptă, ferită de ororile războiului, pen
tru asigurarea condițiilor ca fiecare popor să-și poată edifica 
viitorul potrivit voinței proprii, pentru ca pe Terra să triumfe 
ideile libertății și independenței, ale democrației și păcii, pro
gresului și colaborării, prieteniei și securității — iși găsesc în 
tineri demni continuatori ai tradițiilor celor mai nobile ale 
umanității. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul primirii 
participanților la seminarul organizat de Uniunea Tineretului 
Comunist și Mișcarea Panafricană a Tineretului, spunea : „IN 
LUME SINT IN CURS MARI SCHIMBĂRI REVOLUȚIONARE. 
NAȚIONALE ȘI SOCIALE. SE AFIRMA CU PUTERE UN CURS 
NOU DE RELAȚII INTRE STATE, CURS CARE CREEAZA 
PENTRU PRIMA DATA CONDIȚII IN LUME CA POPOARELE 
SA PARTICIPE ÎN DEPLINA EGALITATE DE DREPTURI LA 
SOLUTIONAREA PROBLEMELOR MAJORE ALE VIEȚII IN
TERNATIONALE. SA ÎȘI SPUNĂ CUVÎNTUL ASUPRA OR
GANIZĂRII RELAȚIILOR INTERNATIONALE, SA ASIGURE 
DREPTUL FIECĂREI NAȚIUNI DE A SE DEZVOLTA LIBER. 
CORESPUNZĂTOR NĂZUINȚELOR SALE, FARA NICI UN 
AMESTEC DIN AFARA. IN ACEASTA LUPTA, ALĂTURI DE 
FORȚELE TOT MAI IMPORTANTE ALE PROGRESULUI SO
CIAL, ALE LUPTEI ANTIIMPERIALISTE. TINERETUL SE 
AFIRMA CU PUTERE ȘI JOACA UN ROL TOT MAI IMPOR
TANT. EL MILITEAZĂ CU VIGOARE PENTRU TRIUMFUL 
LUPTEI DE ELIBERARE NAȚIONALA, AL LUPTEI ÎMPO
TRIVA POLITICII IMPERIALISTE, COLONIALISTE ȘI NEO- 
COLONIALISTE, PENTRU O POLITICA DE COLABORARE 
PAȘNICA INTRE TOATE POPOARELE LUMII".

Lumea eliberării sociale și naționale s-a extins continuu, ca 
rezultat al acțiunilor desfășurate de țările socialiste, clasa mun
citoare. de avangarda lor revoluționară, partidele comuniste și 
muncitorești, de noile state care au pășit pe calea independen
ței. de masele largi ale țărănimii, intelectualității, femeilor,
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tineretului, de diferite mișcări democratice și progresiste de di
verse convingeri politice, filozofice și religioase, cu o orientare 
realistă în marile probleme care confruntă omenirea. Carac
terizat prin receptivitate și atașament pentru ideile înnoitoare, 
tineretul se afirmă ca o impresionantă forță în lupta pentru 
realizarea aspirațiilor de libertate și progres ale tuturor po
poarelor, împotriva dominației imperialiste, pentru respectarea 
neabătută a principiilor egalității, independenței și suveranității 
naționale a tuturor statelor. Exemple semnificative în acest 
sens ne-a oferit tineretul din Vietnam, Laos și Cambodgia. 
care cu prețul unor grele sacrificii au dobindit victoria finală. 
De aceeași dirzenie a dat dovadă tineretul din Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Insulele Capului Verde și Angola, a cărui pre
zență activă în rindul combatanților depășea cu mult jumăta
tea numărului total al efectivelor. în același context se înscrie 
lupta curajoasă pe care o duc tinerii din Republica Sud-Africa- 
nă, Rhodesia și Namibia, împotriva politicii de apartheid, pentru 
cucerirea libertăților democratice, pentru o viață liberă și 
demnă, precum și victoriile forțelor progresiste din America 
Latină în lupta pentru emancipare națională și transformări 
democratice, impotriva reacțiunii interne, a oligarhiei și im
perialismului.

O sumară trecere în revistă a preocupărilor și perspectivelor 
care se deschid tineretului din statele în curs de dezvoltare în 
etapa actuală și de viitor demonstrează angajarea tot mai spo
rită a tinerei generații din aceste țări, atît în lupta popoarelor 
din propriile țări cît și la lupta generală impotriva politicii im
perialiste de dominație și dictat, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale, pentru înlăturarea 
subdezvoltării și edificarea unei economii și culturi naționale 
corespunzătoare năzuințelor lor de progres. Participarea tine
retului la punerea în aplicare a programelor interne de dezvol
tare economică, politică și socială din aceste state este cu atît 
mai importantă cu cît populația tînără deține ponderea în to
talul locuitorilor din tinerele state independente, din țările 
nealiniate sau din cele în curs de dezvoltare. Conform studiilor 
elaborate de experți ai Națiunilor Unite, tineretul reprezintă 
60—70 la sută din totalul locuitorilor acestor state. în asemenea 
situație este firească stăruința partidelor și organizațiilor po
litice, a celor de tineret și studenți, pentru sporirea participării 
tineretului la realizarea obiectivelor majore de politică internă 
Si internațională.

în contextul deșteptării conștiinței naționale, ale eforturilor tot 
mai intense de dezvoltare social-economică se pot desprind*  
cîteva direcții și preocupări comune majorității tineretului din 
țările în curs de dezvoltare, deși fiecare țară are de soluționat 
probleme specifice, legate de sistemul propriu socio-politic, d*  
istoria colonizării și decolonizării, de opțiunile sale fundamen
tale, de potențialul său uman și material. Căile și modalității*  
de angajare concretă a tineretului sînt, de asemenea, diferite 
de la epocă la epocă, în funcție de perioada istorică pe care o 
străbate fiecare țară. Cu toate acestea, sînt totuși obiective co
mune care unesc, care dau trăsături apropiate detașamentelor 
de tineret din țările în curs de dezvoltare. Spre exemplu, mo
bilizarea tineretului la ridicarea gradului de conștientizare po
litică a maselor, combaterea analfabetismului, lupta pentru con*  
solidarea independenței naționale, folosirea în interes propriu 
a bogățiilor naționale, lupta împotriva monopolurilor străine, 
respingerea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialist® 
de amestec în problemele interne, sînt doar citeva din proble
mele care s-ar putea înscrie într-o agendă de preocupări comu
ne tineretului din aceste state. Enumerarea lor, evident incom
pletă, evidențiază legătura dialectică intre obiectivele politico

2. 

interne și externe pe care Ie urmăresc țările în curs de dez
voltare. Pe plan intern, creșterea participării tineretului la rea
lizarea bazelor unor industrii naționale, la dezvoltarea unei a- 
griculturi intensive constituie un argument al înțelegerii do 
către tineri a momentului prezent, necesității de a depăși 
starea de înapoiere economică și socială. In cea mai mare parte 
& statelor in curs de dezvoltare, organizațiile de tineret mobili
zează suie de mii de tineri pe șantierele viitoarelor uzine și 
fabrici, ale unor noi așezări rurale, la construcția unor sisteme 
de irigații, participă la redarea în circuitul agricol a unor noi 
suprafețe de teren, înfruntă numeroase dificultăți construind 
rețele de drumuri și căi ferate. Vizitînd mai multe țări africa
ne. am avut prilejul să întâlnesc tineri angajați în eforturile în
noitoare ale popotarelor lor. Astfel, în Algeria am putut vedea 
tineri muncitori, țărani și studenți prezenți pe șantierele und*  
se construiau satele-pilot, posturi moderne ale agriculturii al
geriene. In Tanzania și Zair i-am remarcat la defrișarea unor 
noi suprafețe destinate agriculturii. In Congo, ni s-a vorbit P*  
larg despre participarea tineretului la numeroase proiecte eco
nomice de valorificare a bogățiilor naționale. Un domeniu re
marcabil in care tineretul și studenții se manifestă activ est*  
cel al activității social-culturale. Călătorind pe continentul afri
can, discutind cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret sau 
ai ministerelor tineretului și sporturilor, interlocutorii relevă ro
lul deosebit de important care revine tinerei generații în înlă
turarea neștiinței de carte, în educația culturală a maselor, în 
dezvoltarea invățămîntului, care să corespundă intereselor na
ționale. „Africanizarea" școlarizării, punerea în valoare a au
tenticilor valori culturale naționale, crearea unui corp profeso
ral provenit din rindul populației autohtone sînt fenomene su
gestive pentru procesul înnoitor în care este antrenată tinăra 
generație a Africii.

Fără îndoială, atragerea maselor de tineri la realizarea po
liticii interne de dezvoltare economică, socială și culturală, pen
tru ameliorarea condițiilor de viață și muncă, pentru înfăptui
rea unor noi pași pe drumul independenței reale, constituie o- 
biectivul principal care îl au în vedere organizațiile de tineret 
și studenți din aceste state. Evident, pe pian internațional, unor 
asemenea preocupări comune li se adaugă altele, cum sînt lupta 
împotriva politicii de dominație și dictat, a rasismului și apart
heidului, pentru democratizarea vieții internaționale. Strînsa co
relare a preocupărilor tineretului pentru soluționarea proble
melor interne și internaționale, proluntla angajare a organiza
țiilor de tineret și studenți exprimă cel mai pregnant respon
sabilitatea pe care sînt gata să și-o asume tinerii, în viața fie
cărei țări, in soluționarea problemelor majore ale lumii. Suc
cesele dobindite de mișcarea de tineret și studenți din țările 
în curs de dezvoltare denotă largile posibilități pe care organi
zațiile politice și profesionale de tineret le au pentru afirmarea 
drepturilor tinerei generații la o viață mai bună, la edificarea 
unei societăți care să satisfacă cerințele sale de progres, co
laborare și prietenie. In relevarea acestor aspirații, făurirea unei 
noi ordini economice internaționale ocupă un loc de frunte între 
activitățile internaționale permanente ale organizațiilor de ti
neret din țările în curs de dezvoltare. Lichidarea subdezvoltării, 
a împărțirii lumii în țări bogate și sărace, asigurarea accesului 
tuturor statelor la cuceririle științei și tehnicii contemporane, 
dreptul fiecărui popor de a dispune în mod suveran de resursele 
naționale, de rezultatele muncii sale, stabilirea unor raporturi 
echitabile și stabile între prețurile materiilor prime și ale pro
duselor industriale, încetarea cursei înarmărilor și alocarea fon
durilor provenite de pe urma înfăptuirii unor măsuri reale de 
dezarmare, înlăturarea stării de înapoiere, se încadrează organic
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în vasta paletă de preocupări a mișcării de tineret (lin statele 
în curs de_ dezvoltare. Numeroasele reuniuni cu caracter na
țional sau internațional au relevat importanța pe care tinerii o 
acordă înfăptuirii cerințelor de democratizare a relațiilor eco
nomice interstatale, așezării schimburilor economice internațio
nale pe baze reciproc avantajoase, sprijinirii eforturilor statelor 
în curs de dezvoltare pentru eliminarea decalajelor economice, 
pregătirii cadrelor naționale de specialiști.

Tineretul român, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, promovînd cu 
consecvență în activitatea lor internațională politica externă a 
partidului și statului nostru, și-au exprimat în repetate rînduri 
solidaritatea militantă cu lupta tineretului din cadrul mișcărilor 
de eliberare națională, al organizațiilor care luptă pentru liber
tate, independență și democrație, împotriva rasismului, a po
liticii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, cu tinerii din 
țările în curs de dezvoltare și nealiniate, acordîndu-le un sprijin 
deosebit. De la an la an, relațiile bilaterale, colaborarea pe 
multiple planuri a U.T.C. și U.A.S.C.R. cu organizațiile de ti
neret din statele în curs de dezvoltare, cu tineri care luptă pen
tru eliberare națională, s-a intensificat, în interesul reciproc al 
mișcării internaționale de tineret. Organizațiile de tineret din 
România au fost prezente la numeroase acțiuni, naționale sau 
internaționale — congrese, seminarii, simpozioane — în cadrul 
cărora s-au intensificat contactele, a fost reafirmată solidaritatea 
noastră cu tineretul din aceste state, cu acțiunile tinerei genera
ții pentru libertate și progres. Una din formele concrete prin 
care se manifestă contribuția României, a tineretului nostru la 
lichidarea subdezvoltării, pentru înaintarea pe drumul progresu
lui a tuturor, națiunilor este și creșterea numărului de tineri 
care, proveniți din circa 100 de țări, studiază în școlile și facul
tățile românești. în cursul unor întîlniri organizate la București 
sau pe alte meridiane, reprezentanții tineretului șl studenților 
din România, în spiritul tradițiilor poporului român, și-au alătu
rat glasul tineretului progresist in apărarea revendicărilor le
gitime ale țărilor în curs de dezvoltare, ale popoarelor care 
luptă pentru independență, impotriva rasismului. Această an- 
K.ajare, avînd o bază obiectivă în faptul eă însăși România so
cialistă este un stat în curs de dezvoltare, și-a găsit reflectarea, 
între altele, și în organizarea unor acțiuni internaționale, cu o 
participare numeroasă a reprezentanților tineretului progresist, 
revoluționar de pretutindeni. In această ordine de idei s-au în
scris Conferința internațională a tineretului pe problemele popu
lației, seminarul organizat de Uniunea Tineretului Comunist și 
Mișcarea Panafricană a Tineretului, seminarul U.A.S.C.R. — 
I.S.M.U.N. care, prin agenda cuprinzătoare, atmosfera de lucru, 
cadrul prietenesc și de înțelegere în care s-au desfășurat, au 
contribuit la întărirea colaborării și solidarității dintre organi
zațiile de tineret din România și cele ale tineretului democrat 
in lupta, pe calea dezvoltării economice și politice independente, 
pentru libertate și progres social.

Tineretul român, U.T.C. și U.A.S.C.R., acționind pe baza prin
cipiilor politicii externe a partidului și statului nostru, vor dez
volta și în perioada următoare raporturile de prietenie cu orga
nizațiile de tineret progresiste și democratice din statele in curs 
de dezvoltare, din țările nealiniate, cu tineretul mișcărilor de 
eliberare națională, pentru înfăptuirea dezideratelor majore ale 
tuturor popoarelor de a trăi într-o lume a egalității și justiției, 
a progresului și păcii, a securității și colaborării internaționale.

IOAN TIMOFTE

lexiconul „sciiifeii linerehiliii"
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