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Vineri, 17 octombrie, a 
avut loc, sub președinția 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, o Consfătuire de lucru 
cu primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, 
cu șefii direcțiilor județene 
agricole și comerciale.

Au participat membrii și 
membrii supleanți ai Corn!* 
tetului Politic Executiv al 
C.C. al PC.R., membri ai 
C.C. al P.C.R. și ai guvef- 
nriltil, ai conducerii unor 
ministere, instituții centrale 
economice și organizațiilor 
obștești, șefi și adjuncți 
șefi de secție la C.C. 
P.C.R.

In cadrul consfătuirii 
fost examinate :

1. Măsurile ce trebuie 
tntreprinse pentru buna 
aprovizionare a populației 
în perioada de toamnă- 
iarnă; realizarea fondului 
de stat, a planului de achi
ziții și contractări; progra
mele și măsurile pentru asi
gurarea producției de le
gume în anul viitor f

2. Stadiul pregătirii Con
gresului consiliilor popu
lare județene;

3. Probleme legate 
realizarea planului în 
dustrie, agricultură, a 
vestițiilor pe acest an, 
ultimele trei luni, precum 
și pregătirile pentru pro
ducția anului 1976.

In cadrul consfătuirii de 
lucru au luat cuvîntul tova
rășii : Cornel Onescu, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R., 
Ion Cîrcei, prim-secretar al 
Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., Gheorghe 
Petrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj

de
al

au

de 
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al P.C.R., Vasile Marin, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al 
P.C.R., Trifon Darie, secre
tar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., Ștefan 
Mocuța, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj 
al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
£.6.R., ^rfm-secretar al 
Comitetului județean Bra
șov al P.C.R., Dumitru 
Bej an, prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al 
P.C.R., Constantin Drăgan, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., 
Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al 
P.C.R., Gheorghe Roșu, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Bacău al 
PC.R., Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Nicolae 
Mihai, președintele Centro- 
coop, Dumitru Bălan, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Brăila al P.C.R., 
Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare.

Participanții la discuții 
au informat în legătură cu 
activitatea desfășurată de 
organele locale de partid și 
de stat, de ministere și or
ganizații centrale economi
ce pentru îmbunătățirea a- 
provizionării populației, 
pentru remedierea neajun
surilor ce se manifestă încă 
în acest domeniu. în cuvîn
tul lor vorbitorii au subli-
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În spiritul

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarășului 
de Comitetul județean lași al P.C.R,Nicolae Ceaușescu,

niat că sînt toate condițiile 
pentru îndeplinirea integra
lă a măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv, 
de secretarul general al 
partidului, pentru aprovi
zionarea cetățenilor cu can
tități sporite de produse a- 
groalimentare și bunuri de 
consum industriale, în pe
rioada trimestrului IV. 1975 
și trimestrele I-II 1976. Au 
fost prezentate acțiunile în 
curs pentru încheierea în 
termenul cel mai scurt a 
strîngerii întregii recolte de 
porumb, sfeclă de zahăr, 
cartofi, legume, fructe și 
alte produse, pentru reali
zarea planului de achiziții 
și a fondului de stat, astfel 
încît populația să poată be
neficia de toate cantitățile 
prevăzute a fi desfăcute în 
următoarele luni, de o apro
vizionare ritmică și rațio
nală.

Referindu-se la pregăti
rile care au loc în vede
rea Congresului consiliilor 
populare, primii secretari 
ai comitetelor județene de 
partid 
pecte principale ale acti
vității 
ră, în 
conducerii partidului și sta
tului nostru, pentru elabo
rarea și dezbaterea cu cetă
țenii a programelor de dez
voltare economico-socială și 
de sistematizare a tuturor 
localităților din țara noas
tră.

în cadrul discuțiilor a fost 
abordat, de asemenea, mo
dul cum se îndeplinește pla
nul pe 1975, atît în indus
trie, cît și în agricultură, 
relevîndu-se pe lîngă succe
sele obținute și o serie de 
carențe. Dezbaterile au evi-

econo- 
preve- 

cincinal 
Totoda-

au înfățișat as-

care se desfășoa- 
spiritul hotărîrilor

dențiat preocuparea orga
nelor și organizațiilor de 
partid pentru lichidarea ne
întârziată a acestor lipsuri, 
pentru punerea în valoare 
cît mai deplin a potențialu
lui uman și material exis
tent, precum și voința co
muniștilor, a tuturor oame
nilor muncii de a realiza 
sarcinile de producție la toți 
indicatorii, de a da în func
țiune la termenele prevă
zute noile obiective 
mice, de a înfăptui 
derile actualului 
înainte de termen.
tă, au fost examinate măsu
rile ce se impun a fi înfăp
tuite cît mai urgent în sco
pul accelerării pregătirilor 
pentru producția anului vii
tor, în industrie și agricul
tură, astfel ca încă din 
primele zile ale anului 1976 
activitatea economică să se 
desfășoare în toate sectoa
rele la nivelul sarcinilor 
planificate, obiectivele pre
văzute pentru primul an al 
noului cincinal să fie înde
plinite în cele mai bune 
condițiuni.

In încheierea consfătuirii 
de lucru a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român.

In cuvîntarea sa, 'ovt. a 
șui Nicolae Ceaușescu a in
sistat asupra măsurilor con
crete care trebuie luate de 
către ministere, comitetele 
județene de partid, consi
liile populare, de către uni
tățile industriale și agricole 
în vederea asigurării bunei 
aprovizionări a populației, 
îndeplinirii întocmai a pro
gramului de măsuri stabilit 
de Comitetul Politic Execu
tiv. Secretarul general al

partidului a atras atenția 
asupra bunei organizări a 
activității productive și co
merciale, pentru a asigura 
o repartizare judicioasă a 
produselor, în profil terito
rial și pe unități comerciale, 
precum și o ritmicitate co
respunzătoare a aprovizio
nării populației.

Secretarul general 
partidului a pus un accent 
deosebit pe necesitatea rea
lizării sarcinilor, pe acest 
an, în industrie și în agri
cultură, și luarea tuturor 
măsurilor pentru crearea 
premiselor îndeplinirii pla
nului pe 1976. Numai pe 
baza realizărilor obținute 
în industrie, în agricultură, 
în celelalte domenii — a 
subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — vom putea a- 
sigura îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării popu
lației cu bunuri alimentare 
și industriale, creșterea 
încetată a nivelului de 
material și spiritual al 
tregului nostru popor.

Cuvîntarea va fi dată 
blicității.

Expunerea secretarului 
general al partidului, care 
prin aprecierile și concluzi
ile trase, prin sarcinile puse 
în fața organelor și organi
zațiilor de partid, a organe
lor centrale și locale de stat, 
constituie un program con
cret de muncă și de acțiune 
în vederea îmbunătățirii 
provizionării populației, 
activității în industrie, 
gricultură și comerț, 
întreaga viață economică 
și socială, a fost urmărită 
cu deosebită atenție, cu 
profund interes și aprobare 
deplină de participanții la 
consfătuire.

Organizația județeană de 
partid Iași raportează cu satis
facție conducerii partidului și 
statului, dumneavoastră perso
nal, îndeplinirea de către indus
tria județului, la 17 octombrie 
1975, a planului producției globa
le pe întreg cincinalul 1971— 
1975, în acest fel, județul Iași, 
alăturîndu-se celorlalte județe 
care realizează sarcinile cincina
lului înainte de termen.

înfăptuind sarcinile planului 
cincinal cu 75 zile înainte de 
termen, unitățile industriale din 
județ vor fi în măsură să obți
nă. pînă la sfîrșitul anului, peste 
prevederile cincinalului, o pro
ducție suplimentară de peste 4 
miliarde lei. care se va concre
tiza în : 8 000 tone fire și fibre 
sintetice, 4 200 tone metanol, 650 
milioane lei medicamente, 260 
milioane lei confecții, 170 milioa
ne lei mobilă și mobilier din 
lemn, 8,1 milioane m.p. țesături 
și altele.

Actualul cincinal a constituit 
pentru județul Iași o perioadă 
de deosebit avînt în creșterea 
potențialului său economic, pro
ducția industrială crescînd în- 
tr-un ritm mediu anual de 19.7 
la sută, sporind față de 1970 de

2,5 ori. S-au construit în această 
perioadă 79 de noi capacități, 
concomitent cu dezvoltarea și 
modernizarea celor existente. 
Producția globală industrială a 
județului în acest an este echi
valentă cu cea obținută de în
treaga Românie în 1938.

O dată cu creșterea producției 
globale s-au îmbunătățit indica
torii calitativi și ai activității in
dustriale. Productivitatea muncii 
a crescut cu 49 la sută, calitatea 
producției s-a îmbunătățit con
tinuu, cheltuielile materiale au 
fost reduse cu 7,2 la sută. Pro
dusele industriei ieșene sînt ex
portate astăzi în peste 60 de țări.

în același timp, au fost obți
nute realizări de seamă și în 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale oamenilor. 
Au fost construite aproape 15 000 
apartamente, cămine muncito
rești, spații de învățămînt, creșe 
și alte obiective social-culturale, 
a cunoscut o sensibilă creștere 
volumul desfacerilor de mărfuri 
către populație.

Raportăm conducerii partidului 
și statului că sîntem hotărîți să 
depunem în continuare toate 
eforturile pentru asigurarea 
unor condiții temeinice în ve-

derea pregătirii viitorului cin
cinal, cincinal în care județul 
Iași, ca și celelalte județe, va. 
cunoaște un nou avînt in. dez
voltarea economico-socială. Pro
ducția industrială va crește cu 
peste 60 la sută, o nouă dezvol
tare va cunoaște agricultura, se 
vor crea condiții tot mai bune 
de muncă și viață pentru locui
torii județului.

Vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, se 
spune în încheierea telegramei, 
că organizația județeană de 
partid, toți cel ce trăiesc și 
muncesc pe aceste meleaguri 
vor face totul pentru Înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și 
externe a partidului nostru, la 
elaborarea căreia dumneavoastră 
aveți o contribuție hotărîtoare.

Vom consacra întreaga noastră 
putere de muncă, energia și pri
ceperea, elanul patriotic și revo
luționar pentru realizarea lumi
noaselor sarcini ce ne revin, în 
așa fel incit să contribuim, din 
toată inima și cu toate forțele, 
la edificarea societății comuniste 
pe pămîntul scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă 
România.

indicațiilor tovarășului Nicolae

Congresul al X-lea
Tinerii întîmpină

al U-T.C și Conferința
a X-a a U.AS.CR.
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Ceaușescu

ACȚIUNI CONCRETE PENTRU APROVIZIONAREA 
RITMICĂ, RAȚIONALA A POPULAȚIEII

A ȘTAFETEI MUNCII

în depozite activitate
in zori

nostru, Ieri noapte, 
de serviciu al în
de legume și fructe 
ținut să ne preci- 

răspun- 
tovarășului

La apelul 
dispecerul 
treprinderii 
București a 
zeze : „La aceste ore. 
zînd indicațiilor 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
necesitatea aprovizionării de 
noapte a centrelor de desfacere 
cu cantitățile de legume si fruc
te solicitate. în toate depozitele 
întreprinderii se desfășoară o 
intensă activitate la sortatul și 
încărcatul mașinilor cu produse 
destinate piețelor. Sînt prezenți 
la fața locului factori de răs
pundere din conducerea între
prinderii noastre care coordo
nează și dirijează operativ. în 
funcție de necesități, activitatea 
cutelor de elevi, tineri munci
tori și studenți veniți să dea o 
mină de ajutor lucrătorilor din 
depozite".

Ora 1,30. Ne aflăm la depozitul 
I.L.F. Chitila. încă de la intrare, 
pătrundem în atmosfera vie. de 
lucru, care predomină aici. Zeci 
de camioane pline cu cartofi și 
mere se intersectează cu nu
meroase altele sosite la încărcat. 
„Pină la această oră — ne spu
ne tovarășul Arcadie Cîrciu. șe
ful exploatării la Autobaza 2 
Giulești — cele 52 de autoca
mioane pe care le-am mobilizat 
în vederea acestei acțiuni au 
efectuat cite trei curse, trans
portând cartofii și merele la cen
trele de desfacere din piețele 
1 Mai. 7 Noiembrie, Mureș. Gri
vița Roșie. Pajura, Amzei. 16 Fe
bruarie și Dorobanți". în imensa 
hală a depozitului, zeci de elevi 
și tineri muncitori nu mai pri
didesc cu încărcarea camioane
lor care se succed cu repeziciu
ne la capătul benzii transpor
toare. Sînt prezent! aici elevii 
de la grupurile școlare „Grivița

Roșie" și „Dimitrie Marinescu", 
de la Liceul mecanic nr. 15 și de 
la Liceul „Dumitru Petrescu", ti
neri muncitori de la Complexul 
C.F.R. Grivița și Triaj, de la 
I.U.C. „Grivița Roșie" și „Tele
foane". „în total, pînă acum s-au 
suocedat în serii peste 600 de 
tineri din liceele și întreprinde
rile sectoarelor I și VIII, ne 
spune tovarășul Edgar Mihailov, 
prim secretar al comitetului 
U.T.C. din sectorul VIII. Bilan
țul activității lor în această 
noapte : peste 140 tone» de car
tofi și 75 tone de mere expedia
te operativ piețelor". Cantități 
pe care, adăugăm noi, gospodi
nele Capitalei le-au putut găsi

încă din primele ore ale dimi
neții.

Ora 3. Următorul popas, la 
depozitul I.L.F. Militari. Și aici 
timpul este prețuit cu maximă 
responsabilitate, fiecare oră fiind 
folosită judicios la sortarea și 
încărcarea legumelor — cartofi, 
ceapă, usturoi, gogoșari. varză, 
ardei capia — care se găsesc în 
cantități îndestulătoare. La ora 
vizitei noastre, multe din aceste 
cantități luaseră deja drumul 
piețelor. „Am expediat pînă 
acum — ne spune tovarășul Ilie 
Munteanu, șeful depozitului — 
peste 50 de tone de cartofi, 
mari cantități de gogonele, mor
covi, varză roșie și gogoșari. De 
un prețios ajutor beneficiem din 
partea celor peste 100 de tineri 
muncitori veniți de la IREMOAS 
care, de la căderea serii, lucrea
ză alături de lucrătorii noștri".

C. DUMITRU

Piața, la ora 6 dimineața

0 mai atentă repartizare 
a mijloacelor de transport

Realizîndu-se o bună aprovi
zionare în timpul nopții, ieri, la 
primele ore ale dimineții, miile 
de cumpărători veniți în piața 
„Progresul" au putut găsi canti
tăți însemnate de cartofi, mese
le pline cu mere, ceapă, varza, 
ardei, gogoșari, vinete. Șeful uni
tății, tovarășul Paraschiv Feroiu, 
ne-a precizat că întrega canti
tate de legume și fructe, adică 
55 tone de cartofi, 22 tone de 
mere. 4,5 tone de ceapă. 38 tone 
de morcovi, 6 tone de varză, ca 
să amintim doar cîteva sorti
mente — existente în piață — a 
fost adusă în timpul nopții. Tot 
noaptea s-a făcut și aprovizio
narea magazinelor de lactate, 
mezeluri, carne și preparate din 
carne. Un exemplu în acest sens 
îl constituie faptul că la ora 6.00 
cumpărătorii au găsit in vinzare

1 300 kg carne de porc. 400 kg 
carne de vită și 6 tone de me
zeluri în diferite sortimente.

Cu toată strădania conducerii 
pieței de a respecta întocmai 
graficul de aprovizionare în ma
gazine se mai constată lipsa 
unor sortimente de brînză, cum 
ar fi telemea de oaie și vacă, a 
dulcețurilor și gemurilor, a pas
tei tomate, a unturii și untului.

Așa după cum ne relata șefa 
magazinului alimentar, tovarășa 
Alexandrina Șoacă,. situația se 
datorează nu lipsei acestor pro
duse din depozitele I.C.R.A., ci 
unei programări necorespunză
toare a transporturilor în special 
în domeniul repartizării judi
cioase a mașinilor, pe unități, in 
funcție de comenzile făcute.

OV. MARIAN

în cursul nopții de joi spre 
vineri piața „Ilie Pintilie" din 
Capitală a cunoscut o activita
te intensă. Camioane și mașini 
frigorifice au adus carne, legu
me, fructe, produse lactate. Vi
neri dimineață, Ia ora 6, cînd 
s-au deschis magazinele, raftu
rile erau încărcate. Cumpărăto
rii au găsit în cantități sufici
ente produsele de care aveau 
nevoie.

Este 
vii la 
de la 
variat_ ___ ___ , ...
existenta unei aprovizionări fă
cută gospodărește. Am intrat în 
hală. Fondul de mărfuri la ora 
6 dimineața era alcătuit din 
2 000 kg. fleici și rasol de vită, 
700 de pachete cu mușchi de 
vită, 400 de pachete cu carne 
de porc. 2 000 kg. carne de oa
ie. 1 000 kg. carne de pasăre, 
100 kg untură, precum și o im
portantă cantitate de pește 
proaspăt. Această bună aprovi
zionare nu este o excepție. în 
toate celelalte sectoare ale pie- 
ții oferta era pe măsura cererii.

Aici, în piața „Ilie Pintilie", 
rețeaua de desfacere cuprinde 
unități ale I.L.F., Gostat, C.A.P. 
Dobrești, la care se adaugă pro
ducătorii individuali. Asigura
rea unei bune aprovizionări a 
populației din această zonă face 
necesară contribuția tuturor fac
torilor care răspund de buna 
organizare a acestor unități. Se 
întîmplă însă ca uneori răspun
derile să fie lăsate... vecinilor. 
Poate rezolvă ei !? Așa s-a în- 
tîmplat cu cartofii. C.A.P. Do
brești a adus în piață 2 000 de 
kg. Tot 2 000 de kg. au Intrat 
și in magazinele „Gostat". Ceea

realmente o plăcere să 
piață și să găsești încă 
prima oră un sortiment 
de mărfuri, să constați

ce înseamnă foarte puțin. Dacă 
însă cumpărătorii au găsit to
tuși cartofi în cantitățile dorite, 
faptul se datorește I.L.F.-ului, 
care a livrat în cursul nopții de 
joi spre vineri 111.300 kg. Exem
plul nefiind unic, semnalăm 
acest caz ca un îndemn la efort 
comun pentru toate unitățile 
care desfac mărfuri în această 
mare piață a Capitalei.

A. VASILESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

• In întâmpinarea celui 
de-al X-lea Congres al 
U.T.C. si a celei de-a X-a 
Conferințe a U.A.S.C.R.. ti
nerii din întreaga tară dedi
că acestor două evenimente 
roadele activităților lor de 
flecare zi. Astfel, tinerii pra
hoveni au amenajat Dt«n 
muncă patriotică 149 baze 
sportive și de agrement, 
au participat alături de lu
crătorii ogoarelor la muncile 
agricole de sezon, prestînd 
peste 2 milioane ore de mun
că patriotică.

La rindul lor. tinerii din 
județul Buzău și cei din 
Dîmbovița au colectat si ex
pediat centrelor siderurgice, 
de la începutul anului, o can
titate de fier vechi cu care 
otelăriile electrice ale Com
binatului din Tîrgoviște pot 
funcționa timp 
două luni.

★
• In județul

au efectuat de 
anului lucrări . 
valoare de peste 2 mi
lioane lei, cu 530 000 lei 
mai mult decît angajamen
tul anual. Ei au colectat și 
trimis combinatelor siderur
gice peste 9 800 tone fier 
vechi, au strîns 346,5 tone 
deșeuri de hîrtie. 56 tone de
șeuri textile. 106 tone plan
te medicinale si fructe de 
pădure, 
nizatiile 
această 
fectuat, 
crări de .. ____ ___
solului pe 769 ha. au curătat 
și întreținut 41 500 ha pă
șuni si finețe naturale.

★
• In cartea de 

„Ștafetei muncii 
Congresului al 
U.T.C.". inițiativă 
organizației de tineret de la 
Combinatul chimic din Cra
iova, au fost înscrise rezul
tate importante. Autorii ini
țiativei, de exemplu, au reu
șit ca pe lîngă succesele de 
seamă obținute în realizarea 
sarcinilor de producție, să e- 
fectueze 20 000 ore munca 
patriotică, să colecteze si să 
expedieze spre unitățile con
sumatoare 540 tone deșeuri 
metalice și 5 000 kg deșeuri 
de hîrtie. La rindul lor. ti
nerii de la întreprinderea de 
reparații auto au raportat 
prestarea a 15 000 ore mun
că patriotică, iar cei de Ia 
Complexul C.F.R. Craiova, e- 
fectuarea unui volum de lu
crări patriotice în valoare de 
140 000 lei, ceea ce reprezin
tă îndeplinirea cu trei luni 
mai devreme a planului de

de aproape

Alba, tinerii 
la începutul 
patriotice în 

peste 2 
cu 530 000

Mobilizați de orga- 
U.T.C.. tinerii din 

parte a tării au e- 
în același timp, lu- 
combaterea eroziunii

0 „problemă11
Există o vîrstă la care, în 

mod firesc, omului îi place — 
poale mai mult decit la alte 
vîrste — să se dovedească 
pe deplin capabil de a infrin
ge un obstacol, o dificultate : 
tinerețea ! Desigur, am în
tâlnit și tineri care, prin- 
tr-asta, înțelegeau să se 
„grozăvească", adică să se... 
întreacă, însă nu într-un sens 
pozitiv, ci absolut negativ. 
De pildă : cine bea mai multe 
halbe cu bere, cine are „cu
rajul" de a trece neregula
mentar strada chiar pe lîngă 
agentul de circulație, etc. etc. 
Imensa majoritate a tinerilor 
văd însă, în vîrsta pe care o 
au, în energia și temeritatea 
reală, de care dau dovadă 
în muncă, în studiu, cu totul 
altceva : depășirea unor pie
dici în calea realizării — 
exemplare — a planului de 
producție, fnfrîngerea unor

activități patriotice pe între
gul an.

• Organizația județeană 
Timiș a U.T.C., reprezenta
tă de zeci de mii de tineri 
români, germani, maghiari, 
sîrbi, întâmpină Congresul al 
X-lea al U.T.C. eu un succes 
de seamă : îndeplinirea îna
inte de termen a angajamen
telor asumate f întrecerea 
patriotică pe a 1975. In 
acest fel, tinerii din orașele 
și comunele județului au fi
nalizat mai devreme un mare 
volum de lucrări edililar- 
gospodăresti si de înfrumu
sețare a localităților, în va
loare de neste 100 de mili
oane lei In același timp, 
utecistii din întreprinderile, 
școlile și unitățile agricole 
timișene au colectat peste 
25 000 de tone fier vechi și 
aproape 250 de tone de de
șeuri de hîrtie. In contul an
gajamentelor ne 1975. s-a în
scris și împădurirea a 82 ha 
zone colinare, întreținerea a 
peste 15 800 ha pășuni, exe
cutarea lucrărilor de deseca
re. irigare si combatere a e- 
roziunii solului pe o supra
față totală de 2 500 ha. pre
cum și alte lucrări cu carac
ter economic și gospodăresc.

Conferințele 
organizațiilor 

județene 
ale U.T.C.

• ARAD : Dezbateri In spi
ritul înaltei exigente co
muniste
• BACĂU • Preocupare per
manentă pentru intensifi
carea activității pclitico- 
ideologice
• BIHOR : In centrul discu
țiilor — educarea tineretului 
prin muncă și pentru muncă
• BISTRIȚA-NASĂUD; Pro
ba responsabilității comuniste 
— îndeplinirea exemplară A 
sarcinilor economice
• BRĂILA : Fiecare tânăr — 
angajat plenar în îndeplinirea 
obiectivelor construcției so
cialiste
• GALAȚI : Cit mai aproape 
de preocupările tinerilor
• GORJ : Conform cerințe
lor viitorului

onoare
dedicate 

X-Iea al 
apartinfnd

tehnică sau de conștiință ?
piedici interioare, iinzînd 
să-1 țină pe om în loc — și 
așa mai departe...

Am vizitat expoziția des
chisă, nu de mult, în incinta 
clubului întreprinderii „Re-

însemnări
de MIHAI STOIAN

publica0 din București. Aici 
se aflau, expuse, o serie în
treagă de piese și subansam- 
ble — cîteva sute ! — procu
rate din import, multe de o 
simplitate uimitoare (deși, 
trebuie numaidecît adăugat 
că nu chestiunea simplității, 
a ușurinței, se cuvine a fi a- 
dusă în prim plan). Expoziția 
punea deschis, în fața vizita
torului, întrebarea dacă, pen-

tru importarea unor astfel 
de piese și subansamble me
rită să cheltuim importante 
fonduri valutare. Răspunsul 
l-am citit atît în ochii celor 
care treceau pe dinaintea 
standurilor, cît și în măsu
rile ce se iau, pretutindeni, 
pentru limitarea importurilor 
la strictul necesar : NU ! 
NU MERITA ! TREBUIE SA 
LE PRODUCEM 
VEM ACEASTĂ 
TATE !

Și am meditat ____
forța pe care tinerii o repre
zintă. indiscutabil, în lupta 
— plină de demnitate — 
pentru limitarea importuri
lor : vîrsta Ia care ei se afîă, 
poate mai mult decît alte 
vîrste, îți dă ghes tocmai 
să-ți demonstrezi în fapte 
priceperea, spiritul inventiv,
(Continuare în pag. a IV-a)

TînaruZ strungar Gheorghe Con
stantin, de la Șantierul naval 
Brăila, se numără printre frun
tași datorită calității ireproșabile 

a pieselor executate de el
Foto : O. PLECAN

A 97-a nava
comercsală

NOI ’ A- 
CAPACI-

atunci Ia

Zilele acestea a intrat în, do
tarea flotei maritime comerciale 
cea de-a 97-a navă. Este vorba 
de cargoul ..Bușteni" de 7 500 
tdw, construit la Șantierele na
vale din Galați. De la începutul 
anului. în registrele navale 
române au fost, de asemenea, 
înmatriculate petrolierul „Banat" 
de 85 250 tdw, vrachierele ,.To
mis" de 55 000 tdw și „Livezeni" 
de 25 000 tdw, mineralierul 
„Cluj" de 12 500 tdw, cargourile 
„Olănești" și „Căciulata" de 7 500 
tdw, precum și ..Plopeni", 
„Tirnăveni" și „Gheorghieni" de 
cite 4 500 tdw.
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Moment de o deosebită 
semnificație în viața tinere
tului patriei noastre, a orga
nizației sale revoluționare, 
ce precede Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a 
a U.A.S.C.R., au continuat să 
se desfășoare conferințele or
ganizațiilor județene U.T.C. 
Arad, Bacău, Bihor, Bistrița- 
Năsăud, Brăila, Galați, Gorj, 
Olt, Prahova, Vîlcea. La con
ferințe a luat parte un ma
re număr de uteciști, tineri 
muncitori, țărani, elevi, stu- 
denți, intelectuali, reprezen
tanți ai organizațiilor jude
țene de partid, membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C., ca
dre de conducere din între
prinderile, instituțiile, orga
nizațiile de masă și obștești 
din aceste județe.

La lucrările conferințelor 
au participat și au luat cuvîn- 
tul tovarășii : Dorel Ioan Ză- 
voian, secretar al Comitetu
lui județean Arad al P.C.R., 
Gheorghe Roșu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R. ; Petre Blajo- 
vici, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co

Dezbateri în spiritul 
înaltei exigențe 

comuniste
ARAD

In fața delegaților la confe
rință, reprezentanți ai celor 
peste 63.000 uteciști, organizația 
județeană Arad a U.T.C. s-a 
prezentat cu cîteva realizări de 
prestigiu. Ele sint reflectate 
printre altele în obținerea unor 
producții suplimentare în va
loare de 16 milioane lei și a 
unor economii de materii pri
me, materiale și combustibil de 
peste 69 milioane lei, iar în a- 
gricultură, pe lîngă sprijinul 
permanent acordat în campa
niile agricole, în lucrări de a- 
menajare a terenurilor pe o 
suprafață de 1600 hectare și 
in întreținerea a 83.000 hectare 
pășuni.

Felicitîndu-i pe tineri pen
tru munca depusă, tovarășul 
Dorel loan Zăvoian, secretar al 
Comitetului județean Arad al 
P.C.R., sublinia că sporirea e- 
fcrturilor reflectă puterea de 
mobilizare a tineretului, totala 
sa dăruire de a transpune în 
fapte mărețul program al par
tidului. cit si sarcinile trasate 
de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care nu o dată a 
onorat cu prezența sa melea
gurile arădene. Nu este mai 
puțin adevărat că aceste cali
tăți reflectă în același timp bo
gatele rezerve de care dispun 
tinerii. Ele vor constitui una 
din principalele resurse pentru 
realizarea sarcinilor viitorului 
cincinal, la finele căruia pro
ducția globală industrială, prin 
crearea celor 34 de întreprin
deri și secții noi, prin dezvol
tarea capacităților de producție

Preocupare permanentă 
pentru intensificarea 

activității 
politico-ideologice

BACĂU
Pe agenda de lucru a Confe

rinței organizației județene 
Bacău a U.T.C., perfecționarea 
permanentă a calității partici
pării tuturor tinerilor de pe a- 
ceste meleaguri la dezvoltarea 
economică și socială a județu
lui a constituit punctul central 
de referință al dezbaterilor. 
Din documentele conferinței, 
din numeroasele luări de cu- 
vînt ale tinerilor s-a degajat 
cu pregnanță ideea necesității 
concretizării mijloacelor educa
tive specifice organizațiilor 
U.T.C., pe linia mobilizării ti
nerilor la activitatea producti
vă, la îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor eco
nomice aflate în fața oamenilor 
muncii din județ.

în cuvîntul prezentat de to
varășul Gheorghe Roșu, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, a fost sublinia
tă nevoia imperioasă ca via
ța organizațiilor U.T.C. să fie 
orientată în așa fel incit să se 
dovedească permanent în de
plin acord cu cerințele etapei 
istorice pe care o străbate ța
ra nostră, cu sarcinile pe care 
partidul, secretarul general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, le 

mitetului județean Bihor al 
P.C.R. ; Adalbert Crișan, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Bistrița- 
Năsăud al P.C.R. ; Dumitru 
Bălan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Brăila al 
P.C.R.; Dumitru Bejan, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean Galați al P.C.R. ; 
Gheorghe Paloș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R. ; Constantin San
du, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Olt al P.C.R. ; Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova 
al P.C.R. ; Vasile Mușat, 
membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Vîlcea al P.C.R.

Ca prim-secretari ai Comi
tetelor județene U.T.C. au 
fost aleși tovarășii : Aurel 
Pănescu — la Arad ; Gheor
ghe Căutișanu — la Bacău ; 
Mihai Nistor — la Bihor ; 
Ștefan Puțura — la Bistrița- 

în alte 23 de unități, va fi cu 
53,5 la sută mai mare față de 
1975. Pentru ca, față de ace
lași an, producția agricolă să 
crească cu 23,5 la suta, urmea
ză ca, in paralel cu ridicarea 
gradului de mecanizare și chi
mizare, suprafața irigată să a- 
jungă la 60.000 hectare, conco
mitent cu darea în folosință a 
nu mai puțin de 28 de obiecti
ve pentru dezvoltarea produc
ției animaliere.

Această amplă și generoasă 
schiță a viitoarelor prefaceri pe 
harta județului Arad, menite 
să sporească nivelul de trai 
material și spiritual al tuturor 
categoriilor de oameni ai mun
cii, a devenit, pentru toți cei 
care au luat cuvîntul în ca
drul dezbaterilor, etalonul de 
referință. Rînd pe rînd, iniția
tive ca „Bun proprietar, gospo
dar și producător socialist'*, 
„Trofeul calității și productivi
tății", „Sens-invers risipei", 
„Trasee ale muncii patrioti
ce în sprijinul producției" 
etc., concursurile profesionale 
și olimpiadele pe meserii, dezba
terile pe diverse teme de acti
vitate, schimburile de experiență 
au constituit obiectul unor 
profunde analize.

„îi reprezint pe tinerii Com
binatului chimic, unul dintre 
cele mai de seamă obiective a- 
le actualului și viitorului cin
cinal, a spus Vaier Dinu. Dat 
fiind faptul că in următorii 
ani, pe lîngă producția pe ca
re trebuie să o realizăm, o gri
jă deosebită va trebui să o ma
nifestăm față de formarea ti

așează în fața întregului popor. 
Arătînd că se impune ca acti
vitatea uteciștilor din județul 
Bacău să se desfășoare sub 
semnul patriotismului de tip 
nou, socialist, vorbitorul a ac
centuat faptul că acțiunile în
treprinse trebuie să vizeze^ în 
principal educația comunistă a 
tinerilor în spiritul principiilor 
și normelor vieții și muncii 
comuniștilor, al eticii și ecni- 
tății socialiste.

Vorbitorii urcați la tribuna 
conferinței, dovedind spirit cri
tic și combativ, au înfățișat ex
periența diferitelor colective 
de uteciști în domeniul preocu
părilor educative, dînd glas an
gajamentului asumat de a in
tensifica eforturile dedicate 
creșterii nivelului calitativ al 
activității productive.

George Lupu, de la Liceul 
„George Bacovia", Gheorghe 
Oancea, de la Combinatul pe
trochimic Borzești, Ana Popa, 
de la întreprinderea de postav 
Buhuși, Maria Barbu, comuna 
Răchitoasa, Vasile Paișa, din 
comuna Agăș, Vasile Roman, 
de la I.R.A.V. Bacău, Constan
tin Văsîi, de la B.A.T. Moineștî, 
precum și alți delegați s-au re
ferit la faptul că, în pofida u- 

Năsăud ; Gheorghe Manoliu
— la Brăila ; Emil Ciuntu — 
la Galați ; Maria Burdușa — 
la Gorj ; Constantin Neacșu
— la Olt ; Zaharia Vlăsceanu
— la Prahova ; Vasile Suciu
— la Vîlcea.

Conferințele au ales, de 
asemenea, comisiile jude
țene de cenzori, delegații la 
Congresul al X-lea al U.T.C. 
și au desemnat candidații 
pentru organele centrale 
ale U.T.C.

în încheierea lucrărilor, în- 
tr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, conferințele orga
nizațiilor județene U.T.C. au 
adresat telegrame Comite
tului Central al partidu
lui, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care dau 
expresie voinței unanime a 
tineretului din aceste județe 
de a-și intensifica eforturile 
pentru îndeplinirea exempla
ră a tuturor sarcinilor ce îi 
revin în lumina istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului, de a se 
manifesta ca factor activ, res
ponsabil, în întreaga viață 
politică, economică .și socială 
a țării, în mersul înainte 
spre făurirea noii societăți.

nerelor cadre, propun institui
rea, la nivelul municipiului, a 
unui sistem de informare și 
documentare menit să ne fa
ciliteze schimburile de opinii 
și idei în domeniul muncii și 
vieții de organizație". „Consi
der că pentru a asigura maxi
mum de eficiență inițiativelor 
uteciste, sublinia secretarul 
Comitetului U.T.C. de la 
I.A.M.M.B.A., Pavel Bochiș, es
te necesară permanentizarea 
defalcării sarcinilor atît în 
timp, cît și la nivelul fiecărei 
organizații."

Numărul mare al celor care 
au luat cuvîntul in cadrul lu
crărilor conferinței i-a asigu
rat această caracteristică esen
țială de dialog în spiritul înal
tei responsabilități comuniste.

Conștienți de sarcinile ce le 
stau în față, de propriile ne
ajunsuri, dar și de propria pu
tere de muncă, nu o dată con
firmată in condițiile maximei 
solicitări, tinerii județului A- 
rad au demonstrat și cu acest 
prilej că fac parte din genera
ția ale cărei convingeri s-au 
format în anii de profunde și 
semnificative prefaceri pentru 
întreaga țară și că misiunea 
încredințată de partid va fi e- 
xemplar îndeplinită.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, animați de înaltă 
dragoste și recunoștință pentru 
grija manifestată de condu
cerea partidului față de tînăra 
generație, participanții la con
ferință au adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă din 
cuprinsul căreia cităm : „Prin 
măsurile pe care le-am sta
bilit în conferință ne an
gajăm în fața conducerii 
partidului și a dumneavoastră 
personal, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, să desfă
șurăm activități în sprijinul 
producției prin care anual să 
realizăm producții suplimentare 
de peste 10 milioane lei, să 
deschidem șantiere ale tinere
tului pentru a contribui la în
făptuirea obiectivelor de in
vestiții, să fim un sprijin de 
nădejde unităților agricole în 
timpul campaniilor agricole, să 
acționăm pentru formarea co
lectivelor de tineri care să tră
iască și muncească în chip co
munist".

ION DANCEA

nor rezultate bune înregistrate, 
există încă diferite deficiențe 
în activitatea organizațiilor 
U.T.C. Nu întotdeauna s-a ac
ționat ferm și eficient pentru 
înlăturarea unor mentalități a- 
nacronice din comportamen
tul tinerilor la locul de muncă 
și în viață. Astfel există încă 
un număr însemnat de tineri 
care nu sînt cuprinși în pro
ducție, manifestă abateri de la 
folosirea integrală a programu
lui de muncă, nu respectă în
totdeauna disciplina și ordinea 
necesare,

în acest context delegații 
s-au pronunțat pentru intensi
ficarea preocupărilor de educa
ție politico-ideologică și moral- 
cetățenească, pentru punerea 
în. valoare cu mai multă insis
tență a resurselor educative 
specifice adunărilor generale, 
învățămîntului politico-ideolo
gic, agitației vizuale, dezbate
rilor tematice, acțiunilor da 
muncă patriotică. Toate acestea 
sînt în măsură să contribuie 
la stimularea spiritului revolu
ționar, a inițiativei, a comba
tivității și opiniei de masă in 
rîndurile membrilor U.T.C.

într-o atmosferă de fierbinte 
entuziasm, exprimînd hotărirea 
tuturor tinerilor din județul 
Bacău de a depune toate stră
duințele pentru traducerea in 
viață a politicii partidului și 
statului nostru, participanții la 
conferință au trimis o telegra
mă C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, tele
gramă în care se spune printre 
altele:

„în acest moment solemn 
pentru organizația noastră gin- 
durile ni se îndreaptă cu 
respect nețărmurit spre făuri
torul acestui destin — Partidul 
Comunist Român — spre 
dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, e- 
xemplu de pasiune, dăruire și 
devotament revoluționar, anga- 
jîndu-ne să dăruim întreaga 
noastră pricepere, elanul, tine
rețea și munca noastră înfăptu
irii politicii interne și externe 
a partidului, a înaltelor idea
luri ce animă întregul nostru 
popor".

TRAIAN G1NJU

In centrul discuțiilor— 
educarea tineretului 

prin muncă și pentru muncă
BIHOR

„Domeniul care înnobilează 
omul și dă valoare faptelor sale 
este munca, sublinia în cuvîntul 
său, de la tribuna forumului ti
neretului, tovarășul Alexandru 
Fodor, secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R. Munca 
este chezășia înfăptuirii tuturor 
sarcinilor și planurilor voastre 
de viitor. în județul Bihor, nu
mărul locurilor de muncă va 
crește cu 200 000. ceea ce în
seamnă că fiecare al treilea lo
cuitor va fi antrenat într-un 
domeniu al producției mate
riale. Aceasta presupune o in
tensificare serioasă a eforturilor 
de educare a tineretului prin 
muncă și pentru muncă, a cul
tivării dragostei față de mese
ria aleasă, a dorinței fiecărui 
tinăr de a se afirma prin 
muncă".

în funcție de aceste premise 
s-au desfășurat lucrările Confe
rinței organizației județene Bi
hor a U.T.C. Delegații au men
ționat în cuvîntul lor sarcinile 
deosebite care stau în fața ju
dețului, a întregului tineret bi
horean in perspectiva etapelor 
viitoare ale edificării socialis
mului. „Veriga principală in 
munca organizațiilor noastre, 
spunea Dumitru Iacobescu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Oradea al U.T.C., 
este împletirea efortului susți
nut pentru calificarea profesio
nală înaltă cu procesul de edu
care politică a tineretului. în 
baza sarcinilor ce ne revin, o 
preocupare de seamă în direc
ția calificării profesionale a re
prezentat-o, pentru organiza
țiile U.T.C. ale orașelor, antre
narea în diverse forme de cali
ficare a peste 9 000 de tineri. 
Cu toate acestea eforturile 
noastre trebuie să se concreti
zeze. să se îndrepte spre acei 
tineri care nu sînt încadrați 
încă în muncă".

în întrecerea utecistă care a 
însuflețit munca tineretului și a 
contribuit direct la realizarea 
sarcinilor economice ale jude
țului Bihor „mgrca specifica", 
a acțiunilor tinerești s-a defi
nit prin inițiative ca : „Să lu
crăm o zi pe lună cu materiale

Proba responsabilității 
comuniste—îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor 

economice
BISTRIȚA-NĂSĂUD

Cu prilejul vizitei sale de anul 
trecut în județul Bistrița-Nă- 
săud. secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresîndu-se tineri
lor de pe aceste străvechi pla
iuri românești, spunea : „Dacă 
nivelul producției industriale 
prevăzute pentru cincinalul 1976 
—1980 va crește în județul Bis
trița-Năsăud de 5 ori, va trebui 
ca cel puțin tot de atîta ori să 
crească și nivelul vostru de cu
noștințe profesionale. Numai așa 
veți putea stăpîni știința și teh
nica avansată, numai așa veți 
putea să vă aduceți întreaga 
voastră contribuție tinerească la 
dezvoltarea și înflorirea județu
lui, la construirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră".

Pornind de la aceste exi
gențe, de la comandamentele 
muncii politice stabilite prin 
hotărîrile Congresului al XI-lea 
al partidului, Conferința organi
zației județene Bistrița-Năsăud 
a U.T.C. a făcut în spirit critic 
și autocritic o temeinică analiză 
a activității organizației de la 
ultima conferință pînă în prezent 
și a jalonat cu claritate direcțiile 
de acțiune în continuare pentru 
dinamizarea participării tineri
lor la îndeplinirea mărețelor 
obiective ce stau în fața oame
nilor muncii din acest județ în 
viitorul cincinal.

Reamintind in cuvîntul său 
aceste sarcini extrem de com
plexe, tovarășul Crișan Adal
bert, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Bistrița-Năsăud 
al P.C.R., a arătat că în perioada 
1976—1980 județului îi sint alo; 
cate mari investiții care vor fi 
concretizate în 50 de noi obiec
tive industriale și agrozooteh
nice. Aceste mari eforturi ale 
statului — spunea primul secre
tar — vor determina într-adevăr 
creșterea de 5 ori a nivelului 
producției industriale, în 1980 
față de 1975, județul Bistrița- 
Năsăud înseriindu-se în rîndul 
județelor cu o puternică indus
trie, cu o agricultură înfloritoare. 
Se vor crea peste 40 000 noi 
locuri de muncă pe care le vor o- 
cupa, desigur, în primul rînd ti
nerii. Ce îndatoriri decurg din a- 
ceste realiste planuri pentru or
ganizația U.T.C., pentru fiecare 
tinăr în parte ? Darea de seamă, 
programul de activități, delega
ții în cuvîntul lor, printre care 
Mircea Purdea, Maricuța Dăn- 
cuș, Ioan Pop, Octavian Biriș, 
Cătălina Alexi, Vasile Rotaru, 
au dat un răspuns matur, lim
pede, ferm. Trebuie să se mili

economisite", „Tineri gospodari 
în acțiune", „Fiecare kWh fo
losit cu eficiență maximă".

în acest context, delegații 
care au luat cuvîntul la con
ferință au subliniat faptul că 
tinerii uteciști trebuie să pri
mească o dublă calificare — a- 
ceea profesională și aceea de 
oameni ai zilelor noastre, cu 
înalte calități morale, animați 
de spirit revoluționar, de pa
siune înnoitoare, trăsături spe
cifice celor ce vor să înfăptu
iască societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată. „Spiritul 
revoluționar, spiritul muncii și 
echității socialiste trebuie să 
ardă viu în inima fiecărui tinăr 
— spunea de la tribuna confe
rinței Nicolae Pop, președintele 
Consiliului A.S.C. de la Insti
tutul pedagogic Oradea. Am 
transpus în viață și în activi
tatea noastră indicațiile secre
tarului general privind legarea 
învățămîntului de practică ; ca 
urmare a fost realizată prin 
lucrările practice de laborator 
și în atelierele școlare o pro
ducție de peste 10 milioane lei 
în anul de învățămînt 1974—1975".

în încheiere, participanții la 
conferință, într-o atmosferă de 
vibYant entuziasm, au transmis 
o telegramă pe adresa C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. Printre altele. în 
telegramă se spune : „Mesageri 
ai gîndurilor și sentimentelor 
tineretului bihorean, români, 
maghiari și de alte naționalități, 
cu inimile pline de profundă 
dragoste și recunoștință față de 
Partidul Comunist Român, față 
de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, participanții la 
Conferința organizatei județene 
a U.T.C. vă încredințează că 
sînt hotărîți să-și consacre în
treaga energie creatoare, entu
ziasmul tineresc, puterea bra
țelor și minții lor înfăptuirii 
mărețelor idealuri ale socialis
mului și comunismului pe pă- 
mîntul românesc, dovedindu-și 
astfel, prin graiul faptelor, de
plina adeziune la politica par
tidului".

ION MARCOVICI

teze cu mai multă consecvență, 
mai metodic și mai stăruitor 
pentru cultivarea la tineri, din 
cea mai fragedă vîrstă, a dra
gostei pentru muncă și învăță
tură, a pasiunii pentru meseriile 
din industrie și agricultura ju
dețului. Referindu-se cu precă
dere la nevoia intensificării 
educării patriotice și moral-ce- 
tățenești a tinerilor, delegații 
Domnița Boteanu, Eugenia Tur- 
ja, Vasile Tutuia, Elena Anisie, 
Emil Bora, Toma Orban, Ileana 
Spînu au făcut propuneri con
crete, au evidențiat inițiative 
care trebuie continuate pentru 
o mai bună antrenare a fiecărui 
tinăr în eforturile colectivelor, 
pentru stimularea interesului lor 
față de creația tehnico-științî- 
fică, pentru o mai riguroasă or
ganizare a perfecționării lor pro
fesionale. Reținînd sensurile 
profunde și cuprinzătoare ale 
hotărîrilor Congresului al XI- 
lea al P.C.R., sarcinile de im
portanță covîrșitoare pentru pro
gresul economiei, științei și cul
turii noastre, Conferința jude
țeană Bistrița-Năsăud a U.T.C. 
a direcționat astfel nu numai 
conținutul întregului program de 
acțiuni al organizației de aici 
înainte, ci și căile proprii, me
todele eficiente, stilul de muncă 
adecvat, apte să determine cu 
certitudine îmbunătățirea sub
stanțială a activității sale poli
tice și educative. Este, de
altfel, ' același spirit de an
gajare și responsabilitate po
litică pe care și l-au afirmat de
legații la conferință și în tele
grama adresată cu această oca
zie C.C. al P.C.R.. tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
se spune printre altele : „Im- 
primînd tuturor acțiunilor noas
tre un puternic caracter educa
tiv, răspunzînd întotdeauna pre
zent acolo unde patria și parti
dul ne cheamă, vom da întreaga 
măsură a puterilor noastre pen
tru îndeplinirea cu înaltă res
ponsabilitate a tuturor îndatori
rilor ce ne revin. Ne angajăm 
solemn în fața partidului, a 
dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom 
participa cu tot elanul, entuzias
mul și dăruirea noastră la rea
lizarea exemplară a acestor mă
rețe obiective, că ne vom mo
biliza toate forțele pentru a fi 
în primele rînduri, alături de 
comuniști, de ceilalți oameni ai 
muncii, în munca avîntată pen
tru înfăptuirea programului 
partidului".

ROMULUS LAL

Fiecare tinăr - angajat 
plenar in îndeplinirea 

obiectivelor construcției 
socialiste

=S BRĂILA
Lucrările Conferinței organi

zației județene Brăila a U.T.C. 
s-au desfășurat sub semnul unei 
depline angajări a organelor și 
organizațiilor U.T.C., pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor care revin tinerei generații. 
S-a subliniat încă de la început, 
in darea de seamă și în cuvîn
tul participanților la dezbatere, 
un fapt plin de semnificații: ju
dețul Brăila a realizat cu mult 
înainte de termen sarcinile pla
nului cincinal. Pînă la sfîrșitul 
anului, prin eforturile oameni
lor muncii, printre care și ale 
celor peste 60 000 tineri brăileni, 
se va realiza o producție glo
bală suplimentară de peste 2,5 
miliarde lei, ceea ce înseamnă 
că se vor obține, peste plan, 
l 770 000 tone țiței, 746 milioane 
mc gaze de sondă, 12 050 tone 
oțel aliat, 142 850 tone laminate, 
520 tone fibre și fire artificiale 
etc.

„Analiza pe care o faceți as
tăzi în conferință — a spus, în 
cuvîntul său, tovarășul Dumi
tru Bălan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar ăl Comi
tetului județean Brăila al P.C.R. 
— demonstrează nivelul de an
gajare al tineretului în procesul 
de producție, modul în care Co
mitetul județean U.T.C. a ac

Cit mai aproape 
de preocupările tinerilor

GALAȚI
în conferința de dare de sea

mă și alegeri a organizației ju
dețene Galați a U.T.C., au fost 
evidențiate cu justificată mîn- 
drie acțiunile și inițiativele ti
nerilor în toate domeniile de 
activitate, cele mai de seamă 
realizări care demonstrează en
tuziasmul lor, pasiunea și anga
jarea deplină în îndeplinirea 
sarcinilor. S-a menționat astfel 
că în cadrul întrecerii uteciste, 
prin inițiative ca „Registrul e- 
conomiilor", „Eu muncesc, eu 
controlez, eu răspund", „Să lu
crăm o zi pe lună cu carburanți 
economisiți" și altele, numai în 
primul semestru al acestui an 
s-a obținut o economie de 64 
milioane lei. Tinerii din agri
cultură, în ultimii doi ani, au 
amenajat și întreținut sistemul 
de irigații pe o suprafață de 
3 500 hectare. în atelierele lor, 
elevii și studenții gălățeni, în 
anul școlar și universitar 1974- 
1975 au realizat o producție de 
peste 27 milioane lei. în ultimii 
doi ani s-au calificat și s^-au în
cadrat 12 250 tineri și au fost 
primiți în U.T.C. 28 200 tineri, 
organizația U.T.C. numărînd în 
prezent peste 83 000 uteciști. 
Dacă avem în vedere și îndepli
nirea sarcinilor de muncă 
patriotică pe 1975 cu șase 
luni mai devreme, numeroa
sele acțiuni de educare și for
mare comunistă, contribuția ti
nerilor la viața cultură a loca
lităților, la dezvoltarea mișcării 
artistice de amatori, a sportului 
și turismului, putem aprecia în 
consens cu darea de seamă pre
zentată și cu afirmațiile parti- 
cipanților la dezbateri că acti

Conform cerințelor 
viitorului

gorj
Analiza critică și autocritică a 

activității organizației județene 
Gorj a U.T.C., dezbaterea atentă, 
lucidă a sarcinilor ce îi revin in 
perioada următoare au eviden
țiat, cum remarca tovarășul 
Gheorghe Paloș, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
angajarea responsabilă a tine
rilor în aplicarea neabătută a 
politicii partidului nostru în 
toate domeniile vieții economi
ce și sociale. Coautori ai rezul
tatelor bune care au ridicat Gor- 
jul printre județele cu cel mai 
înalt ritm de dezvoltare, repre
zentanții celor 41.000 de ute
ciști prezenți la conferință au 
reliefat experiența și inițiati
vele bune dobîndite de organi
zația U.T.C. de la conferința 
trecută Si pînă acum, au nu
mit deschis deficiențele ce au 
condus la unele neîmpliniri și 
au adoptat un program de ac
tivitate care să le asigure suc
cesul deplin în înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R.

Raportîndu-se la sarcinile ur
mătorului cincinal, care prevăd 
pentru județeul Gorj un volum 

ționat de la precedenta confe
rință în vederea mobilizării 
acestuia la îndeplinirea sarcini
lor economice, la integrarea 
energiei și imaginației sale 
creatoare, constructive în fron
tul comun al colectivelor de oa
meni ai muncii pentru realiza
rea sarcinilor profesionale și 
politice la nivelul exigențelor 
actuale".

Evidențiindu-se obiectivele 
stabilite pentru diferite etape, 
formele și metodele de reali
zare s-a reliefat eficiența unor 
acțiuni inițiate în cadrul între
cerii Tineretul — factor activ 
in îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, precum : schim
buri de onoare, zile și săptă- 
mîni de muncă record, decade 
ale hărniciei, „Să lucrăm o zi 
pe lună cu material economi
sit", „Eu produc, eu controlez, 
eu răspund", linii de producție 
ale tineretului, multe acțiuni 
pentru întărirea disciplinei, pen
tru educarea prin muncă a ti
nerilor din școli și de la sate. 
„Atunci cînd ne-am mobilizat 
toate eforturile, sublinia Petre 
Bădără, prim-secretar al Comi
tetului municipal Brăila al 
U.T.C., _ cind ne-am organizat 
bine, cînd am stabilit obiective 
clare și am găsit modalități 

vitatea organizației U.T.C. din ju
dețul Galați s-a intensificat, că 
a corespuns tot mai mult exi
gențelor actuale. Așa. cum este 
însă firesc, cum stă bine unor 
tineri revoluționari care își a- 
nalizează lucid propria activi
tate, cei ce au luat cuvîntul nu 
au ocolit neajunsurile, neîmpli- 
nirile, au insistat asupra cauze
lor, au relevat noi posibilități 
și soluții destinate unei munci 
și mai rodnice. „Mai avem încă 
tineri care nu reușesc să se in
tegreze în timp optim în proce
sul de producție, care nu folo
sesc judicios capacitățile de 
producție, absentează sau întîr- 
zie adeseori de la program" 
(Gh. Calotă, prim-secretar al 
Comitetului municipal Tecuci 
al U.T.C.). „Una din cauzele 
neintegrării, menționa Iulian 
Lungu, secretar al Comitetului 
U.T.C. de pe Platforma combi
natului siderurgic, trebuie cău
tată încă în perioada pregătirii 
profesionale în școli a tinerilor 
muncitori".

S-au rostit, de asemenea, cri
tici severe la adresa Consiliu
lui tineret muncitoresc de la 
Comitetul județean U.T.C. care 
n-a militat pentru permanenti
zarea unor acțiuni eficiente, 
pentru preluarea și extinderea 
unor experiențe pozitive. Unii 
tovarăși activiști ai Comitetului 
județean U.T.C., spunea Vasi
le Puțuncă. secretar al comite
tului U.T.C. de la I.P.T.M.A. 
Galați, nu își fac pe deplin da
toria. Vin rar în întreprinderi, 
în organizații, iar atunci cînd 
vin stau puțin, se informează o 
oră-două, apoi pleacă, în loc să 

de investiții de 34 miliarde lei, 
conferința a subliniat cu preg
nanță faptul că principalul do
meniu de afirmare a tinerilor 
il constituie in continuare pro
ducția bunurilor materiale. Ob
ținerea unei producții globale 
de 3 ori mai mare în 1980 de- 
cit în 1975 nu poate fi asigura
tă decit printr-o implicare di
rectă, permanentă a organiza
țiilor U.T.C în toate domeniile 
vieții economice și sociale, prin 
ridicarea pregătirii profesiona
le și politice a membrilor săi, 
prin afirmarea unei înalte con
științe muncitorești.

în intervențiile lor, tineri ca 
Alexandru Ciovică, comandan
tul Șantierului național al ti
neretului de la Rogojelu, Ște
fan Dinu, din comuna Plopșoru, 
Ion Boroacă, de la Combinatul 
de lianți și azbociment Bir- 
zești, Marin Zorila, din Căr- 
bunești, Mihai Bredinaru, din 
Motru, Ileana Coica, de la Li
ceul „Ecaterina Teodoroiu" din 
Tg. Jiu au insistat asupra for
melor și mijloacelor de acțiu
ne specifice organizațiilor U.T.C. 
în domeniul pregătirii profesio
nale, al creșterii contribuției ti*- 

adecvate de realizare șl rezul
tatele au fost dintre cele mai 
bune. Mai avem, însă, tineri 
care nu desfășoară încă o mun
că utilă societății, sau care, în 
întreprinderi, nu-și realizează 
normele de producție. Mai avem 
încă organizații în care luni de 
zile nu se întîmplă nimic. Creș
terea contribuției tineretului im
plică punerea în valoare pe de- 
flin a acestor energii latente", 
n cuvîntul lor, Gheorghe Bu- 

zea, seci'etar al comitetului 
U.T.C. de Ia I.U.G. „Progresul", 
Marcel Cucu, secretarul comite
tului U.T.C. de la I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei, Ștefan Oncescu, 
secretar al comitetului U.T.C. 
din comuna Movila Miresii, 
Gheorghe Catrinescu, secretar 
al comitetului U.T.C. de la 
schela de foraj extracție, Elena 
Ciucaș, de la liceul economic și 
Ștefan Sava. secretar al Comi
tetului orășenesc Făurei al 
U.T.C., au pus în lumină căi și 
direcții noi de acțiune, forme 
și modalități prioritare, reco
mandate de experiența de pînă 
acum, au subliniat din nou ne
cesitatea cuprinderii, într-o in
tensă activitate educativă a fie
cărui tinăr.

în încheierea conferinței, par- 
ticipanții au adresat o te
legramă Comitetului Central 
al partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune între altele: „îm
bunătățind continuu stilul și 
metodele de muncă, generali
zând cu~ consecvență experiența 
înaintată și inițiativele valo
roase ale organizațiilor U.T.C. 
fruntașe, muncind cu dăruire, 
pasiune și energie tinerească, 
aplicînd cu fermitate spiritul 
revoluționar de muncă și dis
ciplină, ne angajăm cu toată 
hotărirea, cu întreaga capacitate 
și pricepere să îndeplinim 
exemplar sarcinile politice, eco
nomice și sociale trasate de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.. de 
Plenara Comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României din iulie 1975, anga
jamentele însuflețitoare asu
mate pentru dezvoltarea și în
florirea continuă a județului 
Brăila".

C. ION

poarte discuții cu tinerii, să 
caute împreună cu ei soluțiile 
de îndreptare". „Noi am reușit 
pînă acum, după adunarea de 
alegeri, să discutăm cu 300 de 
tineri, declara în conferință An
drei Grigore, secretarul Comi
tetului U.T.C. de la Șantierul 
naval. Vom continua această 
acțiune, vom purta discuții cu 
fiecare tinăr în parte și vom 
reține părerile și propunerile 
lor. Avem convingerea că în fe
lul acesta activitatea noastră se 
va îmbunătăți".

Adresîndu-se participanților 
Ia conferință, tovarășul Dumi
tru Bejan, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al 
P.C.R., a evidențiat rezultatele 
bune obținute in munca de edu
cație de organizația județeană 
U.T.C. și a întreprins o analiză 
temeinică a cauzelor care stau 
la baza neîmplinirilor, relevînd 
totodată posibilitățile existente 
pentru o activitate și mai efici
entă a tinerilor din întreprin
deri, de pe șantiere, din școli 
și de la sate.

în încheiere, participanții la 
conferință au adoptat o tele
gramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele : „Deplin respon
sabili față de destinele comu
niste ale patriei în care muncim 
și trăim, urmînd admirabilul 
dumneavoastră exemplu de în
flăcărat patriot și revoluționar, 
ne vom strădui, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să asociem 
numelui de tînăr comunist fap
te pe măsură, vom acționa cu 
hotărire pentru a înlătura din 
activitatea noastră neîmpliniri- 
le, adoptînd un stil de muncă 
dinamic și eficient, transfor- 
mînd fiecare organizație într-o 
înaltă școală politică de educa
ție și formare comunistă, de 
angajare a tuturor tinerilor cu 
întregul lor entuziasm, cu în
treaga lor capacitate și energie, 
prin muncă și învățătură la îna
intarea scumpei noastre patrii* 
Republica Socialistă România, 
pe drumul luminos al comu
nismului".

ION CHIRIC

nerilor la îndeplinirea exempla-1 
ră a sarcinilor de producție.

Relevînd propria experiență 
a organizațiilor pe care le-au 
reprezentat, participanții la 
dezbateri au adus prin cuvîn
tul lor numeroase sugestii fer
tile privind perfecționarea sti
lului și metodelor de lucru ale 
membrilor U.T.C.. In numele 
celor care le-au dat acest man
dat, delegații și-au exprimat în 
același timp hotărirea de a tre
ce imediat la transpunerea a- 
cestui program in faptă pen
tru a dovedi și in acest fel că 
tinerii județului Gorj întimpi- 
nă Congresul al X-lea al U.T.C. 
și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
cu rezultate remarcabile.

In telegrama pe cstre au a- 
dresat-o C.C al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
se spune : „Programul partidu
lui, care este programul viito
rului, deci al nostru, al tine
retului. va determina în Gorj 
ritmuri de dezvoltare cu pute
re de simbol pentru, vremuri
le comuniste și ne deschide 
nouă un cimp nelimitat de afir
mare față de care ne simțim 
onorați și unanim angajați.

Exprimîndu-vă încă o dată 
recunoștința pentru minunate
le condiții asigurate tinerei ge
nerații pentru afirmarea și par
ticiparea ei responsabilă la în
treaga viață politică și socia
lă, ne angajăm solemn că vom 
face totul pentru ca toți tine
rii din județ să se situeze in 
primele rînduri ale luptei po
porului pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României 
spre comunism".

NICOLAE COȘOVEANU
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CAMPANIA AGRICOLA DE TOAMNA 25 DE ANI DE LA ADOPTAREA PRIMULUI PLAN DE ELECTRIFICARE A ȚĂRII

CU TOATE FORȚELE r ț
A

LA CULESUL
PORUMBULUI

OLT Același ritm înalt,
aceeași maxima concentrare

de energii
După ultima situație operati

vă existentă la Direcția agrico
lă a județului Olt, porumbul se 
apropie de faza finală a recol
tării. Din totalul de 106 012 hec
tare (în C.A.P.-uri și I.A.S.-uri) 
au fost culese pînă la această 
dată 98 623 hectare. Au mai ră
mas de cules 7 489 hectare iar 
ritmul în care s-a desfășurat 
pînă acum această operație 
poate asigura o grabnică apro
piere a momentului final. Fără 
îndoială, o situație bună, urma
re a modului energic în care au 
acționat comandamentele comu
nale, a participării masive a 
cooperatorilor și lucrătorilor din 
agricultură la executarea cit 
mai grabnică a acestei lucrări. 
Și totuși la o cercetare mai a- 
mănunțită apar și stări de lu
cruri mai puțin îmbucurătoare. 
Se știe, recoltarea porumbului 
nu înseamnă doar simpla rupe
re a știuleților din coceni. A- 
ceasta presupune tăierea coce
nilor, eliberarea terenului și — 
desigur, în primul rînd — trans
portul recoltei la bazele de re- 
cepție, în hambarele proprii. In 
această acțiune pe cale de a de
veni deja experiență, exemplele 
sînt diferite ; important rămî- 
ne care din acestea au „greuta
te specifică** mai mare, în fa
voarea cărora dintre el«• pledea
ză ansamblul de activități. Iată 
cîteva.

La C.A.P. Izbiceni — locul de 
unde a pornit chemarea la în
trecerea socialistă pe țară — s-a 
obținut o producție medie de 
aproape 11 000 kg porumb boa
be la hectar, pe unele supra
fețe producția fiind chiar su
perioară acestei cifre. Firesc, 
aici, recoltării i-au urmat trans
portul, înmagazinarea la loc si
gur a recoltei.

Ca urmare, față de un plan 
de livrare la fondul de stat de 
4 000 tone porumb suplimentat

în urma 
cu încă 
torii de 
această dată la bazele de recep
ție peste 8 000 tone. Un exemplu 
dintre cele mai elocvente în 
ceea ce privește spiritul gospo
dăresc, disciplina care a dom
nit în această campanie în ac
tivitatea cooperatorilor din Iz- 
biceni. Un exemplu, de altfel, 
urmat și de alte unități agrico
le din județ. Nu însă de toate. 
La C.A.P. Tia Mare, de pildă, 
din 2 700 tone planificate pen
tru fondul de stat au fost trans
portate abia 1 500 de tone. Nu 
există oare porumb în cîmp ? 
Există, și încă în cantități mari. 
Adeseori, zeci de tone așteap
tă sub cerul liber să fie trans
portate. în schimb, graficele de 
dirijare a mașinilor I.T.A. nu 
sînt respectate. Cooperatorii de 
aici au solicitat 10 autocamioa
ne — cerere făcută prin coman
dă plătită — dar nici la aceas
tă oră nu au primit sprijin. In
tr-un feJ asemănător se petrec 
lucrurile și la C.A.P. Giuvărești. 
De la I.T.A. le-au fost reparti
zate 2 mașini dar nu după mul
te curse au fost retrase. Pentru 
ambele unități, așa zisele baze 
volante (una la Potlogeni, cea
laltă chiar în Giuvărești) nu au 
spații de depozitare amenajate.

Alte dificultăți țin de propria 
gospodărire. De. pildă, coopera
torii din Gîrcov mai au de pre
dat la baza de recepție cîteva 
sute de tone. în cîmp se află 
alte zeci de tone netransporta
te și circa 200 hectare neculese. 
Și aici se face simțită lipsa mij
loacelor de transport auto. Dar 
aici există 150 de atelaje pro
prii la care cooperatorii din 
Gîrcov nu au apelat încă. Ce se 
constată în aceste ultime zile 
ale campaniei porumbului ? O 
reducere simțitoare în unele 
locuri a ritmului de recoltat. în

angajamentului asumat
1 000 de tone, coopera- 
aici au predat pînă la

Ioc să se adopte măsuri efici
ente pentru asigurarea unui 
transport operativ și continuu, 
oamenii preferă să aștepte. Este 
deci de datoria factorilor de răs
pundere remedierea grabnică n 
acestei stări de lucruri. Altfe1 
cele 7 489 hectare, cit au m 
rămas de cules — posibil a 
recoltate în 3—4 zile — vor ore- 
lungi -nepermis de mult 
pînd nefiresc și o mare forță c 
muncă) o acțiune desfășuruj«- 
pînă acum cu succes.

ION ANDRF^*
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in aceste zile, pe ogoa
re a fost intensificata 
munca pentru strîngerea 
recoltei și executarea în- 
sămînțârîlor. Din 
centralizate vineri 
neața rezulta câ porum
bul a fost cules de pe 92 
la suta din suprafața cul
tivata. A mai râmas de 

pe 
i în 

,__ _______ w , Satu
Mare, Mureș, Bistrița-Nâ- 
sâud, Sâlaj, Cluj, Con
stanța, Maramureș și Bi
hor. Jn aceste județe se 
impune ca odatâ cu gră
birea culesului sâ se ur
genteze și transportul pro
ducției din cîmp.

Pînă la 17 octombrie au 
fost insămințate cu grîu 
65 la sută din suprafețele 
prevăzute. Au anunțat ter
minarea semănatului uni
tățile agricole cooperatis
te din județele Satu Ma
re, Covasna și Bistrița Nâ- 
săud. Această lucrare se 
execută pe ultimele su
prafețe în județele Boto
șani, Suceava, Caraș Se
verin și Bihor. în județele 
Brăila, Teleorman, Olt, 
Ialomița, Argeș, Dîmbovi
ța, Prahova, Galați și Bra
șov semănatul griului a 
rârflas in urmă. Timpul 
înaintat impune folosirea 
deplină a mijloacelor pen
tru ca în toate județele să 
se încheie însâmințâriie 
de toamnă la datele sta
bilite.

datele 
dimi-

strîns recolta de 
176 600 ha, mai ales 
județele Harghita, I
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Moment de bilanț, de îndemn 
pentru continua afirmare 

a energeticii românești
Miine energetieienii țârii vor trăi o zi 

deosebită. în această zi aparte se re
găsește imaginea unui drum, a unei res
ponsabile prezențe în istoria contemporană 
a României. Energetieienii sărbătoresc 25 
de ani de la adoptarea primului plan de

electrificare a țârii. Douăzeci și cinci de 
ani de remarcabile succese, de impresio
nante realizări. Douăzeci și cinci de ani 
care deschid în fața acestor oameni de 
excepție alte decenii de susținute eforturi 
pentru materializarea marilor obiective în

scrise în documentele Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., în Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

BACĂU. Bătălia
ultimelor hectare

în județul Bacău, cooperative
lor agricole de producție Mă
gura. Cleja, Podul Turcului. 
Gura Văii care au încheiat re
coltatul porumbului li se vor 
alătura în cel mult două zile 
toate celelalte unități din județ 
care depun acum eforturi susți
nute pentru a strînge recolta de 
pe ultimele suprafețe. Urmînd 
exemplul comandamentului co
munal Mărgineni, din inițiativa 
căreia a fost organizată o echi
pă numai din factorii de răs
pundere ai comunei — între 
care pot fi amintiți Maria Sân
tei și Petre Drugă, contabili, 
Vasile Popa, directorul căminu
lui cultural, Ovidiu Tomulescu, 
președintele C.A.P., Florentina 
Păulet, secretara comitetului co
munal U.T.C. și Petre Roșu, pri
marul comunei — și alte coman
damente comunale cum sînt cele 
din comunele Nicolae Bălcescu, 
Berești-Tazlău, Berești-Bistrița, 
Gîrleni, au trecut la o organi
zare mai judicioasă a formațiilor 
de lucru, stabilind sarcini și res

ponsabilități concrete pentru fie
care cooperator sau factor de 
răspundere din comună. Străda
niile lor sînt răsplătite de miile 
de tone de porumb ce iau zilnic 
drumul silozurilor și hambarelor. 
Un exemplu de hărnicie si dă
ruire în muncă îl constituie 
cooperatorii din comuna Valea 
Seacă. în zilele raidului nostru 
pe tarlalele C.A.P. puteau fi vă- 
zuți încă de la primele ore ale ’ 
dimineții, alături de sute de ță
rani cooperatori și numeroși ti
neri muncitori și elevi, care, în 
puținele ore libere au venit la 
cîmp .pentru a da o mină de 
ajutor la strîngerea recoltei. 
Printre ei se aflau pionierul 
Bicoleta Bostan, utecistul Aurel 
Botezatu și pensionarul Nicolae 
Grecea pe care i-am întîlnit, 
alături de mulți alții asemenea 
lor, pe una din tarlalele coope
rativei agricole de producție din 
Valea Seacă la recoltatul po
rumbului de pe ultimele hectare.

DUMITRU DUCA

Vn ajutor prețios dat de tinerii muncitori de la IREMOAS\ Operativ, mijloacele de transport sînt dirijate la rampa de în-
lucrătorilor depozitului I.L.F. Militari, V’ cărcare a depozitului I.L.F. Chitită.

Fotografii: O. PLECAN

O RETROSPECTIVA CARE ÎN
DEAMNĂ LA NOI SUCCESE

Cu 25 de ani în urmă, Plenara 
C.C. al P.C.R. din 26 octombrie 
1950 dezbatea și aproba planul 
de electrificare a țării pe zece 
ani (1951—1960) menit să pună 
bazele unui sistem energetic 
modern în România. în acel an, 
simbolic pentru începuturile 
unui sector atît de important 
al economiei naționale, consu
mul de energie electrică pe cap 
de locuitor era de 414 kWh. De 
șase ori mai puțin decît în anul 
1975, de peste 9 ori mai puțin 
decît în anul 1980, de 13—15 ori 
mai puțin față de prognoza pen
tru anul 1990.

Privită de-a lungul anilor, 
devenirea energeticii românești 
supune pe cel care se încumetă 
într-o asemenea retrospectivă la 
cîteva reflecții deosebit de inte
resante.

în primul rînd, care erau re
sursele energetice utilizate ? 
Locul de frunte îl dețineau 
produsele petroliere, apoi cărbu
nii și, în sfîrșit, doar o singură 
centrală electrică folosea drept 
sursă de energie căderea apei. 
Trebuia deci schimbată funda
mental această stare de fapt 
prin folosirea mai judicioasă a 
cărbunilor inferiori și prin ame
najarea hidrotehnică a rîurilor 
interioare. în al doilea rînd, 
exista un număr de microcentra- 
le cu o eficiență economică re
dusă. în al treilea rînd nu exista 
o rețea de linii de transport. în 
al patrulea rînd nu exista o in
dustrie constructoare de mașini, 
capabilă să echipeze viitoarele 
centrale electrice. în al cincilea 
rînd, nu existau suficienți spe
cialiști care să verifice și să în
trețină un atît de impresionant 
sistem energetic. Dar, în ciuda 
acestei precare realități, deasu
pra ei, apăruse acel trebuie. Ca 
o cerință esențială, ca un în
ceput de mare capitol dintr-un 
impresionant șir de glorioase 
capitole pe care și le va scrie, 
cu demnitate, România socia
listă.

în ziua de 16 noiembrie 1950, 
Consiliul de Miniștri emite hotă- 
rîrea cu privire la construirea 
hidrocentralei de la Bicaz. 
Unsprezece ani mai tîrziu, cea 
mai mare centrală electrica con
struită vreodată în România in
tră în funcțiune. Paralel cu a- 
ceastă nouă investiție energeti- 
cienii construiesc și numeroase 
centrale termoelectrice cu puteri 
instalate de mărime medie : 
Doicești (1952), Fintînele (1953), 
Paroșeni (1956) ș.a. Primul de
ceniu al energeticii românești se 
încheie astfel cu un bilanț im
presionant. De la 2,1 miliarde 
kWh (1950) se ajunge la o pro
ducție de 7,6 miliarde kWh. în 
același timp, puterea instalată a 
centralelor crește de la 740 kWh 
la 1 779 kWh.

în perioada 1961—1965, ener
getica românească înregistrează 
noi succese semnificative. în 
cinci ani doar, puterea instalată 
a centralelor, precum și produc
ția de energie electrică se du
blează. Se montează primele 
agregate de mare putere. în anul 
1964 se deschid lucrările pentru 
construcția marelui sistem hidro-
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energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. Tot în această 
perioadă sînt puse în funcțiune 
primele capacități la C.T.E. Lu- 
duș-Iernut. în consens cu aceste 
impresionante creșteri de pro
ducție au loc și numeroase îm
bunătățiri de ordin calitativ 
privind transformarea și trans
portul energiei electrice.

După 1965 acest din urmă as
pect capătă o amploare deose
bită. Apar și se extind liniile de 
220 și 400 kV. Se pune de ase
menea un accent mai profund pe 
diversificarea surselor de mate
rii prime energetice, pe restrîn- 
gerea utilizării petrolului drept 
materie primă în centralele 
termoelectrice. Se montează pri
mele turboagregate de 315 și 330 
MW. Se dezvoltă continuu pro
ducția de echipament energetic 
și de automatizare. începe o 
amplă desfășurare de forțe pen
tru amenajarea hidrotehnică in
tegrală ă rîurilor țării. în dece
niul 1966—1975 sînt puse în func
țiune C.E.T. Craiova și Bucu- 
rești-Sud, hidrocentrala Porțile 
de Fier, salba de microcentrale 
de pe rîurile Bistrița și Argeș, 
C.T.E. Govora, prima etapă de 
producție a sistemului Lotru, 
primele capacități de producție 
ale hidrocentralei Tarnița-Someș 
și multe altele.

O dată cu intrarea în funcțiu
ne a acestor constelații ale lumi
nii, producția de energie electri
că a României a ajuns să fie de 
peste 3 ori mai mare decît în 
1965 și de aproape 17 ori mai 
mare decît în 1950.
ENERGETICIENII, O LUME A 

MARILOR ENERGII
Un. singur om transmite ce

lorlalți oameni, printr-un gigan

tic și complicat sistem de con
ductori și aparataje electronice, 
milioane de kilowați. Profesia 
sa : operator, tablonist sau, mai 
general, energetician. Vîrsta me
die a energeticienilor țării nu 
trece de 27—30 de ani. Deci o 
lume tînără, mereu întinerită. 
Tot mai pregătită sâ asimileze 
și să aplice marile tehnologii. O 
lume care, dincolo de-,vîrsta sa 
medie, dincolo de profesia în 
care s-a specializat are o dato
rie fundamentală să furnizeze 
economiei naționale în perma
nență o indispensabilă materie 
primă : energia electrică. Să
facă tot posibilul pentru ca a- 
ceastă energie să fie cit mai 
ieftină, cît mai eficientă. Aces
tea sînt de fapt, acum și dintot- 
deauna, cuvintele de ordine ale 
oamenilor marilor energii. Prin
tre realizările celor care întrețin 
strălucirea marilor constelații, 
necesită a fi evidențiate :

© în actualul cincinal, econo
miile de combustibil realizate 
de energetieienii țării se î'idică 
Ia peste 410 000 t.cc. Primele trei 
trimestre ale acestui an au con
semnat o economie de 119 000 
t.cc. Cei mai meticuloși gospo
dari — lucrătorii din cadrul în
treprinderilor „Electrocentrale" 
Craiova și București.

© Numeroase întreprinderi de 
centrale electrice (Mureș, Galați, 
Constanța, București, Bistrița 
ș.a.) și-au îndeplinit deja sarci
nile de producție pe actualul 
cincinal. în aceeași situație se 
află și întreprinderile de rețele 
electrice Ploiești, Timișoara, 
Deva, Galați și Craiova, precum 
și întreprinderile din ramura 
construcțiilor de mașini „Energo- 
rcparații“ și ICEMENERG.

• Zilele trecute, la Rogojelu 
au fost terminate cu succes ope

rațiile de închidere ale eelor 
trei corpuri ale primei turbine 
de 330 MW fabricată în Româ
nia, operație care constituie o 
premieră în lucrările de con- 
strucții-montaj ale energeticii 
românești.

• în ziua de 14 octombrie a.e., 
Ia C.E.T. București-Sud au fost 
terminate probele tehnologice 
ale cazanului de 1035 tone abur 
pe oră de Ia turbogeneratorul 
de 125 MW. Proba hidraulică și 
sistemului de presiune, care 
cuprinde peste 42 000 suduri, a 
reușit cu calificativul maxim.

UN SALT LUCID TN VIITOA
RELE DECENII

’„Se vor dezvolta îndeosebi 
termocentralele bazate pe căr
buni și șisturi bituminoase, ur- 
mărindu-se creșterea mai sub
stanțială a înlocuitorilor. Se va 
urmări folosirea întregului po
tențial hidroenergetic. în a- 
celași timp se va trece la folo
sirea energiei atomice prin con
struirea de centrale atomoelec- 
trice. Se va realiza, pînă în 1990, 
o producție de energie de 5 000— 
6 000 kWh/locuitor“. Sînt sarcini 
clare, prevăzute în documentele 
celui de al Xl-lea Congres al 
P.C.R. și în Programul Partidu
lui Comunist Român, care des
chid noi și impresionante pers
pective dezvoltării energeticii 
românești. Ritmurile de creștere 
a producției de energie se vor 
situa pe aceleași trepte înalte și 
constante. în acest fel, la sfîrși- 
tul viitorului cincinal, România 
va produce 75—80 miliarde kWh, 
adică în jur de 2 700 kWh pe 
cap de locuitor, ceea ce ne va 
situa printre țările dezvoltate în 
acest domeniu. La sfîrșitul celui 
de al 9-lea deceniu, energetica 
românească va furniza econo
miei naționale 130—140 miliarde 
kWh anual. în același timp, se 
va diversifica substanțial gama 
de materii prime energetice. Se 
vor construi centrale bazate pe 
folosirea șisturilor bituminoase 
și a energiei atomice. Se va 
produce energie din deșeuri in
dustriale și menajere. Se va in
tensifica valorificarea cărbunilor 
inferiori, precum și a resurselor 
hidroenergetice. Pe harta țării 
vor apare noi constelații t Tur- 
ceni, Olt, Sebeș, Drăgan, Șiret, 
Cerna-Motru, Rîul Mare, Cerna
vodă, Turnu Măgurele, Anina.

Pentru realizarea acestor gi- 
ganți ai energeticii românești, 
investițiile ce se vor aloca nu
mai în viitorul cincinal vor re
prezenta aproape 70 la sută din 
valoarea totală a investițiilor 
alocate pentru dezvoltarea re
surselor energetice în cei 25 de 
ani precedenți. în această sumă 
intră bineînțeles și pregătirea 
celor 18 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, care vor intra 
în următorii cinci ani în lumea 
energeticienilor. Prin realizarea 
acestor obiective, energetica 
românească va înregistra un nou 
pas, gigantic pas, care o va si
tua la nivelul celor mai dezvol
tate state ale lumii în acest prio
ritar domeniu al activității 
economice.

PAVEL PERFIL

CȚIWIOTKffiTEPENTRUAProyiMNA^ARnifflCĂ, RAȚIONALĂ A POPULAȚIEI
Mărfuri există, dar 

organizarea lasă încă de dorit
La complexul nr. 7 din Dru

mul Taberei la ora 6,45, ceas de 
mare afluență, cumpărătorii par 
a nu manifesta nici un fel de 
interes pentru mărfurile aflate 
în rafturi. Aflăm și cauza, cei 
mai mulți așteaptă la raionul 
unde „obișnuit, se distribuie 
uleiul și zahărul” ; zahărul și 
uleiul s^ află însă în depozitul 
magazinului... Aici, pungile se 
stivuiesc una peste alta, sticle
le stau cuminți în navete
le lor... „De ce nu le puneți în 
vînzare ?" o întrebăm pe res
ponsabila Victoria Nica. Răs
punsul vine prompt și stu
pefiant : „După ce pleacă 
oamenii la servici ; ca să 
evităm aglomerația !“ Stranie 
concepție ! Pentru a-și menaja 
comoditatea, personalul maga
zinului lipsește pe cei încadrați 
în producție de posibilitatea de 
a se aproviziona în timpul dis
ponibil...

La unitatea 379, legume-fruc- 
te, întîlnim un alt exemplu de 
proastă organizare a activității 
comerciale. Magazinul este pur 
și simplu încărcat cu toate pro
dusele dar, de două săptămîni 

vinde numai pe la tonete răs- 
pîndite prin piață, deoarece, în 
plin sezon de aprovizionare, se 
află in... renovare ! „Cind veți 
reîncepe activitatea ?“ — îl în
trebăm pe responsabilul Valeriu 
Porojan. „Nu știm, lucrătorii au

Spiritul gospodăresc 
solicitudinea 

față de cumpărători - 
atribute esențiale

Ieri după-amiază am revenit 
în piețele Capitalei, în unitățile 
de Autoservire, I.L.F. și maga
zine GOSTAT încercînd să ur
mărim modul în care de-a lun
gul întregii zile se asigură apro
vizionarea populației cu produse 
în cantități suficiente, de bună 
calitate. Chiar cele mai simple 
calcule scot în evidență faptul 
că există la ora actuală cantități 
suficiente de produse, că dato
rită măsurilor luate privind 
aprovizionarea ritmică, oamenii 
muncii pot economisi timp pre
țios pentru a-și îndestula cămă- 

fost chemați la o altă lucrare și 
noi sîntem siliți să ne descurcăm 
în condițiile pe care le vedeți".

Concluzia ? Datorită noului 
suflu care a înviorat activitatea 
de aprovizionare a populației cu 
produse alimentare, mărfurile au 
fost aduse în piețe, cu operati
vitate, în cantitățile necesare. 
Spiritul organizatoric al lucră
torilor din comerț mai necesită 
însă încă destule corijări.

MONICA ZVIRJINSCHI

rile, pentru a-și face provizii de 
iarnă. Ieri, de exemplu, în piața 
Coșbuc se aflau în unitățile 
I.L.F. 69 tone de cartofi (pînă la 
ora 16,00 s-au vîndut peste 30 de 
tone), 14 000 kg ceapă, 8 500 kg 
varză albă. 2 500 kg roșii. 9 400 
kg ardei gras și gogoșari, 32 000 
ouă, 32 000 kg mere și 440 kg de 
verzituri. Stăm de vorbă cu 
tînărul Dumitru Buduroi, admi
nistratorul pieței. Aflăm că în
semnate cantități de asemenea 
produse există și în unitățile 
GOSTAT și la producători. Vi
zităm împreună silozul In care 

există, la ora actuală, 350 tone 
de cartofi. Tot ieri Alimentara 
nr. 5 din această piață a primit 
2 600 kg de zahăr, 650 sticle de 
ulei, 1 300 kg carne de porc, 900 
kg de vită, 200 kg de oaie etc. 
Faptul că piața este zilnic 
frecventată de peste 10 000— 
15 000 de locuitori din împreju
rimi denotă că aici există grijă 
și răspundere pentru timpul ce
tățeanului. Abundență de pro
duse, roșii, vinete, ouă, ardei 
am găsit și în alte locuri : piața 
Moșilor, piața Galați.

...Piața 7 Noiembrie, ora 
15,00. Munți de cartofi. Alături 
oamenii formînd șiruri. Unii, 
între care Zoița Popa, pensio
nară, loan Codoi, șofer la O.N.T., 
Marin Tudorache, muncitor la 
Uzinele „23 August" își exprimă 
nemulțumirea că trebuie să 
piardă destul de mult timp. 
Vînzătorul vine abia la orele 
16,00. Dimineața, cînd unitățile 
se deschid, oamenii se află în 
drum spre locurile lor de mun
că. La prînz, vin și așteaptă. 
Discutăm această situație cu to
varășul Gheorghe Stănilă. admi
nistratorul pieței. Este de acord 
că ar trebui revăzut programul 
unităților astfel ca vînzarea să 
se facă în tot timpul zilei. Iată 
o propunere care trebuie să se 
bucure’ de atenția organelor de 
resort, pentru că nu este singu
rul loc în care toate chioșcurile 
de legume și zarzavaturi se 

deschid și se închid la aceeași 
oră.

...Piața Moșilor la ceasul în
serării: Tarabele sînt încărcate 
cu produse. Vînză torii trebuie să 
facă față solicitărilor tot mai 
numeroase, pentru că sortimen
tele oferite cetățenilor sînt în 
număr sporit și de calitate su
perioară. Din păcate, cumpărător 
fiind ești nevoit să-ti aștepți 
rîndul ca să cumperi roșii, vi
nete. ouă. după care urmează să 
te muți vis-a vis unde se găsesc 
și cartofi ! ! ! De ce nu erau la 
fiecare unitate ? Lipseau oare 
din piață ? Nicidecum. La intra
re, o grămadă impresionantă de 
cartofi așteaptă inițiativa, spiri
tul de organizare și de răspun
dere ale celor ce administrează 
piața. După Intervenția promptă 
a responsabilului lucrurile intră 
în normal.

în acest sezon cumpărătorii se 
aprovizionează și cu mere. Sînt 
și aici din belșug. Au fost aduse 
cîteva mii de kg. La unitatea 
Agrocoop unde vinde Maria 
Bărbulescu însă merele au fost 
acoperite cu grijă, cumpărătorii 
fiind „sfătuiți să vină „miine 
dimineață". Nu știm dacă e 
vorba de comoditate sau de alt
ceva, pentru că argumentul că 
n-ar fi fost luate în primire, in
vocat de vînzătoare, s-a dovedit 
pînă la urmă un fals pretext, 
merele fiind puse operativ în 
vînzare.

Așadar, prin mai buna organi
zare. prin mai mult spirit gos
podăresc și de răspundere, 
piețele, unitățile comerciale reu
șesc să asigure desfășurarea în 
tot mai bune condițiuni a apro
vizionării populației cu produse 
agroalimentare. Ne-am convins 
încă o dată de asta și la dispece
ratele I.L.F. și I.C.R.A. Astă 
noapte au fost livrate piețelor și 
unităților comerciale cantități 
sporite de produse : 1 000 tone 
de cartofi, 40 tone ceapă, 100 tone 
roșii, 200 tone varză albă, 22 
tone rădăcinoase, 13 tone fasole 
uscată, 60 tone mere. Pentru 
transportul acestora, ne spune 
tovarășul Mihai Staricu, merceo
log principal, au fost folosite nu
meroase mașini de la Transcom 
și din. diverse întreprinderi, în
tre care 20 de basculante. Mobi
lizați de organizațiile de partid, 
de organizațiile U.T.C. un număr 
mare de oameni ai muncii, 
tineri, uteciști, au ajutat la sor
tarea, încărcarea și descărcarea 
produselor. Ilie Teodorescu, șeful 
serviciului desfacere de la 
I.C.R.A., ne informează că ieri 
noapte în unitățile comerciale 
s-au adus 220 tone zahăr, 110 
tone ulei, 40 tone paste tomate, 
90 tone conserve — legume, 16 
tone gemuri, 40 tone pește viu, 
proaspăt și congelat, 6 tone con
serve de carne, 3 tone conserve 
de pește, 90 tone făină, 12 tone 

margarina și peste 700 000 de 
ouă.

Măsurile hotărîte de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în ziua de 14 octombrie 
se transpun în fapte asigurînd 
o tot mai bună aprovizionare a 
populației. Ele se înscriu în per

/. A. S. ODOBEȘTI:

Sporesc cantitățile de 
struguri livrate beneficiarilor

întreprinderea agricolă de 
stat Odobești. renumită în țară 
și peste hotare pentru calitatea 
produselor sale, înscrie și în 
acest an un nou succes pe lista 
recordurilor sale. După cum 
aveam să aflăm de la directorul 
unității, ing. Alexandru Buleu, 
în această toamnă bilanțul este 
deosebit de rodnic : fată de o 
producție medie planificată de 
9 200 kg/ha. de pe cele peste 
2 200 hectare de vie pe rod s-au 
obținut mai mult de 9 500 kg/ha. 
Ca urmare, la struguri de ma
să, de pildă, s-au putut livra 
în plus la fondul de stat 2 061 
tone fată de 1 800 tone cît era 
prevăzut. Evident, aceste cifre 
vorbesc de la sine despre pri

manenta grijă pe care partidul 
și statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o acordă îm
bunătățirii permanente a condi
țiilor de trai ale poporului nos
tru.

LIDIA POPESCU 
DAN VASILESCU

ceperea viticultorilor de la 
I.A.S. Odobești, despre buna or
ganizare a muncii pe tot par
cursul anului.

De menționat contribuția ti
nerilor ce muncesc la I.A.S. O- 
dobești care au fost mereu în 
primele rînduri atunci cînd in 
podgorii trebuia să se acțione
ze rapid. La loc de frunte, ală
turi de secretarul comitetului 
U.T.C. Costică Manea, amintim 
pe Florică Bogdan — mecanic, 
Gheorghe Bouraș — mecaniza
tor, Dan Axente — inginer. Ion 
Acristi — economist ș.a. Un bi
lanț încununat de succes acum, 
la încheierea campaniei.

AL. DOBRE
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30 de ani de la Conferința Națională a P.C.R

UN DRUM EROIC, 
REVOLUȚIONAR

AUTENTICUL
SUBSUMAT

ADEVĂRULUI
A

Între succesul de public

MAJOR
„Un moment de seamă în desfășurarea evenimentelor politice 

a fost Conferința Națională a partidului din octombrie 1945, care, 
făcînd bilanțul succeselor realizate în organizarea insurecției și 
a revoluției populare, a trasat sarcinile noii perioade istorice in 
care intra țara noastră."

Se împlinesc în aceste zile 
trei deoenii de la Conferința Na
țională a P.C.R. din 16—21 oc
tombrie 1945. prima întrunire la 
scară națională a comuniștilor 
după ani și ani de activitate ile
gală, conferință care a avut, așa 
cum se specifică în Programul 
partidului, „un rol important în 
orientarea activității comuniști
lor și a forțelor democratice din 
țară". Moment remarcabil al is
toriei mișcării noastre revoluțio
nare. al luptei duse de forțele 
populare, progresiste, călăuzite 
de partid, pentru triumful unei 
orinduiri noi. pentru dobîndirea 
puterii politice și asigurarea 
unor radicale transformări so
ciale, Conferința s-a desfășurat 
în condițiile profundelor prefa
ceri înnoitoare, deschise prin 
victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste din august 1944. După 
cum se știe, victoria insurecției 
a dat un hotărîtor impuls luotei 
revoluționare a maselor, fapt 
care a avut ca urmare căderea 
guvernelor cu majoritate reac
ționară și instalarea primului 
guvern revoluționar democratic 
cu un pronunțat caracter mun
ci toresc-tărănesc. condus de dr. 
Petru Groza. S-a realizat în 
scurt timp reforma agrară, s-a 
întărit unitatea forțelor demo
cratice și revoluționare. Cu toate 
aceste importante succese, cla
sele exploatatoare. deținătoare 
ale unor însemnate poziții poli
tice și economice, se împotri
veau încă transformărilor de
mocratice. ceea ce impunea o 
acțiune hotărîtă pentru zădărni
cirea tentativelor reacționare, 
în acest context a fost convo
cată Conferința Națională a 
P.C.R.

Raportul politic a fost prezen
tat, din însărcinarea Comitetu
lui Central al partidului, de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Por
nind de la datele fundamentale 
ale situației interne ’Și interna
ționale proprii acelei etape isto
rice. efectuînd o analiză rea
listă, profundă și cuprinzătoare 
a acestora, trasînd direcțiile tac
tice și obiectivele strategice ale 
perioadei următoare. Conferința 
a pus în lumină căile de acțiune 
revoluționară imediate și de per
spectivă. sarcinile majore ce se 
aflau în fața partidului în dome
niile politic, economic, al activi
tății de partid și de stat și în 
cel al relațiilor internaționale.

Esențiala problema a perioa
dei constituind-o consolidarea re
gimului democratic, continuarea 
și- aprofundarea procesului de 
prefaceri revoluționare, Confe
rința a trasat ca obiectiv poli
tic fundamental întărirea unității 
tuturor forțelor progresiste și 
democratice. Acordînd o deose
bită atenție întăririi alianței 
dintre clasa muncitoare și țără
nime. ca bază politică a regi
mului democrat-popular, Con
ferința a ridicat pe o treaptă 
nouă, calitativ superioară, co
respunzătoare imperativelor mo
mentului istoric, politica de ali
anțe în. mod consecvent și prin
cipial promovată de partid, a 
chemat toate forțele progresiste 
și democratice să acționeze în 
strinsă unitate pentru întărirea 
puterii populare. Justețea aces
tei linii politice a fost confirma
tă de evoluția ulterioară a eve-
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MUȘCHETARUL ROMAN : Pa
tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16.15; 
18.30; 20,45), Favorit (orele 9.15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Bucu
rești (orele 8.45; 11; 13.15; 16,15: 
18,30; 20,30).

CANTEMIR : Capitol (orele 9,30; 
11.45; 14; 16: 18.15; 20.30). Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11.15;
13.30;-l-6; 18.15; 20,30), Gloria (orele 
0; 11,13: 13.30; 16; 18.15: 20,30).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARĂ : Casa Filmului (o- 
rele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

FERMA LUJ CAMERON : Excel
sior (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11.15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18; 20,15).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Luceafărul (orele 
9.30; 12.30; 16; 19.30). Festival (ore
le 9.30: 12.30; 16: 19.30).

MOSCOVA CASIOPEEA : 
puri Noi (orele 9; 11.15: 
15.45; 18' 20,15).

MIREASA LUI ZANDY :

Tim- 
13.30;

Scala 
(or?le 9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18.30; 
20,45).

STMBATA, 18 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

11.00 Ora copiilor. 12.00 Telecine- 
mateca (reluare). 13,35 Portativ '75. 
Revista actualității muzicii ușoare. 
14.05 Telex. 14,10 Mai aveți o în
trebare ? 14.50 Preferințele dv., 
muzicale sînt șl preferințele noas
tre (reluare). 15,40 Cîntec în pia
tră. Documentar artistic TV. 16.00 
Magazin sportiv. 16.45 Vîrstele pe
liculei. 17.35 Caleidoscop cultural- 
artistic. 18.00 Bucuroși de oasneți. 
Cu toată țara înflorește Hunedoa
ra. Spectacol muzicai-literar-core- 
grafic. 19,15 Publicitate. 19.20 — 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Teleenciclopedia. 20.45 Publicitate. 
20,50 Film serial : Mannix. 21.40 — 
24 de ore. 21.50 Săptămîna sporti
vă. 22,00 tntilnirea de la ora... 10.

DUMINICA, 19 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului. 
Avanpremiera zilei. 8,40 Cravatele 
roșii. 9.35 Film serial pentru copii. 
Daktari. 10.00 Viața satului. 11.15 
Aventura cunoașterii. 11.45 Bucu
riile muzicii. 12.30 De strajă pa
triei. 13.00 Telex. 13.05 Album du
minical. 17,30 Drumuri în istorie.
Posada. 17.50 Gala filmului de a- 
nimație (II). Anima-Animație. 18-40 
Amfiteatrul apelor. Reportai de-

Interviu cu ANDREI BLAIER

NICOLAE CEAUȘESCU
nimentelor, corolarul ai fiind 
creșterea influenței forțelor re
voluționare și democratice, cre
ștere concretizată în victoria 
Blocului Partidelor Democratice 
în alegerile din 1946. în înlătu
rarea ultimilor reprezentanți ai 
claselor exploatatoare din gu
vern, culminând cu abolirea — 
la 30 Decembrie 1947 — a insti
tuției monarhice.

Apreciind cu justețe direcțiile 
prioritare de acțiune, Conferin
ța a trasat ca sarcină de bază 
întărirea continuă a partidului, 
prin primirea în rîndurile sale 
a celor mai buni muncitori, ță
rani și intelectuali, ale căror tră
sături revoluționare au fost con
firmate în focul confruntărilor 
sociale. Dînd expresie necesită
ții unei depline concordanțe în
tre capacitatea organizatorică și 
influența politică a partidului, 
Statutul, ca dealtfel întreg an
samblul de documente adoptate 
cu acest prilej, au reliefat preg
nant necesitatea vitală a inten
sificării activității politico-ideo- 
logice de masă, a promovării 
neabătute a principiului centra
lismului democratic. în a- 
cest cadru, a fost evidențiată ne
cesitatea unității politice a clasei 
muncitoare, prin consolidarea 
Frontului Unic Muncitoresc, prin 
dezvoltarea continuă 
rii dintre P.C.R. si 
perspectiva făuririi 
unic muncitoresc.

In același context 
obiectivă, realistă, s-au înscris și 
preocupările Conferinței privind 
problemele economice ale țării, 
în funcție de care au fost sta
bilite sarcini precise în vederea 
redresării economiei și contra
carării activităților de speculă și 
sabotaj ale claselor exploata
toare.

Tmbinînd în mod științific și 
realist în politica sa economică 
sarcinile actuale cu orientările 
de perspectivă, partidul a fun
damentat, împotriva teoriilor re
acționare care susțineau că 
România este destinată a fi o 
tară „eminamente agrară", ne
cesitatea și posibilitatea indus
trializării țării ca singura alter
nativă pentru lichidarea înapoie
rii economice, a dezvoltării ar
monioase și unitare a tuturor 
ramurilor economiei naționale și 
în cadrul lor și a agriculturii, ca 
bază reală de ridicare a nivp- 
lului de trai al poporului, de asi
gurare a independentei sociale 
și politice a tării.

în același timp, pornind de la 
fierbintea dorință a popoarelor 
greu încercate de război - de a in
staura o pace durabilăuConferln- 
ța a arătat că principalul obiectiv 
este să se promoveze „spiritul 
de colaborare și voința de a re
zolva toate problemele prin 
bună înțelegere". O dată mai 
mult, cu aceste idei au fost puse 
în valoare spiritul consecvent 
internaționalist al politicii 
P.C.R.. dorința sa sinceră de a 
dezvolta, pe baze juste, echi
tabile. colaborarea și prietenia 
cu celelalte țări, de a întări con
tinuu solidaritatea militantă cu 
toate forțele iubitoare de pace, 
libertate și progres.

Au trecut de la această pu
ternică afirmare a țelurilor po
litice fundamentale ale Partidu
lui Comunist Român trei dece
nii de muncă eroică și avîntată,

a colaboră- 
P.S.D. în 
partidului

de analiză

în care istoria a validat defini
tiv prin marile victorii obținute 
de poporul român, sub conduce
rea partidului comunist, juste
țea și consecvența unei linii po
litice în deplină concordanță cu 
interesele și aspirațiile funda
mentale a'le poporului. Urmînd 
îndemnul și exemplul comuniș
tilor, tineretul a fost prezent în 
focul tuturor luptelor revoluțio
nare conduse de partid, pentru 
cucerirea și consolidarea puterii 
politice, a participat cu entu
ziasm la refacerea economică a 
tării, pe neuitatele șantiere ale 
muncii patriotice, la înfăptuirea 
politicii economice și sociale in 
care a văzut propriul său vii
tor, propria sa devenire. Mun
cind și învățînd, tînăra genera
ție s-a călit la școala celor mai 
înalte idealuri pe care partidul 
le-a pus în fața întregii na
țiuni, în fața întregului popor. 
Cele trei decenii care au trecut 
sînt cea mai vie dovadă a tot 
ceea ce poate face un popor 
cînd este liber și stăpîn pe soar
ta sa, hotărit să învingă și să-și 
realizeze aspirațiile sale cele 
mai profunde.

Pe parcursul acestor trei de
cenii, a fost în mod deplin cu
cerită puterea politică în stat, 
a fost generalizată proprietatea 
socialistă în întreaga economie, 
a fost lichidată definitiv exploa
tarea omului de către om. în 
acești ani de mare avînt con
structiv a fost făurită o indus
trie puternică, dispusă rațional, 
armonios, pe întregul teritoriu 
al țării, industrie ce a devenit 
dealtfel principala ramură a e- 
conomiei. Ea realizează azi o 
producție de 33 de ori mai mare 
decît în 1938. Un deosebit ac
cent s-a pus în această perioa
dă pe dezvoltarea ramurilor in
dustriale moderne, de vîrf, ce 
solicită o forță de muncă cu o 
înaltă calificare. Pe temelia de 
granit a industrializării socialis
te s-a amplificat impetuos în
treaga bază tehnico-materială a 
societății, s-au asigurat superi
oare condiții de viață oameni
lor muncii, s?au dezvoltat știin
ța, învățământul și cultura.

Strîns unit în jurul partidului, 
întregul nostru popor. întregul 
tineret îșj exprimă hotărîrea să 
își consacre toate forțele, întrea
ga energie și pasiune creatoare 
înfăptuirii mărețului Program 
adoptat de Congresul al XI-lea 
al P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României 
spre comunism. cu neabătuta 
încredințare că va urca noi 
trepte, mereu mai înalte,, ale 
progresului, civilizației și bună
stării, că își aduce, astfel, o con
tribuție esențială la întărirea și 
afirmarea unității forțelor păcii 
și socialismului pe arena mon
dială. împlinirea celor trei glo
rioase decenii ne găsește pe noi 
toți, virstnici și tineri, angajați 
în efortul durabil de edificare a 
viitorului luminos, conștienti că 
prin muncă avîntată, eroică, 
plină de abnegație, înfăptuim, 
cu patosul și certitudinea insu
flate de partid, opera cea mai 
măreață din întreaga istorie a 
patriei. înaintarea fermă spre 
comunism.

IOAN ADAM
ȘERBAN CIONOFF

JL

— O discuție despre auten
ticitate presupune — natural — 
că există o „problemă a auten
ticității" și Ia asta am dori in 
primul rînd să vă referiți.

— Cind vorbesc despre auten
ticitate nu mă refer la una „in 
perspectivă", cum o teoretizau 
niște reguli despre ..tipic" cam 
dogmatice, nici cea dură, pasă- 
mi-te „curajoasă", care caută 
cu orice preț pata de umbră, ci 
autenticitatea efectivă a zilei de 
azi. senzația de perspectivă, de 
legătură cu trecutul, dar mai 
ales, senzația de ‘devenire.

— Se poate vorbi despre o vo
cație a „autenticității" la crea
torul de filme inspirate 
viața contemporană ?

din

— E adevărat că nu poți face 
film contemporan fără să ai 
ceea ce numiți dumneavoastră 
„vocația autenticului". Nevoia 
de autentic ar trebui să caracte
rizeze filmul românesc în gene
ral — diferența este că unor fil
me de actualitate nu poți să le 
ascunzi lipsa sub fumigene, con
fetti sau pumni bine si profe
sionist plasați. Lipsa de subtili
tate. participare si nuanțe nu 
iartă, se simte izbitor in filmul 
contemporan.

—- Acest lucru este real și re
prezintă o etapă eîștigată de 
care sîntem conștienti. Dar nu 
putem rămîne numai la profe
sie. Este ca și cînd am spune 
că scriitorii nu fac greșeli gra
maticale. Sper că am depășit 
etapa aceasta și acum putem 
vorbi într-adevăr de adevăr și 
autentic — Ia care nu se poate 
ajunge decît cu talent și ade
rentă la real, la detaliu de sem
nificație pe care nu-1 vezi în 
film — dar dacă ar lipsi i-ai 
simți lipsa. Cînd vorbim despre 
autenticitatea eroilor nu trebuie 
să uităm autenticitatea cadrului, 
ca și autenticitatea originalității 
fără de care un film nu are 
sens. De multe ori se întîmplă 
să ne sprijinim ne un succes și 
asistăm astfel la o aliniere la 
nonconformism, asistăm la în
tristătorul spectacol al autorilor 
care în loc să se inspire din 
viață se inspiră tot din filme.

ANCHETA 
NOASTRĂ

și cel personal...
Am participat nu demult la 
anchetă oarecum asemănătoa-0

re cu cea pe care a propus-o 
cititorilor ziarul „Scînteia tine
retului". Acea anchetă menită, 
după cite pot să-mi dau seama, 
mai mult unor constatări ritua
lice decît încercării de a desco
peri măcar niște vagi soluții ca 
să nu mai vorbesc de niște ade
văruri folositoare tuturor, pornise 
de la scrisoarea unui tînăr în care 
era respinsă ideea „filmelor pen
tru tineret" și se puneau serios 
la îndoială „filmele despre ti
neret". Să admitem pînă una- 
alta că o operă artistică viabilă 
și. deci, și opera cinematografi
că viabilă (in paranteză spus, 
produsă atît de rar de cinema
tograful nostru) nu-și ascunde 
semnificațiile unor categorii de 
vîrstă pentru a le 
tora, mai 
parte, filmul — din 
operă de artă — nu poate 
considerat în sine și în mod izo
lat, el este rodul unor fenome
ne complexe înserate în istoriei

_ _ dezvălui al- 
coapte. Pe de altă 

nou ca orice 
fi

tră. deși pentru noi ar însemna 
foarte mult sub raport estetic și 
moral descoperirea cuprinzătoa
re a lumii tinerilor noștri, fără 
prejudecăți, fără timiditate, fără 
false soluții și mai ales cu con
știința înfăptuirii unui act de 
cultură necesar și firesc într-o 
societate tînără, deschisă înnoi
rilor. cum este societatea româ
nească de azi.

In cazul în care am vrea să 
ne răspundem sincer la între
barea dacă avem un număr mul
țumitor de filme al căror per
sonaj principal să fie, cum se 
zice, un tînăr al zilelor noastre, 
ar trebui să rostim simplu : nu 1 
Nu avem acest număr mulțumi
tor de filme, obligatoriu chiar și 
sub aspectul deloc neglijabil că 
marea majoritate a spectatorilor 
de cinematograf se recrutează 
dintre adolescenți și tineri. Ei 
sînt aceia care fac succesul sau 
insuccesul unui film și dacă lor 
nu li se oferă posibilitatea să 
opteze între producții autohto
ne de valori diferite, atunci să

— Trebuie să înțeleg că au
torii de film cu subiect con
temporan, mai ales cînd așază 
in centrul lui tineretul, trebuie, 
înainte de orice, să fie siguri 
Pe ei și să știe de ce sînt. Aveți 
dreptate, din păcate nu întot
deauna se întîmplă așa. Poate 
dintr-o pripită înțelegere a ..uni
versului cunoscut" car? nu este 
chiar atît de cunoscut. Dumnea
voastră faceți mereu filme cu și 
despre tineri. De ce ? îi cunoaș
teți ?

De obicei asta se Întîmplă cu 
spiritele firave. Drea delicate, 
lipsite de forță. Sau asis
tăm la celălalt revers al meda
liei — filmele liricoide. senti
mentale. care nu sînt altceva 
decît o concesie binevoitoare 
făcută realității de care aceasta 
nu are nevoie.

așa. — Eu cred că o discuție des
pre autenticitate în filmul ro
mânesc este bine să se porneas
că în momentele lui de reu
șită. Socotesc aceasta un act de 
înțelepciune, și Ia urma urmei 
logic, de vreme ce din eșecuri 
se pare că învățăm mai greu.

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Vic
toria (orele 9; 11; 13.15; 16; 18.15; 
20.30).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Central (orele 9.15; 11.30; 
13.45; 16; 18.13. 20.30), Volga (orele 
9; U.15;13.30; 13,45, 18; 20,15).

EVADAREA : Lumina (orele 9; 
11.15; 13.30; 16; 18; 20).

RĂTĂCIRE : Viitorul
15.30; 18; 20)

PICIUL - TRÎNTORII : 
(orele 11.15: 13.15; 15,45; 
19.45; program pentru copii — 
ora 9.45). Miorița (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18; 20)

ELIXIRUL TINEREȚII ; 
(orele “• -------- --------
20.15) ,
20.15) ,
20.15) .

CALVARUL
Grivița (orele 9; 11,15;
18.15: 20.30). Floreasca _____
11.15: 13.39: 16; 18.15; 20.15).

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

A FOST ODATA UN HOLY
WOOD ; Bucegi (orele 16: 19). To
mis (orele 9: 12.30: 16; 19.30)

BALTAGUL : Drumul Sfiri! (o- 
rele 16; 18; 20)

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Lira (orele 15,30; 18: 20,15). Flacăra 
(orele 13.30; 18; 20,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI î Arta 
(orele 15.30; 17,45: 20).

9: 11,15; 
Popular 
Giulești

(orele

Doina
17.45:

13,30; 15.45 
(orele 
(orele

Dacia 
: 18; 

15,30; 18; 
15.30; 18;

1

î

UNEI FEMEI : 
13,30; 16; 
(orele 9;

dicat Zilei energeticianului. 19.00 
Lumea copiilor. 19,20 — 1001 de 
seri. 19 30 Telejurnal. Comentariul 
săptămînii. 20.00 Film artistic. Ma
rele vals — premieră TV — bio
grafia romanțată a compozitorului 
J. Strauss-junior. neuitatul autor 
al „Dunării albastre'*. 22.05 — 24 
de ore. 22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00—11.30 Concertul Filarmoni
cii ..George Enescu“. 20.00 Eroi în
drăgiți de copii. 20.25 Ora meloma
nului. 21.10 Istoria, o permanență 
a culturii românești. 21,40 Film se
rial : Mannix.

LUNI, 20 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune în 
limba maghiară. 19.00 Familia și 
orașul. 19.25 — 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Steaua fără nume 
— emisiune-concurs pentru tineri 
interpret! de muzică ușoară. 20.50 
Ancheta T. Nota 10... la purtare. 
21.20 Roman foileton : Familia 
Thibault. Episodul 5. 22,10 — 24 de 
ore.

PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17.05 Muzică popu
lară. 17.25 Film artistic. Apa pă- 
mîntului — producție a studiouri-

— îmi place să cred că da. Ti
nerii se schimbă odată cu epoca, 
dar fundamental nu. datul tine
reții este unul mai subtil, mai 
profund, de factură interioară, 
îi cunosc. îi observ, și mai ales, 
cred că fără ei nu se poate. A 
face filme despre tineri înseam
nă a respecta un adevăr social. 
Aici se ridică însă niște pro
bleme care tin nu numai de 
autenticitate, ci de adevăr. Nu 
acord nici un credit discuțiilor 
sterile care propun un dat gene
ral. exterior. în afara structurii 
reale a tînărului. Printr-o în
cercare de etichetare care plea
că de la faptul că „ideile tre
buie să fie limpezi" — oamenii 
devin uneori scheme. Ideile 
trebuie într-adevăr să fie lim
pezi. dar oamenii sînt mai com
plicați. starea de bine se 
creează cu destul chin, dar nu 
poți păstra într-un film doar 
chinul sau doar șansa — ci. mai 
ales, fundamental, efortul, de
venirea. procesul de creștere. 
Cele două personaje principale 
din „Ilustrate cu flori de cîmp" 
sînt tragice, mișcarea lor este 
căderea, dar nu mă tem de eșe
cul unui Personaj cînd îdeea nu 
poate eșua. Important este ca 
autorul să nu se lase furat de 
autenticitatea 
să nu uite
ceea ce vrea să spună 
dincolo de întîmplări.

de amănunt și 
adevărul filmului, 

autorul

— Filmul românesc a 
în profesionism, deci 
se poate purta în planul ideilor.

cîștigat 
discuția

— S-a ivit și s-a 
zat o „generație a 
cum îmi place s-o 
care nu ține neapărat 
deși majoritatea ___
tineri, ci de un program comun 
de a face totul pentru a sluji 
filmul contemporan. program 
susținut de talente viguroase și 
diferențiate — cum ar fi Dan 
Pița, Mircea Veroiu, Constantin 
Vaeni. curînd li se va adăuga 
operatorul Dinu Tănase și re
gretul meu personal pentru 
pierderea unui operator de mare 
calibru nu contează în fata cîș- 
tigului pentru filmul româ
nesc. Ceea ce mi se nare că-î 
unește pe toti este un dublu 
sentiment, de fapt un sentiment 
global și lucid care s-ar traduce 
prin vocația autenticității des
pre care vorbeați — aplicată 
unor adevăruri majore. Nimic 
mai greșit și mai nociv decît 
aplicarea unui înveliș autentic 
Ia un interior neadevărat. Nimic 
mai rău decît o stare autentică 
la o „comedie muzicală". Au
tenticitatea n-are valoare în 
sine, ea trebuie să slujească 
unui adevăr asumat, să refuze 
gîndul neadevărat. Toată nevoia 
de autentic, imperativul acesta, 
trebuie să slujească unor idei 
ample, conținute într-un adevăr 
major izvorît din realitatea noas
tră socialistă, contemporană.

cristali- 
harului" 
numesc, 

de vîrstă. 
dintre ei sînt

Interviu realizat de
SMARANDA JELESCU

în structura și climatul societă
ții care l-a produs, nu mai pu
țin în cultura și în viața crea
torilor lui și în raporturile artei 
cinematografice cu spectatorii 
săi. Din acest punct de vedere 
receptarea unei opere de artă — 
deci și a filmului — presupune 
nu numai familiarizarea cu o 
modalitate specifică de expre
sie, ci și o anumită sensibilitate 
și formație intelectuală. Mai 
simple și mai puțin artificioase, 
raporturile spectatorului de film 
cu opera cinematografică se clă
desc de multe ori pe refuzul 
programatic al etichetelor 
vădit substrat moralizator 
tipul, pentru a reveni, 
despre tineret", __
tineret", cu toate că. paradoxal, 
cinematograful de pretutindeni 
este în bună măsură moraliza
tor și tendențios și ceea ce une
ori place cu o dulce inocență este 
tocmai morala sănătoasă. Din a- 
ceste zone nu totdeauna pe de
plin lămurite la diferite nivele 
de producție și difuzare a ope
rei cinematografice mi se pare 
că ar trebui pornită orice discu
ție onestă despre personajul 
tînăr din filmul românesc, des
pre calitățile și defectele lui, 
despre — în sfîrșit — adevăruri
le lui artistice. Nu cred că este 
o preocupare exclusiv a noas-

cu 
de 

„film 
„film pentru

nu ne mirăm că preferă o pe
liculă de aiurea cu eroi de du
zină, dar cu peisaje inedite șl 
demonstrații automobilistice. Nu 
este mai puțin adevărat că. din
colo de absenta diversității nici 
atunci cînd cinematograful nos
tru lansează pe ecrane realizări 
valoroase, spectatorul tînăr nu 
confirmă de fiecare dată, cu en
tuziasm, că l-ar interesa în mod 
deosebit acest gen de filme care 
încearcă să vorbească despre 
viața lui și despre problemele 
lui. Există o ruptură cîteodată 
mai evidentă, cîteodată modestă, 
de atitudine părtinitoare a unei 
critici nesigure de rosturile ei, 
între spectatori și filmele de ac
tualitate. între tinerii spectatori 
și filmele cu și despre tineri. 
Nu este locul și nici timpul aici 
pentru a analiza cauzele care 
au provocat și întrețin această 
„neînțelegere", dar se poate spu
ne cu mîna pe inimă că este ne
drept și aproape dăunător sub 
raport educativ și cultural ca un 
film, de altfel pe alocuri agrea
bil, cum este „Toamna boboci
lor", să aibă un mult mai mare 
succes de public decît, să zi
cem, tot un film cu tineri, deși 
cu acțiunea plasată într-o altă 
epocă, „Zidul*. Fără îndoială, ti
nerilor spectatori — și nu nu
mai lor — trebuie să li se pro-

pună și filme ușoare, cu muiîcă, 
dans și glume decente, ca și fil
me polițiste și de aventuri care 
însă ar fi normal să nu le vio
lenteze sensibilitatea primară, ci 
să se adresege deopotrivă su
fletului și inteligenței lor. Dar 
în afara unei producții rezona
bile de divertisment — posibilă 
la cele 25 de filme anuale pro
duse de cinematografia noastră
— există, sau ar trebui să existe 
mult mai convingător, filmul de 
actualitate, iar în cadrul aces
tuia filmul de actualitate despre
— repet — tinerii zilelor noas
tre. Să amintesc mediocritatea 
artistică a multora dintre aceste 
filme, ideile lor firave, persona
jele lor tinere și neverosimile 
nici ca vîrstă și nici ca spirit, 
schematismul lor etc., etc., ni se 
pare inutil; sînt lucruri pe care 
aproape toată lumea cît de cît 
interesată de soarta filmului 
nostru de actualitate le cunoaș
te. Poate că a venit și a trecut 
de cîteva ori și a venit. iarăși 
momentul în care se cuvine nu 
numai să spunem lucrurilor pe 
nume, dar să și încercăm să fa
cem ceva. Stăm, deci, prost cu 
filmele despre tineret și, In ceea 
ce mă privește înțeleg, de pildă, 
de ce a interesat pe prea puțini 
tineri filme ca „Dragostea în
cepe vineri" sau „Despre o ft- 
nume fericire" sau „Muntele 
ascuns" cu toate că, cel puțin 
din punctul de vedere al temei, 
erau filme acceptabile și, even
tual, utile. Dar — și nu numai 
în cazul acestora — ceea ce le 
plasează în conul de umbră al 
mediocrității este modul stîn- 
gaci, primitiv în care povestesc 
despre tineri și despre viața lor> 
observația incompletă a lumii la 
care se raportează, absența — 
și asta pare să fie cea mai grava 
neimplinire — atitudinii răspi
cat civice și filosofice a celor 
care le-au Filmele
indiferente, ilustrati
ve, descriptive etc., pot re
prezenta eventual un succes 
personal al realizatorilor lor, 
dar — si este normal — nu 
interesează pe nimeni, sau pe 
prea puțini. Povestioarele cu iz 
moralizator, cu exterioare fas
tuoase și interioare de bazar, 
de asemenea. Nu acestea sînt fil
mele pe care trebuie să Ie avem 
atîta vreme cît ținem să facem
— și ținem ! — o artă revolu
ționară. pătimașă, a adevărului 
și a nobleței omenești, a curaju
lui și a demnității. Nu cred că 
tinerii spectatori așteaptă alt
ceva de la cinematograful nos
tru.

CONSTANTIN STOICIU

0 „PROBLEMĂ"
(Urmare din pag. I)

Decada cărții românești
Literatura tehnico-ștnnțîfîeă 

capătă o receptivitate tot mai 
mare din partea cititorilor. 
Astfel se explică faptul că. nu
mai în ultimii cinci ani, au fost 
tipărite peste 4 000 de titluri 
într-un tiraj de milioane de 
exemplare. Editura Științifică și 
Enciclopedică, principala institu
ție specializată în tipărirea aces
tui gen de carte, oferă cititori
lor an de an circa 200 de lucrări 
de largă informare, direcționare 
și enciclopedii de cele mai di
verse profiluri.

Librăria ,,Mihail Sadoveanu“ 
din Capitală a găzduit, vineri, 
ziua Editurii Albatros și a 
Editurii Științifice și Enciclope
dice. acțiuni culturale înscrise 
pe agenda actualei Decade a 
cărții românești.

Cărțile destinate tineretului — 
romane. povestiri. reportaje, 
eseuri sau versuri, edițiile cu 
texte comentate pentru elevi, 
lucrările în limbi străine sau 
traducerile — toate se înscriu 
printre zecile de volume scoase, 
anual, de Editura Albatros.

perseverența. Așadar, întrea
ga problemă nu se circum
scrie la parametrii ei tehnici, 
deoarece privește instanța 
superioară denumită conștiin
ță și ține, evident, de facto
rul psihologic. Adică să-ți 
spui POT și VREAU, căci 
numai astfel VEI PUTEA 
REALIZA CEEA CE-ȚI 
PROPUI. Altminteri se ajun
ge la situația — de neînchi
puit — a risipirii valutei pen
tru importarea unei table 
găurite sau a linei țevi ră
sucite (vezi țeava de eșapa
ment la „Dacia", sau chiar... 
mărunta siguranță de Ia 
bordul mașinii). Cîndva, ca 
să dăm un exemplu oarecare, 
importam bujiile necesare 
autovehiculelor ; dar — sînt 
mulți ani de-atunci — un 
grup de cercetători și tehni
cieni de la întreprinderea 
clujeană „Sinterom" s-au 
străduit să pună la punct o 
bujie corespunzătoare necesi
tăților mereu în creștere ale 
industriei naționale (la ora 
actuală, bujia „Sinterom" — 
circa 50 de tipuri — și-a do- 
bîndit un unanim renume).

Nu-i
ce-ar 
stăpîn pe meseria lui și pe 
propria-i persoană, dacă, în- 
tilnind în cale un bolovan, 
l-ai întreba dacă-1 poate urni 
din loc :

— Mai încape vorbă ?
Și — deși apropierea pare 

hazardată — mi-am adus a- 
minte de moș Ion Roată și 
de unirea care se impune 
atunci cînd greutatea-i mai 
mare... Colectivele de muncă 
întrunesc toate condițiile 
unirii eforturilor tuturor în 
vederea țelului — patriotic 
— de a făuri cu mîinile 
noastre ceea ce sintem, real
mente, capabili să făurim. 
Am dovedit-o de atîtca ori ! 
S-o dovedim necontenit !

cum vă place?!

1

România-film prezintă
filmul sovietic

Despre Vitea, Ma.șa
și infanteria marină

regia : MIHAIL PTAȘUK

cu : SERIOJA SVETLIȚKI, OKSANA BOBROVICI, IVAN MIKOLAICIUK.

A

greu de imaginat 
spune un om tînăr,

lor egiptene. Premieră TV. 18.55 
Selecțiuni din Festivalul de muzi
că de cameră-Brașov 1975. 19,25 — 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 
Film serial pentru copii : Daktarî 
(reluare). 20.25 Teatru serial TV. 
Mușatinii. Episodul 13. începuturi
le (ultimul episod). 21.30 Telex. 
21,35 învățămînt și electronică. 
21.55 Tineri interpreți de muzică 
ușoară.

de cîntece patriotice. 19,20 — 1001
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 sea
ră de teatru. Premieră pe țară. 
Regele loan de W. Shakespeare. 
21.55 Interpretul preferat : Eva 
Kiss. 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial. Janosik. O pro
ducție a studiourilor poloneze.

SĂPTĂMÎNA T. V.

de la stadionul Dinamo. 16,50 Ano
timpul tinereții — muzică ușoară. 
17.00 Telex. 17.05 Pentru timpul dv., 
liber vă recomandăm... 17.20 La 
volan. Emisiune pentru conducă
torii auto. 17,30 Ateneu popular 
TV. 18,15 Tragerea Pronoexpres. 
18.25 Afirmații în bronz și piatră. 
18.50 Publicitate. 18.55 Tribuna TV. 
19.20 — 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 20.00 Revista economică TV. 
20.30 Telecinemateca. Ciclul Un 
mare regizor : Jerzy Passendorfer. 
Filmul artistic. încredere. Premie
ră TV. O producție a studiourilor 
poloneze 21,45 Un disc pe 625 linii. 
22,10 — 24 de ore.

20.35 Cîntecele țării mele — muzică 
populară. 20.55 Revista literar-ar- 
tistică TV. 21.35 Julie Andrews... și 
nu numai muzică ușoară. 22,10 — 
24 de ore.

PROGRAMUL II

catren și desen 
de AL. CLENCIU

18 24 OCTOMBRIE 1975
MARȚI, 21 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Locul albu
mului de artă In educația gustului 
estetic. 10.20 Filmul artistic. Omul 
cu pantaloni scurți (reluare). 11.55 
Telex. 16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs 
de limba franceză. 17.00 Telex. 
17.05 Muzică populară. 17.30 Scena. 
Emisiune de actualitate și critică 
teatrală. 17,50 pentru sănătatea dv. 
18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură. 18,45 Teleglob. 
Pakistan — coordonatele dezvoltă
rii. 19,05 Țară de imn — program

Episodul 2. 20,45 Tezaur de cîntec 
românesc. Tineri compozitori pe 
podiumul de concert. 21,05 Telex. 
21.10 Idei contemporane. 21.35 Din 
filmoteca TV.

MIERCURI, 22 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Cum des
chidem adolescenței ușa maturi
tății. 10.40 Vetre folclorice (relua
re). 11.00 Teatru scurt. Noapte 
fierbinte de Livia Ardeleanu. 11,45 
Telex. 15,00 Fotbal. Dinamo—Rapid 
(divizia A) — transmisiune directă

PROGRAMUL II

20,00 Studio ’75. 20.20 Preferințele 
dv. muzicale sînt și preferințele 
noastre. 21,10 Telerama. Televiziu
nea și... viitorul. 21.40 Roman foi
leton. Familia Thibault.

JOI, 23 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

de

20,00 Concert simfonic. Orches
tra de studio a Radioteleviziunii. 
22.00 Pagini de umor : Ce vrăji a 
mai făcut nevasta mea.

VINERI, 24 OCTOMBRIE 1975

PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză. 17.00 Emisiune în 
limba germană. 18.30 Box. Semifi
nalele campionatelor naționale. 
19.15 Tragerea Loto. 19.20 — 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Festiva
lul cîntecului pentru tineret și 
studenți. 21,00 Publicitate. 21.05 Film 
artistic. Un strigăt in singurătate 
— premieră pe țară. 22,10 — 24 de 
ore.

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs __
limba germană. 17.00 Telex. 17.05 
Gimnastică. Finalele campionate
lor naționale. 18.00 Enciclopedie 
pentru tineret. 18.30 Muzică. Emi
siune de actualitate muzicală. 18,45 
Universitatea TV. 19.20 — 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Româ
nia viitorului. Orașele de mîine.

PROGRAMUL II

17.00 Telex. 17.05 Biblioteca pen
tru toți. Miorița. 17,55 Muzică 
populară. 18.10 Vîrstele peliculei. 
19.00 Amintiri despre un mare ac
tor. C. I. Nottara. 19.20 — 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Viața 
economică a Capitalei. 20.20 Opera 
Năpasta. 21.55 Drumul lemnului — 
documentar.

L-a vrut un „stîlp
la bătrînețe"

Prea mulți arginți
de buzunar;

I-a dat, momindu-I 
să învețe,
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AEEXIhl CONFERINȚA VIZITA PRIMULUI MINISTRU
TELEGRAMĂ

ENERGETICIENILOR

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Coasta de Fildeș, 
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY. următoarea telegramă :

Cea de-a 70-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi 
oferă plăcuta ocazie de a vă adresa calde urări de sănătate și fe
ricire personală, viață îndelungată, precum și mari succese în acti
vitatea dumneavoastră consacrată bunăstării poporului ivorian, păcii 
și colaborării între națiuni.

Cu privire la ședința Consiliului militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

Pe baza planului pus de acord, 
in a treia decadă a lunii octom
brie a.c., urmează să aibă loc la 
București ședința ordinară a 
Consiliului militar al Forțelor

Armate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia. precum și Consfătuirea 
cadrelor de conducere din arma
tele acestor țări.

Înapoiere
Vineri după-amiază s-a înapo

iat de la Phenian tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, care, la invita
ția conducerii de partid și de 
stât a R.P.D. Coreene, a făcut 
o vizită de prietenie în această 
țară.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, a fost prezent tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A fost de față Pak Zung Guc, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București.

vescu. Cu această ocazie a avut 
10c un schimb de păreri privind 
unele aspecte ale relațiilor eco
nomice româno-italiene și dez
voltarea acestora în perspectivă.

TURNEU

La București au început, vi
neri dimineață, lucrările Confe
rinței energeticienilor cu tema 
„Probleme actuale ale energeti
cii românești". La lucrări parti
cipă reprezentanți ai Ministe
rului Energiei Electrice. Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară. Consi
liului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor. academicieni și 
profesori universitari, cercetă
tori din institutele de cercetări 
și proiectări pentru energia 
electrică, specialiști din unită
țile de exploatare și din ramu
rile consumatoare de energie.

Luind cuvîntul în ședința 
inaugurală, Nicolae Mănescu, 
ministrul energiei electrice, a 
subliniat importanta conferinței 
pentru energetica românească, 
activitatea neobosită pe care o 
desfășoară lucrătorii din această 
ramură a economiei naționale 
pentru traducerea 
prevederilor celui 
Congres al P.C.R.

CURSURI

în viață a 
de-al XI-lea

AL REPUBLICII INSULELE CAPULUI VERDE
Continuînd călătoria în țara 

noastră, primul ministru al Re
publicii Insulei^ Capului Verde, 
Pedro de Verona Rodrigues Pi
res. împreună cu soția și cele
lalte persoane oficiale care il 
însoțesc, a vizitat în cprsul di
mineții de vineri întreprinderea 
de tractoare din Brașov. Oaspe
tele a luat cunoștință de profi
lul și dezvoltarea acestei mari 
unități industriale brașovene, ale 
cărei produse sînt cunoscute și 
apreciate în peste 80 de țări ale 
lumii.

în continuare, primul minis-

tru al Republicii Insulelor Capu
lui Verde a vizitat obiective so- 
cial-culturale și turistice, mo
numente istorice și de artă, pre
cum și stațiunea turistică Po
iana Brașov.

In onoarea oaspetelui, prima
rul municipiului Brașov. Gheor- 
ghe Dumitrache, a oferit un 
dejun.

In vizita făcută Ia Brașov, 
înaltul oaspete a fost însoțit de 
Octavian Groza, prim-vicepre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie.

ÎNTREPRINDERILE CONSTRUCTOARE
DE MAȘINI AU ÎNDEPLINIT

PLANUL CINCINAL

actualitatea □

De la cravata 
de pionier 

la carnetul U.T.C.

tineretului din Vaslui. Bîrlad și 
Huși expoziția retrospectivă de 
pictură și grafică aparținînd ti
nerei pictorițe Germaine Ste- 
rian.

Expoziția cuprinde 60 de lu
crări executate în tehnici dife
rite : tuș. tempera, ulei, acua
rele.
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O invitație 
a „Cutezătorilor'

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în țara noas
tră. Teatrul Academic de Stat 
„Evgheni Vahtangov" din Mos
cova a prezentat vineri seara, în 
sala mare a Naționalului bucu- 
reștean, spectacolul cu piesa 
„Prințesa Turandot" de Carlo 
Gozzi.

a avut loc la 
Gheorghiu*',

★
Delegația Asociației de prie

tenie româno-chineze, condusă 
de tovarășul Pavel Ștefan, mem
bru al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, vicepreședinte al aso
ciației, care, la invitația Aso
ciației de prietenie a poporului 
chinez cu străinătatea și a Aso
ciației de prietenie China-Româ- 
nia, a făcut o vizită în Republi
ca Populară Chineîă, â-a înapo
iat vineri după-âthiâză în Capi
tală.

SOSIRI

★
Cu prilejul turneului Teatru

lui Academic de Stat „Evgheni 
Vahtangov" din Moscova, Consi
liul Culturii și Educației Socia
liste a oferit o recepție.
REUNIUNE

Vineri a sosit la București o 
delegație de activiști ai Partidu
lui Comunist Chinez, condusă de 
tovarășul Cian Pien-hua, mem
bru al C.C. al P.C. Chinez, al 
doilea secretar al Comitetului 
provincial Hunan al P. C. Chi
nez, prim-vicepreședinte al Co
mitetului Revoluționar al pro
vinciei Hunan, care, la invitația 
C.C, al P.C.R., face o vizită pen
tru schimb de experiență în țara 
noastră.

Vineri dimineață a început la 
Liceul „Nicolae Bălcescu" din 
Capitală o reuniune științifică 
pe tema „Educația intelectuală 
a copiilor preșcolari". Timp de 
două zile, peste 200 de educa
toare, profesori de la liceele pe
dagogice, cadre din învățămîn- 
tul superior din întreaga țară, 
precum și specialiști ai Institu
tului de cercetări pedagogice și 
psihologice și de la institutele 
de perfecționare a cadrelor di
dactice vor dezbate probleme de 
psiho-pedagogie privind educa
ția copiilor preșcolari.

Vineri dimineață 
Academia ..Ștefan 
în cadrul Școlii centrale de pre
gătire a cadrelor sindicale, des
chiderea cursului pentru forma
rea cadrelor unor centrale și 
organizații sindicale din Ame
rica Latină și Portugalia, orga
nizat. de Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România.

Constantin Mindreanu, secre
tar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., a adresat un salut 
participanților, relevînd impor
tanța acestui curs pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
solidaritate militantă dintre oa
menii muncii și sindicatele din 
România, America Latină și 
Portugalia.

în numele participanților, 
Carlos Alberto Etchehun, repre
zentant al Confederației Gene; 
râie a Muncii din Argentina, și 
Manuel German Perra Prțado, 
reprezentant al Congresului 
Muncii din Mexic, au mulțumit 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România și Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" pentru po
sibilitatea oferită de a participa 
la acest curs, de a cunoaște mai 
profund realitățile poporului 
român.

Muncitorii, ingineri, tehnicie
nii și ceilalți oameni ai muncii 
din întreprinderile constructoare 
de mașini raportează într-o te
legramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. îndeplinirea, lâ 
data de 17 octombrie 1975, a pre
vederilor planului cincinal la 
producția globală industrială.

Rezultat al politicii înțelepte 
duse de partidul nostru, a spri
jinului permanent de care ne-am 
bucurat din partea dumnea
voastră, stimate tovarășe secre
tar general, — se arată în tele
gramă — construcția de mașini 
a devenit o ramură tot mai im
portantă a economiei naționale, 
înregistrînd un ritm mediu anual 
de creștere de aproape 19,8 la 
sută, față de 16,5 la sută pre
văzut în planul cincinal, ceea 
ce va permite obținerea unei 
producții suplimentare de circa 
31 miliarde lei.

în acest cincinal, s-au pus în 
funcțiune peste 500 capacități 
noi de producție, dotate cu ma
șini și utilaje la nivelul tehnicii 
actuale.

Ca urmare a indicațiilor dum
neavoastră, construcția de ma
șini a fost orientată de la exe
cutarea unor utilaje disparate 
la realizarea unor sisteme inte-

u-grate de mașini, agregate și 
tilaje cu performanțe tehnice la 
nivelul produselor realizate pe 
plan mondial, ceea ce a sporit 
considerabil aportul nostru la 
dotarea economiei naționale.

Eforturile depuse de colecti
vele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
au condus la mai buna organi
zare a producției și a muncii, u- 
tilizarea mai rațională a capaci
tăților și a spațiilor de produc
ție, modernizarea tehnologiilor 
de fabricație. Realizările obți
nute impun din partea construc
torilor de mașini eforturi deo
sebite pentru înlăturarea defi
ciențelor care mai persistă în 
special în ceea ce privește folo
sirea intensivă a capacităților de 
producție, accelerarea ritmului 
de asimilare a produselor, re
ducerea consumurilor materiale.

In numele lucrătorilor din ra
mura construcțiilor de mașini — 
se spune în încheiere — vă asi
gurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, alături de între
gul nostru popor, vom consacra 
toată puterea noastră de muncă 
și creație înfăptuirii neabătute 
a politicii partidului, a istorice
lor hotărîri adoptate de Con
gresul al XI-lea al partidului 
nostru.

Un moment emoționant, des
fășurat în cabinetul de științe 
al întreprinderii „Textila" 
Pitești, au trăit de curind 
dintre cei mai buni • elevi 
clasei a Il-a B de la Școala ge
nerală nr. 14, din localitate. Ei 
au preluat ștafeta de la colegii 
mai mari din clasa a VIII-a B, 
cu ocazia ieșirii acestora din 
pionierat și intrării în rîndurile 
organizației U.T.C. Părtași la e- 
moțiile lor deosebite au ținut 
să fie și numeroși lucrători ai 
întreprinderii, reprezentanți ai 
conducerii acesteia și ai școlii 
amintite. După terminarea fes
tivității, colectivele claselor a 
Il-a B (învățător Ion Cornelia) 
și a VIII-a B (diriginte, prof. 
Dobre Florica) au prezentat 
programul artistic „Bună dimi
neața zori ai tinereții". Aseme
nea momente se petrec frecvent 
în aceste zile, fiind dominate de 
suflul puternic al entuziasmului 
cu care tinerii de toate vîrstele 
întimpină Congresul al X-lea al 
U.T.C.

VASILE MĂRUȚĂ

din
10
ai

........................................ .... ...................... '....... .
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Manifestări gorjene
O La Tg. Jiu s-au încheiat 

de curind lucrările consfătuirii 
care a pus în dezbatere tema : 
„Modelarea matematică și in
formatică — factori ai procesu
lui de integrare a învățămîntu- 
lui cu producția și cercetarea in 
lumina programului partidului". 
Inițiativa a aparținut filialei 
Gorj a Societății de științe ma
tematice din România, Inspec
toratului școlar județean, Insti
tutului central de perfecționare 
a personalului didactic și Insti
tutului de cercetări pedagogice.

Ne face deosebită plăcere 
să inserăm în spațiul rubricii 
noastre aspecte din activita
tea entuziastă a pionierilor 
patriei. Le vom consemna în 
continuare. Rîndurile de față 
se vor o apreciere pentru 
colegii care scot de sub 
teascurile tipografiei reușita 
publicație pionierească Cu
tezătorii. îi invităm pe citi
tori să urmărească această 
interesantă revistă a celor 
mai tinere condeie. Recoman
dăm îndeosebi paginile „Dia
log cu uteciștii", „Literatura 
scrisă de tineri pentru ti
neri". „In jurul lumii". Pe 
următoarele două luni, in 
mod excepțional, publicația 
Cutezătorii primește abo
namente pentru cei interesați.

Festival

Astăzi încep
★

Vineri, a sosit in Capitală, la 
invitația Ministerului Finanțelor, 
o delegație a Fondului monetar 
internațional, condusă de Hen
drick Johannes Witteween, di
rector general al F.M.I.

La sosite, pe aeroportul Oto- 
peni. oaspeții au fost întâmpinați 
de Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor. Vasile Malinschl, 
guvernatorul Băncii 
șț de alte persoane

VIZITĂ

Naționale, 
oficiale.

oficiale peîn cadrul vizitei 
care o întreprinde in tara noas
tră Anwar Abdul Kader Al-Ha- 
dithi, ministrul muncii și asigu
rărilor sociale din Irak, a avut 
convorbiri cu ministrul muncii, 
Petre Lupu, și cu alte cadre din 
conducerea Ministerului Muncii.

Oaspetele a vizitat obiective 
sociale din București. In conti
nuare, vizitează obiective 
nomice și social-culturale 
județele Prahova, Brasov, Con
stanța și Tulcea.

PRIMIRE
Delegația Camârei de comerț 

italo-română. condusă de prof, 
dr. Constantin Drăgan, a fost 
primită, vineri, de ministrul 
afacerilor externe, George Maco-

Finalele campionatului
național de box

Pe ringul Palatului sporturilor și culturii din Capitală vor 
incepe astăzi finalele popularei competiții a campionatului na
țional de box, eveniment sportiv așteptat, în fiecare an, cu 
nerăbdare de amatorii de sport din țara noastră. Campionatele 
de box s-au desfășurat pentru prima oară in țara noastră in 
anul 1923, ajungind acum la cea de-a 46-a ediție. Printre primii 
campioni oare și-au trecut numele în palmaresul competiției au 
figurat Chirilă Dan, Constantin Nour, antrenorul emerit de as
tăzi, Lucian Popescu, fost triplu campion european, și alții.

La actuala ediție, cele 11 centuri tricolore vor fi asaltate de 
aproape 190 de pugiliști reprezentînd principalele orașe ale țării. 
Din rîndul participanților se detașează campionii de anul trecut: 
Al. Turei, Ibrahim Faredin, Mircea Tone, Gh. Ciochină, C. Ște- 
fanovici, C. Cuțov, V. Zilberman, I. Mocanu, I. Gyorfi, M. Simon 
și I. Dascălu, cărora li se adaugă alte nume consacrate ale rin
gului nostru, ca vicecampionul mondial Al. Năstac (mijlocie), 
C. Gruescu (muscă), vicecampion european, Paul Dobrescu și 
alții.

Astăzi, de la orele 15,00 și, respectiv, 19,00, au loc primele două 
gale. Luni, marți și miercuri sînt programate cite două gale 
pe zi, de la aceleași ore, iar joi și vineri, de la ora 18,30, se vor 
desfășura galele semifinale. Finalele se vor disputa duminică, 
26 octombrie’, de la ora 10,00.

★
Vineri, 24 octombrie, pe micul ecran, cu începere de Ia ora 

18,30, vor fi transmise în direct aspecte de la a doua gală a 
semifinalelor. In ceea ce privește prezentarea finalelor pe micul 
ecran, aceasta urmează să fie stabilită ulterior.

(Agerpres)

NE VORBEȘTE UN ANTRENOR TINAR.„

„Să ciștige cei mai buni“

• Astăzi, in mai multe orașe 
din Iugoslavia încep întrecerile 
preliminarii ale celei de-a 9-a 
ediții a Campionatelor europene 
de volei. Preliminariile masculi
ne se vor desfășura în orașele 
Skoplie, Subotița și Kralievo, iar 
cele feminine vor fi găzduite de 
orașele Rijeka, Banja Luka și 
Negotin. Atît la turneul mascu
lin, cit și la cel feminin partici
pă cite 12 echipe, care au fost 
repartizate în trei serii. Echipa 
masculină a României va juca 
într-o grupă alături de formații
le Cehoslovaciei, Olandei și Bel
giei, iar cea feminină va evolua 
alături de echipele U.R.S.S., Bul
gariei și Olandei. Voleibaliștii 
români vor juca în orașul Kra
lievo, iar echipa feminină a ță
rii noastre își va susține parti
dele la Banja Luka. Prelimina
riile au loc între 18 și 20 oc
tombrie, urmînd ca pentru tur
neul final (locurile 1—6) să se 
califice din fiecare serie primele 
două formații. Turneul final este 
programat între 21 și 25 octom
brie în sala „Pionir" din Bel
grad.

Astăzi, în primele meciuri, e- 
chipele noastre întîlnesc forma
țiile Olandei (la masculin) și 
U.R.S.S. (la feminin).

★
Selecționatele României, care 

se află de cîteva zile în Iugo
slavia, și-âu continuat antrena
mentele. Din echipa masculină 
fac parte, printre alții, Dumă- 
noiu. Schreiber, Oros și Tutovan, 
iar din cea feminină — Eugenia 
Rebac, Mariana Ionescu și Con
stanța Bălășoiu.

viei. Gertrude Baumstark a în
trerupt partida cu Hofmann.

In clasament continuă să con
ducă Feustel (R. D. Germană), 
cu 7 puncte, urmată de Jovano- 
vici (Iugoslavia) — 6 puncte, 
Hofmann (R. D. Germană) 
5,5 puncte (1), Elisabeta Poli- 
hroniade (România) și Karakas 
(Ungaria) — cu cite 5.5 puncte, 
Gertrude Baumstark (România) 
și Dahlin (Suedia) — cu cite 5 
puncte (1) etc.

★
După 9 runde, în turneul zo

nal feminin de șah de la Pola 
(Iugoslavia) conduce Porubski 
(Ungaria) — 6.5 puncte, urmată 
de Lemaciko (Bulgaria) — 6
puncte (2), Verdczy (Ungaria) — 
6 puncte (1).

în runda a 9-a, șahistele ro
mânce Margareta Teodorescu și 
Suzana Makai au întrerupt par
tidele susținute cu Belamarici 
(Iugoslavia) și, respectiv, Hillary 
(Irlanda).

„Ștafeta loan Slavici' 
la Liceul „I.L. Caragiale'

Muzeul literaturii române, în 
colaborare cu comitetul U.T.C. al 
sectorului 1, a organizat ieri, 
17 oct. a.c. orele 13, o acțiune 
consacrată tinerilor iubitori de 
literatură și frumos la Liceul 
„I.L. Caragiale" din Capitală, 
acțiune intitulată „Ștafeta loan 
Slavici". A fost prezentat cu a- 
ceastă ocazie medalionul literar 
loan Slavici și epoca sa, desfă
șurat in ambianta expoziției do- 
cumentar-ilustrative ce a străbă
tut un semnificativ itinerar prin 
centre și orașe legate de viața, 
activitatea și creația binecunos
cutului clasic, prieten al lui 
Eminescu și Caragiale.

Istoricul literar D. Vatamaniuc 
a evocat succint aspecte din via
ța marelui prozator, din activi
tatea sa de scriitor și gazetar, 
iar actrița Eugenia Bosînceanu, 
de la Teatrul „Nottara", a citit 
cîteva fragmente din scrierile 
autorului romanului „Mara“. 
Manifestarea, urmărită cu de
osebit interes de elevii Liceului 
„I.L. Caragiale" a fost un prilej 
pentru aceștia de apropiere mai 
profundă de figura unuia din
tre cei mai importanți nuveliști 
și romancieri pe care îi numără 
literatura română.

A. POPA

★

Mediul ambiant danez

dcclâră ADRIAN TEODORESCU, antrenorul clubului „Farul*

feminin de
Vary a con-
9-a, în care

Sport 
pe micul ecran

SIMBATA — 18 OCTOMBRIE: 
16.00 — „Aripi" — un film reali
zat de televiziunea engleză ; 
16.20 — „Yoga" — reportaj de 
Eugen Bădescu ; 16,30 — „Rugby 
neozeelandez" — selecțiuni în
registrate din campionatul Noii 
Zeelande.

Aceasta este tema expoziției 
deschise în sala de la Tea
trul Național din Capitală. 
Ea ilustrează arta aplicată da
neză și design-ul industrial, care 
au cunoscut o mare amploare în 
ultimii ani în Danemarca, ca de
altfel în întreaga lume. Mate
riale tradiționale, precum lem
nul, lutul, lina și bumbacul sînt 
utilizate în produse moderne 
conferindu-le sobrietate și bun 
gust. Le vom admira și noi în 
exponatele de mobilier, veselă, 
proiecte arhitecturale, articole de 
iluminat etc. Cu prilejul acestei 
expoziții va fi organizată și o 
întîlnire între designeri danezi 
și români. Expoziția va funcțio
na pînă la 2 noiembrie a.c.

• Cea de-a IV-a ediție a fes
tivalului artistic „Jiule, pe ma
lul tău", la care au participat 
mesageri ai artei populare din 
13 județe ale țării s-a încheiat 
desemnîndu-și laureații. Prime
le locuri au revenit solistului 
instrumentist gorjan Ștefan Po
pescu, Grupului „Solaris" — Ti
mișoara, pentru muzica folk ; 
solistei vocale Marcela Dîrvă- 
reanu (Dolj). S-au mai acordat: 
premiul special al juriului, gru
pului de frunzărițe „Murmurul 
Șușiței" din Stănești — Gorj .* 
premiul pentru popularitate E- 
lenei Culiceanu (Botoșani) ; pre
miul Comitetului municipal al 
femeilor Măriei Elena (Gorj) și 
premiul Comitetului 
U.T.C. * ‘ ‘
(Vaslui) și altele.

iiiiip «tmiW-xii

Fetele marinari

lui Valeriu
municipal
Penișoară

ELENA
TITUS STOICHIȚOIU

TON

O

La început „lupii de mare" 
le-au privit sceptici. Nu erau 
obișnuiți să vadă alături de ei 
în uniformă marinărească femei. 
Priceperea celor trei fete le-a 
schimbat neîncrederea în uimi
re și admirație. La puțin timp 
după absolvirea cursurilor de 
scurtă durată, fetele au cîștigat 
stima tuturor echipajelor secției 
căi navigabile din cadrul C.F.M. 
„Navrom" Constanța. Numele 
lor: Rodica Suliman, Marinela 
Constandache și Lucreția Beju. 
Astăzi sînt bine cunoscute nu 
numai pe șalandele „Razelm" și 
„Gîrlița". unde fuseseră îmbar
cate, ci în tot portul.

POMPILIU COMȘA
■ «r i »mi 11 un .. ... ..  i ............... Ni Wi

UN TlNĂR J
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.............. . .

La 18 ani, Florica Sava, de 
la Liceul economic din Con
stanța, este ceea ce se chea
mă un om de nădejde. Con
firmă aceasta nu numai a-

precierea tovarășei direc
toare Cornelia Manoliu: „Flo
rica este o fată de nota 10“, 
ci mai ales rezultatele meri
torii pe care le obține, ca 
efect al pregătirii, conștiin
ciozității și perseverenței 
de care dă dovadă. Modes
tia și seriozitatea sint cali
tățile ei cele mai de preț. 
Apreciind munca, punînd pa
siune in tot ceea ce între
prinde, iți va vorbi întot
deauna cu bucurie despre 
practica pe care elevii sec
ției merceologie o efectuea
ză la magazinul-școală, des
pre cabinetul de științe so
ciale, despre notele bune ale 
colegilor ei și succesele lor 
la diverse concursuri și o- 
limpiade, despre acțiunile de 
muncă patriotică, cultural- 
artistice, politico-ideologice. 
Pentru că succesele elevi
lor liceului economic sint și 
ale Floricăi Sava — secreta
ra organizației U.T.C:

LUCIAN CRISTEA 
corespondent voluntar

Antrenorul boxerilor constan
tini, profesorul Adrian Teodo
rescu, este un interlocutor plă
cut și plin de vervă, A pătruns 
greu în „lumea mare" a boxu
lui. Un antrenor tînăr, dacă nu 
este ambițios, nu ajunge lesne 
la cîrma unei secții de box. An
trenorul Teodorescu mă contra
zice : „Nu de ambiție este vorba, 
ci, în primul rînd, de muncă, 
multă muncă. Prin muncă reu
șești să cîșțigi prestigiu, să te 
afirmi. Apoi, e nevoie să știi 
cit mai mult în specialitatea ta, 
să citești, să vezi, să înveți de 
la alții cu mai multă experien
ță". Avind această credință, tâ
nărul antrenor a pornit, în mai 
1968, la drum. A lucrat cu serio
zitate și a reușit o performanță 
notabilă : calificarea în finala 
pe echipe a Cupei României. Pe 
urmă s-au intim plat mai multe 
și el a hotărît să muncească cu 
juniorii. Patru ani la rînd i-a 
deprins pe „puști" cu tainele 
„nobilei" arte, îmi spune : „Este 
adevărat că. pe alocuri, copiii nu 
sint atrași de acest sport. Nu 
are cine să-i convingă că boxul 
este un sport al curajului, că 
boxul contribuie decisiv la împli
nirea personalității, la întărirea 
sănătății. Copiii trebuie atrași, 
este nevoie să te ocupi cu grijă 
de ei. Odată aduși în sala de 
antrenament, dacă, în șase luni, 
nu au „dezertat", pentru că an
trenamentele în box sînt extrem 
de grele, atunci rămîn credin
cioși toată viața acestui sport al 
celor curajoși. în 1973. după 
„rodajul" prelungit la juniori, 
antrenorul Teodorescu ia în miini 
destinele secției de box a clubu
lui „Farul". Trecuse atunci de 
30 de ani. Era unul dintre an
trenorii „noului val". A început 
să muncească cu tragere de ini
mă, fără liniște, fără odihnă. în 
anii 1973 și 1974. la Constanța, 
a poposit, consecutiv, titlul de 
„Campioană a României". Teo
dorescu spune : „A fost suprema

mea satisfacție din viața de 
antrenor. Reușisem să constru
iesc o echipă bine sudată, cu 
individualități remarcabile". 
Apoi au venit și alte satisfac
ții : mulți dintre elevii săi au 
obținut titlul suprem de cam
pioni ai țării, mulți au revenit 
la Constanta cu titlul de vice- 
campioni. Un exemplu : în 1973 
a reușit să califice în semifina
lele campionatelor individuale 8 
boxeri constănțeni. 5 au intrat în 
finale, doi au devenit campioni 
ai țării. „Acest succes, ca și 
celelalte, afirmă profesorul Teo
dorescu, se datoresc în bună 
măsură condițiilor de pregătire 
care ni s-au creat, atenției de 
care se bucură boxul în Con
stanța. M-au sprijinit efectiv 
cițiva mari animatori ai pugilis- 
mului. Fără ajutorul lor nu cred 
că aș fi obținut performanțe de 
răsunet... Sportul cu mănuși, 
mai mult decît celelalte, are ne
voie de animatori, altfel rămîne 
în anonimat...".

I-am regăsit, recent. în sala de 
antrenament pe boxerii con
stănțeni. Era un „antrenament 
tare", la fel ca zecile dP antre
namente precedente. Se lucra in
tens, cu îndîrjire. Explicabil : 
chiar astăzi încep finalele 
campionatelor naționale de se
niori. Acum boxul constănțean 
are tradiții, iar tradițiile, după 
cum bine știm, obligă. Cite cen
turi de campion vor poposi la 
Constanța ? Antrenorul Teodo
rescu este zgîrcit în prono
sticuri : „Am muncit mult ! 
Ne-am pregătit și ne pregătim 
cu ambiție ! Dar... știți cum este 
boxul : surprizele, de tot, felul, 
nu pot fi evitate. Aș dori însă 
ca spectatorii bucureșteni să be
neficieze de spectacole de înaltă 
clasă și să afirme : iată boxerii 
constănțeni sînt bine pregătiți. 
Și aș mai dori să ciștige cei 
mai buni, adică să nu avem 
parte de „erori de arbitraj" care

anulează, dintr-un condei, 
muncă de sute de ore de 
trenâmehte !"

TEODOR POGOCEANU

o 
an

• Turneul zonal 
șah de Ia Karlovy 
tinuat cu runda a 
maestra româncă Elisabeta Poli- 
hroniade a cîștigat la olandeza 
Corry Vreeken. Lidera clasa
mentului, Feustel, a remizat cu 
Karakâs. rezultat consemnat și 
în partida Jurcinska — Jovano-

DUMINICA — 19 OCTOM
BRIE : 15.00 — Polo : Dinamo — 
Rapid (finala campionatului na
țional), rezumat înregistrat ; 
15,15 — „Galeria campionilor" 
un film care vă prezintă pe 
Cheryl Toussaint, Dave Hemery 
și Kipchoge Keino (atletism), 
Janet Lynn (patinaj artistic), 
Miroslav Cerar și Ianez Brod- 
nik (gimnastică). Michael Wen
den (natație) și echipa feminină 
de volei a Japoniei.

• Zilele Editurii „Scrisul ro
mânesc" din Craiova programea
ză, astăzi și mîine. la Rm. Vîlcea 
și Olănești. întîlniri ale cititori
lor din aceste localități, ale oa
menilor muncii aflați la odihnă 
în stațiunile de pe Valea Oltu
lui. cu redactori de carte și 
scriitori. Vor fi prezentate, prin
tre altele, lucrări ale scriitorilor 
IIie Purcaru și Al. Mitru. Pu
blicul va avea prilejul să dialo
gheze „in direct" cu autorii.

• Comitetul județean Vaslui 
al U.T.C. organizează în zilele 
de 18—21 octombrie la Cluburile

în aceste zile premergătoare 
Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R., acțiunile orga
nizate de Consiliile A.S.C. 
din Institutul politehnic Bucu
rești se amplifică. Sub ge
nericul Cinstire Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., peste 400 de 
studenti ai Facultății de electro
nică și telecomunicații au efec
tuat, săptămina aceasta, nu
meroase ore de muncă patriotică 
la blocurile C 12 și C 13 din Dru
mul Taberei. Sub îndrumarea 
lui Nicolae Neagu, președintele 
comisiei do muncă patriotică, si 
a lui Marian Stan, studeutii au 
transportat panouri, cărămidă, 
diverse materiale prefabricate, 
au inăltat ziduri, dovedind că 
electroniștii sînt capabili să mi- 
nuiască nu numai dispozitivele 
și aparatele electronice, ci și

utilaje ale nobilei meserii de 
constructor. Tovarășul Liviu Di- 
mitriu, președintele C.A.S.C. al 
facultății, ne informează că. Ia 
solicitarea studenților, au fost 
programate în zilele următoare 
alte acțiuni similare, venind 
astfel în întimpinarea dorinței 
lor de a onora cu fapte exem
plare acest forum al tineretului 
nostru

M. NICOLAE
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VREMEA
In următoarele două zile vre

mea va rămîne închisă și ume4 
dă. Vor cădea ploi temporare, 
mai abundente în vestul și in 
sudul țării, unde pe alocuri 
cantitățile de apă vor depăși 
25 1/mp în 24 ore. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări 
temporare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, iar cele maxime între 
8 și 16 grade.

Rubrică realizată de 
VASILE RAVESCU

ASIGURAREA
DE ACCIDENTE

Printre formele de asigurare, pe care ADAS le pune la 
îndemînâ cetățenilor, se află și „Asigurarea de accidente".

Ea se poate încheia pentru sume fixe sau pentru sume 
convenite.

Asigurările de accidente pot fi încheiate de orice persoană 
în vîrstă de la 16 ani împliniți, indiferent de profesia și de 
locul de muncă. Persoanele care realizează venituri din 
muncă proprie pot încheia asigurări de accidente de la vîrsta 
de 14 ani. Dintre evenimentele neprevăzute, pentru urmările 
cărora ADAS plătește sumele asigurate, amintim : explozia, 
lovirea, căderea, alunecarea, prăbușirea de teren, trăsnetul, 
electrocutarea, arsura- accidentele produse de funcționarea 
sau folosirea mașinilor, instrumentelor, sculelor sau armelor, 
cele întîmplate ca urmare a circulației mijloacelor de trans
port sau din cauza accidentelor întîmplate acestora etc.

Asigurările de accidente pentru sume fixe (10 000 de lei 
pentru invaliditate permanentă totală și 5 000 de lei pentru 
deces, ambele din accidente) se încheie pe durate de 3 sau 
6 luni (în funcție de profesia asiguratului și de felul între
prinderii în care lucrează) sau pe durate constituind mul
tiplul acestora.

Asigurările de accidente pentru sume convenite se încheie 
pe durata de la 1 la 5 ani, la alegerea cetățenilor.

Primele de asigurare, la ambele forme de asigurare, se sta
bilesc în funcție de mărimea sumei pentru care solicitantul 
dorește să se asigure, de profesia și felul unității în care 
acesta lucrează, precum și de durata contractului (de exem
plu : la asigurarea cu sume fixe, primele de plată repre
zintă. de regulă. 12 ori 15 lei pe 3 sau 6 luni, putîndu-se 
încheia pe aceeași perioadă și două sau trei asigurări cu 
sume fixe ; la asigurarea cu sume convenite, primele de 
plată reprezintă, de regulă. 1.60 ori 4 lei pe an, pentru fiecare 
1 000 de lei din suma asigurată, acestea putîndu-se achita și 
în rate).

CASA DE CULTURĂ A SECTORULUI 8

„ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE' ANUNȚĂ

DESCHIDEREA URMĂTOARELOR CURSURI

Șl ACTIVITĂȚI PERMANENTE

• DACTILOGRAFIE - SECRETARIAT, cu durata de 15 
zile, o lună și două luni (METODA DUPLOYEN). Cursurile 
incep la data înscrierii.

CROITORIE femei - cu durata de 6 luni și de 2 ani; 
Limbi străine : ENGLEZA, FRANCEZA, GERMANA ; 
BALET pentru copii;

Inițiere in ARTA FILMULUI și FOTO (activitate de cine*
club) ;

• PIAN Șl VIOARA;
• Inițiere în JAZZ;

De asemenea, se primesc înscrieri la cursurile de cultura 
generala ale Universității populare : „România - un nume 
de prestigiu în lume" ; „Comandanți vestiți și căpitani de 
oști români" ; „Etica — factor de eficienta sociala" ; „Pro
bleme ale integrării în mediul urban-industrial" ; „Arta co
mediei - comici vestifi ai scenei bucureștene" ; „Religia si 
personalitatea" ; „în dialog cu sânâtatea dumneavoastră.

• în vederea completării formațiilor și cercurilor artistice 
de amatori se organizează concursuri de selecție pentru : 
DANSURI POPULARE Șl MODERNE, GRUPURILE VOCALE 
DE CANTO CLASIC Șl FOLCLORIC, TEATRU, BRIGADA AR
TISTICA. GRUP FOLK, INSTRUMENTIST! Șl SOLIȘTI VOCALI 
DE MUZICA POPULARA Șl UȘOARA.

Informații suplimentare, zilnic, între orele 9-20, la sediul 
casei de cultura — Bd. Bucureștii Noi nr. 66 sau prin tele
fon nr. 6714 70.

Azi, ultima zi pentru procurarea biletelor 
la tragerea specială

PROMOEXPRES



Necesitatea sporirii rolului 
O.N.U. în viața internaționala

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ȚARII NOASTRE IN COMITE
TUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE Șl DE SECURITATE AL 

ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Comitetul pentru problemele politice și de securitate al A- 
dunării Generale a O.N.U. dezbate, în prezent, una dintre cele 
mai importante probleme ale 
a Declarației asupra întăririi

Coincizind cu aniversarea a 
trei decenii de la fondarea Or
ganizației, dezbaterile reprezin
tă o analiză aprofundată a stării 
politice și economice a lumii, a 
situațiilor tensionale și conflic- 
tuale, precum și a pericolelor pe 
care le prezintă pentru pacea 
lumii amînarea rezolvării unor 
probleme majore care confruntă 
întreaga omenire.

Luînd cuVîntul la dezbateri, 
reprezentantul țării noastre, Ro
mulus Neagu, a subliniat că, în 
concepția României, edificarea 
unui sistem trainic de securitate 
în lume este condiționată de 
transpunerea pe planul relațiilor 
a dreptului inalienabil și egal al 
fiecărui stat la existență liberă, 
la suveranitate și independență 
națională, la pace și colaborare 
cu celelalte state ale lumii.

In context, reprezentantul ro
mân a reliefat că un. rol im
portant revine O.N.U., care ar 
putea examina problema elabo
rării unui cod de conduită, cu 
caracter universal, în care să fie 
statuate drepturile și obligații
le fundamentale ale statelor.

Referindu-se apoi la activita
tea intensă depusă de țara 
noastră pentru asigurarea suc
cesului Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, 
vorbitorul a arătat că, în acțiu
nile sale de politică externă cu 
privire la Europa, România a 
militat pentru stabilirea, Ia sca
ra întregului continent, a unui 
sistem de angajamente clare, 
precise și ferme, liber asumate 
de către toate statele în cauză, 
însoțit de măsuri concrete care 
să ofere fiecărei națiuni din a- 
ceastă parte a lumii garanția de-

Pentru apărarea 
integrității teritoriale 
și unității naționale 

a Namibiei
în Consiliul O.N.U. pentru 

Namibia — organism din care 
face parte și țara noastră — a 
luat cuvintul David Merero, re
prezentantul Organizației Po
porului Africii de Sud-Vest 
(SWAPO), care a vorbit despre 
„opresiunea îndurată de poporul 
namibian sub administrația ilega
lă și regimul polițienesc sud-a- 
frican“. Namibia e?te o țară — 
a spus vorbitorul — în care ,.a- 
restările, torturile, întemnițările 
și asasinatele comise de agenții 
regimului apartheidului sînt ele
mente cotidiene". Sub un pre
text sau altul, întreaga condu
cere a SWAPO din Namibia a 
fost întemnițată.

Merero a demascat prezența 
la New York a 33 de trădători 
ai poporului namibian, care au 
fost trimiși de forțele de ocu
pație sud-africane, pentru a „re
prezenta" Namibia.

Consiliul O.N.U. pentru Na
mibia a împuternicit pe repre
zentanții României, Nigeriei și 
Zambiei — membri ai acestui 
organism — ca, împreună cu 
Secretariatul Națiunilor Unite, 
să elaboreze o declarație în nu
mele Consiliului și să trimită 
copij ale acesteia guvernelor 
Angliei, R.F.G. și S.U.A. — țări 
înscrise în itinerarul „celor 33", 
care, chipurile, reprezintă Con
ferința constituantă — instituție 
creată de ocupanți.

Declarația reafirmă refuzul de 
a recunoaște așa-numita Con
ferință constituantă și o con
damnă ca pe o înscenare a re
gimului apartheidului, menită 
să dea o impresie de legalitate 
unui regim ilegal. Declarația 
cheamă pe toți membrii O.N.U. 
să împiedice manevrele Africii 
de Sud în Namibia, și să exer
cite presiuni pentru a o deter
mina să-și retragă administrația 
din acest teritoriu. De aseme
nea, Declarația cere statelor 
membre ale O.N.U. să se ab
țină de a trata cu grupul celor 
33 și să apere integritatea teri
torială și unitatea națională ale 
Namibiei.

Reprezentantul României în 
Consiliul O.N.U. pentru Nami
bia, Petre Vlăsceanu, a salutat 
prezența la O.N.U. a reprezen
tantului mișcării de eliberare 
națională SWAPO, David Me- 
rero. și a subliniat imperati
vul ca situația din acest terito
riu să se afle în atenția per
manentă a Consiliului de Secu
ritate și Adunării Generale ale 
O.N.U. Consiliul de Securitate 
trebuie să-și exercite prerogati
vele conferite de Cartă și reafir
mate în rezoluțiile O.N.U. pri
vitoare la Namibia, conforme 
intereselor poporului namibian, 
și să adopte măsuri concrete, 
capabile să ducă la retragerea 
grabnică și necondiționată a 
forțelor armate, polițienești și 
a administrației sud-africane din 
Namibia, la eliberarea tuturor 
deținuților politici namibieni și 
la garantarea independenței a- 
cestui teritoriu.

sesiunii — „Transpunerea în viață 
securității internaționale".

plină că se află la adăpost de 
orice act de agresiune sau -de 
amenințare cu folosirea forței și 
ca se poate dezvolta liber, în 
conformitate cu aspirațiile și in
teresele sale și în condiții de 
largă cooperare cu celelalte sta
te europene.

Reprezentantul român a insis
tat asupra aplicării cu consec
vență a angajamentelor asuma
te la Conferință pentru a se îna
inta spre eliminarea bazelor 
militare, retragerea forțelor mi
litare străine staționate pe teri
toriile altor state, reducerea sub
stanțială a forțelor armate și 
bugetelor militare, începînd cu 
cele ale țărilor puternic înarma
te, la desființarea simultană a 
blocurilor militare și crearea de 
zone denuclearizate. De aseme
nea, el_ a relevat imperativul 
scoaterii negocierilor de dezar
mare din actualul imobilism și 
al adoptării unor măsuri efecti
ve de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară. Statele 
posesoare de arme nucleare tre
buie să-și asume solemn obli
gația în cadrul unor acorduri 
corespunzătoare de a trece la 
distrugerea acestor arme.

Arătînd că există o legătură 
strînsă între securitatea interna
țională, dezarmare și dezvoltare 
economică, vorbitorul a eviden
țiat necesitatea întreprinderii 
unor acțiuni internaționale con
certate, pentru eliminarea deca
lajelor de dezvoltare economică 
ce există între țările în curs de 
dezvoltare și cele industriali
zate și pentru marcarea unui 
progres real în procesul instau
rării unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

în ^încheiere, reprezentantul 
României a relevat o serie de 
măsuri de ordin politic și insti
tuțional ce ar trebui luate în ca
drul O.N.U. pentru sporirea ro
lului său în viața politică și e- 
conomică a lumii, în apărarea 
păcii și securității internaționa
le.

de peste hotare
TINERETUL LUMII

încheierea reuniunii 
mondiale 

a tinerelor fete
Reprezentantele organizați

ilor naționale de tineret și 
studențești din pește 100 de 
țări, printre care și România, 
au încheiat, la 17 octombrie 
la Moscova, o reuniune de 
cinci zile, în cadrul căreia au 
dezbătut, în ședințe plenare 
și pe comisii, aspecte actuale 
privind „Rolul și locul tine
relor fete în societatea con
temporană, participarea la 
lupta pentru drepturile lor, 
pentru pace, independență 
națională și dezvoltare, pen
tru progres social".

întâlnirea a avut loc în 
cadrul acțiunilor inițiate cu 
prilejul „Anului internațional 
al femeii".

Convorbiri româno-elene
în cadrul pregătirii celei de-a 

IV-a sesiuni a Comisiei mixte 
interguvernamentale româno- 
elene, Constantin Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a avut convorbiri 
cu Ioannis Bontos, ministrul su
pleant al coordonării, Ioannis 
Varvitsiotis, ministrul comerțu
lui, și Constantin Konofagos, mi
nistrul industriei, s-a întîlnit 
cu conducerile Camerelor de co
merț și industrie din Atena și 
Pireu, precum și cu reprezen
tanți ai unor firme industriale 
și comerciale grecești.

Școala
Nueva Gerona. Sim

pla rostire a nume
lui îți stimulează a- 
tracția spre exotism. 
Desigur, nu absentea
ză pitorescul. Mai întâi 
cel descins din imagi
nația naturii: palmieri, 
portocali, plantații ca
re abundă. Apoi pito
rescul urbanistic : este 
reprodus, miniatural, 
decorul unei tipice a- 
șezări moștenite de 
la conchistadorii ve- 
nîțî din îndepărtata 
peninsulă iberică și 
instalată pe acest pe
tic de pămînt din zona 
Caraibilor, descoperit 
de Columb în 1494. Din 
perimetrul central nu 
lipsesc biserica cu a- 
parențe muzeistice (în 
vecinătatea căreia a 
răsărit — semn al se
colului — cinemato
graful cu aer condi
ționat) și colonade co
lorate pastel, pe ume
rii cărora se sprijină 
acoperișurile unor clă
diri scunde. In partea 
estică a orașului, pei
sajul a cunoscut retu
șuri esențiale. Prin 
locuri pe care, altă
dată, oamenii preferau 
să le ocolească, a apă
rut un cartier modern. 
Noile construcții au 
crescut pe verticală, 
evitîndu-se, totuși, 
dezechilibrele. Arhi- 
iectii au dovedit și 
aici un deosebit simt 
al armoniei și frumo
sului. Aflu că. într-un 
viitor destul de apro
piat. „centrul" va fi 
deplasat spre această 
zonă.

La numai 17 km de 
Nueva Gerona, privi
rea întâlnește una din 
acele construcții care 
au devenit o emblemă 
a Cubei noi î școala 
instalată în mediul 
rural. Este altceva de
cît obișnuita școală a 
satului. „Escuela en

muncii
el campo" înseamnă 
un experiment ale că
rui reușite au deter
minat generalizarea : 
plasarea „In cimp“ a 
unor școli secundare 
la care elevii sînt re
crutați din diferite 
provincii și care îm

Miting al prieteniei 
coreeano-române

Cu prilejul încheierii vizitei 
în provincia Kangwon a tovară
șului 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, în orașul Wonsan a 
avut loc un miting al prieteniei 
coreeano-române. Pe fundalul 
scenei Teatrului de Operă din 
Wonsan se aflau portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, drapelele de stat 
ale celor două țări.

In prezidiu, alături de oaspe
ții români, au luat loc In Gian 
Sik, membru supleant al Comi
tetului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.C., Hong Si Hak, secreta
rul responsabil al Comitetului 
provincial de partid Kangwon, 
alte oficialități locale de partid

și de stat, precum și ambasado
rul român la Phenian, Dumitru 
Popa. Au fost intonate imnurile 
de stat ale României și R.P.D. 
Coreene.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Hong Si Hak și Emil Bobu, care 
au evocat bunele relații de prie
tenie și solidaritate militantă 
dintre partidele și popoarele ce
lor două țări. Vorbitorii au sub
liniat contribuția deosebită a 
schimbului de vizite, întâlniri
lor și convorbirilor oficiale din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, a documentelor 
semnate cu acest prilej, îndeo
sebi a Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre cele două țări, 
la întărirea și dezvoltarea rela
țiilor bilaterale, la cauza păcii, 
socialismului și progresului în 
lume.

Principalele probleme ale 
politicii externe a Greciei 

PREZENTATE DE PRIMUL MINISTRU CONSTANTIN KARAMANLIS

Primul ministru al Gre
ciei, Constantin Kara
manlis, s-a adresat Par
lamentului, examinînd 
principalele probleme ex
terne și interne în lumina 
programului cabinetului 
său — informează agen
ția ateniană de știri — 
A.N.A.

Premierul Karamanlis a de
clarat că una dintre principalele 
sarcini ale primului guvern de-

reprezintă ele pe plan 
economic ne-a relatat 
Salomon Baly Leoy, 
secretar al comitetului 
regional al Uniunii Ti
nerilor Comuniști : 35 
la sută din recoltă este 
realizată de elevi. 
Nu-i vorba doar de 
actul final al Zafrei. 
Băieții și fetele din 
școli, împreună cu 
profesorii lor — apro- 
piați ca virstă — par
ticipă la ansamblul 
lucrărilor din planta
țiile de citrice. Doar 
irigațiile sînt realizate 
de un personal specia
lizat.

O femeie tânără, e- 
nergică, ne întâmpină 
la intrarea în școală : 
Maria Vergara Garcia. 
Este directoarea aces
tei școli secundare ce 
poartă numele unui 
ziarist militant — 
Massetti. înainte de 
a ne purta prin săli 
de clasă și laboratoa

bină sistematic învă
țătura cu munca. Mun
ca prestată 3—4 ore pe 
zi (în funcție de nece
sități) devine astfel o 
disciplină esențială în 
viața școlarului, chiar 
dacă lipsesc extempo
ralele și emoția exa
minării pentru notarea 
în catalog.

Singurul examen este 
cel al bilanțului re
coltei.

In Insula Pinilor 
funcționează 20 ase
menea școli (încă 7 li 
se vor adăuga chiar în 
1975), Despre ceea ce

re, vorbește cu pa
siune despre cei 540 
de elevi veniți din O- 
riente și activitatea pe 
care ei o desfășoară. 
Este a treia școală „în 
cîmp“ la care lucrează 
— prima a fost Ma- 
tanzas, a doua în pro
vincia Havana, la Cei
ba. Ce a determinat-o 
să aleagă acest dome
niu mai complicat, 
care o obligă să tră
iască departe de me
diul urban ? Răspunde 
scurt : „Nevoia de ca
dre". Este interesant ? 
își descoperă, într-un

zimbet, dinții albi : „O 
experiență unică". De 
ce ? „Pentru că într-o 
asemenea școală poți 
urmări formarea inte
grală a tânărului : a- 
comodarea cu disci
plina, asimilarea obiș
nuinței de a învăța, 
dezvoltarea genera
lă...". Rezultate? „100 
la sută promovați și o 
bună recoltă de pe 
cele 500 ha ale planta
ției de citrice". Ați 
avut și -«cazuri* difi
cile ? O pauză pentru 
incursiunea printre a- 
mințiri. „Au fost. Pu
ține, chiar foarte pu
ține. Un elev, mi-a- 
duc aminte, era greu 
adaptabil. L-am nu
mit responsabilul unui 
grup de copii a căror 
acomodare se dove
dea a fi mai greoaie. 
Transformarea pe care 
am scontat-o s-a pro
dus. Acum a fost ales 
membru în biroul or
ganizației elevilor".

Virginia Casals Ga- 
lano este președinta 
F.E.E.M. (Federația e- 
levilor din invățămîn- 
tul mediu). Această 
fată cu pielea cafenie 
nu are decît 16 ani. A 
venit din Oriente, ca 
și ceilalți elevi. Aici 
a făcut cunoștință cu 
muncile agricole, cu e- 
fortul în plantațiile de 
citrice. Au trecut lu
nile, anii și totul i se 
pare firesc. Studiază 
matematica și fizica, 
învață engleza și lu
crează pe plantație. 
După studiu și mun
că desfășoară alte ac
tivități educative. O 
întrebăm despre pro
iectele de viitor. Ne 
privește eu ochii ei 
mari : „Cred că voi 
continua să învăț... 
Depinde de nevoile 
tării".

Cunoscusem o școală 
„în cîmp“ în apropie
rea Havanei. O plan
tație tânără și o școa
lă Ia fel de tânără. 

, Școala din Insula Pini
lor se află la mai pu
țin de 200 km de Ha
vana. Este adevărat, 
depărtarea n-are im
portanță : sînt doar 25 
de minute de zbor cu 
avionul. Dar semnifi
cativ mi s-a părut 
faptul că într-o insulă 
ce părea predestina
tă înapoierii, semnele 
dezvoltării se asociază 
cu noile edificii ale 
unor școli in care ti
nerii deprind, pe lin
gă tradiționalele disci
pline, și pe cea esen
țială pentru destinul 
lor : cea a muncii.

M. RAMURĂ

mocrat a fost aceea de a întări 
poziția internațională a Greciei.

în context, el a declarat : „Am 
extins relațiile de prietenie cu 
țările răsăritene și am depus e- 
forturi pentru raporturi mai 
strînse cu statele balcanice, reu
șind să eliminăm climatul de 
ostilitate, prin crearea unuia de 
prietenie și cooperare". El a re
amintit, la acest punct, de in
vitația adresată statelor balca
nice pentru organizarea unei 
conferințe la nivelul miniștrilor 
adjuncți ai planificării, invitație 
acceptată, pînă acum, de Iugo
slavia, Bulgaria și România".

Referindu-se la relațiile Gre
ciei cu NATO, premierul a 
amintit hotărîrea actualului gu
vern de a retrage țara din or
ganismele militare ale Pactului 
nord-atlantic, plasînd, astfel, 
forțele armate grecești exclusiv 
sub comandă națională. „Gre
cia își va reconsidera atitudinea 
față de NATO numai dacă vor 
fi înlăturate rațiunile care au 
determinat-o să se retragă" — a 
precizat șeful guvernului elen, 
care a adăugat că forțele arma
te trebuie să rămînă sub con
ducere națională în timp de pace 
Și plasate sub administrația a- 
lianței nord-atlantice numai în 
caz de extremă necesitate.

Reamintind prejudiciile mo
rale și politice suferite de Gre
cia pe plan internațional în tim
pul dictaturii militare, premierul 
grec a declarat că relațiile în
cordate dintre Grecia și Turcia 
au fost moștenite de la fosta dic
tatură, reafirmi nd că, în urmă 
cu 6 luni, actualul guvern a în
ceput cu Turcia „un dialog plin 
de obstacole asupra Ciprului și 
Mării Egee“. Recent — a adăugat 
el —, dialogul a ajuns în impas. 
El a exprimat însă speranța că 
propunerile pe care Grecia le 
așteaptă din partea guvernului 
turc se vor dovedi rezonabile și 
demne de atenție.

în sfîrșit, premierul elen, re
ferindu-se la viitorul statut al 
bazelor militare americane din 
Grecia, a precizat că unele din
tre ele vor fi reduse ca anver
gură, iar altele vor fi desființate.

Reuniunea 
Consiliului Revoluției 

din Portugalia
Consiliul Revoluției din Por

tugalia s-a reunit. în cursul 
nopții de joi spre vineri, pentru 
a analiza situația politico-mili- 
tară din țară — transmite agen
ția ANOP. „Considerînd că ar
mata reprezintă un element fun
damental în combaterea forțelor 
contrarevoluționare — se arată 
în comunicatul oficial dat pu
blicității la încheierea reuniunii 
— Consiliul a decis ca șeful sta
tului major al armatei, coman
damentul COPCON și coman
danții regiunilor militare să a- 
dopte imediat măsurile necesa
re pentru a se asigura întărirea 
unității, disciplinei și eficienței 
forțelor armate".

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• DUPĂ O NOAPTE LINIȘ

TITA, ziua de vineri a fost mar
cată, în Liban, de o destindere 
certă — semnalează agenția 
France Presse. Mare parte din 
instituțiile și serviciile din ca
pitala țării au început să func
ționeze normal, în pofida a două 
sau trei incidente izolate.
• DISPARIȚIA SECRETARULUI 
PENTRU INFORMAȚII AL A.N.C.

Dr. Edson Sithole, secretar 
pentru informații al Congresului 
Național African din Rhodesia, 
a dispărut, începînd de miercu
rea trecută, anunță din Salisbury 
agenția France Presse, adăugind 
că familia sa a întreprins un 
demers oficial pentru ca poliția 
să-I înscrie pe lista persoanelor 
dispărute. E. Sithole a fost vă
zut ultima dată miercuri seara,

după ce făcuse o declarație Ia 
Clubul Presei din Salisbury.

Poliția rhodesiană indică, pe 
de altă parte, că s-a deschis o 
anchetă și că se fac cercetări pen
tru a-1 regăsi, negînd în același 
timp că E. Sithole ar fi fost 
arestat. Autoritățile au recunos
cut totuși că el a fost interogat 
de poliție după declarațiile fă
cute miercuri la Clubul Presei.

• CONFERINȚA pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa a intensificat procesul de 
destindere și a pus bazele con
tinuării cooperării dintre sta
tele europene, a declarat pri
mul ministru al Suediei, Olof 
Palme, într-o alocuțiune pri
lejuită de inaugurarea sesiu
nii Riksdagului (parlamentul 
suedez).

• PRIMUL MINISTRU AL 
MARII BRITANII, Harold Wil
son, a hotărît crearea unei co
misii guvernamentale care să 
examineze situația sistemului 
de asistență sanitară a țării. 
Hotărîrea a fost luată ca ur
mare a numeroaselor proteste ale 
medicilor împotriva înrăutățirii 
condițiilor de muncă și care au 
atras atenția asupra numeroase
lor deficiențe existente în spi
tale și clinici.

• SALARIZARE EGALĂ A FEMEII 
CU BĂRBATUL ÎN INDIA

In baza unei ordonanțe pre
zidențiale, în India s-a trecut, 
începînd. de la 15 octombrie, la 
aplicarea sistemului de salariza
re egală a femeii cu bărbatul. Ia 
muncă și calificare egală. Do
meniul de aplicare a acestui sis-

tem de remunerare privește, 
pentru început, numai muncile 
de pe plantațiile de ceai, cafea, 
cauciuc și cocotieri, urmînd ca, 
treptat, să fie extins și în cele
lalte ramuri de activitate econo- 
mico-socială. De această măsură 
vor beneficia circa 380 000 de fe
mei muncitoare de pe plantații.
• ARESTAREA UNOR TINERI 

MILITANȚI ÎN URUGUAY

Intr-un comunicat oficial al 
forțelor armate combinate ale 
Uruguayului se arată că 23 
de tineri, militanți ai mișcă
rii muncitorești-studențești 
(R.O.E.) din țară, au fost a- 
restați și deferiți justiției mi
litare.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

O cerință majoră: făurirea unei noi ordini 

economice internaționale (vin

Pregătirea cadrelor naționale-element

Ridicarea necontenită a bună
stării popoarelor, a nivelului de 
civilizație nu sînt posibile fără 
perfecționarea continuă a forțe
lor de producție. Acest proces 
este însă frînat de inegalitatea 
nivelurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale. Statisticile 
internaționale conțin, în acest 
sens, date deosebit de sugestive, 
reliefînd decalajele dintre dife
rite țări ale lumii. Din cele 4 
miliarde de locuitori ai Terrei, 
aproximativ 3 miliarde trăiesc 
în țările în curs de dezvoltare. 
După toate probabilitățile, pînă 
în anul 2000 populația mondială 
va atinge cifra de 7 miliarde. 
Majoritatea acestor oameni se 
vor naște în țările în curs de 
dezvoltare, țări ce dispun de im
portante resurse naturale și u- 
mane. Dar cifre tot atât de im
presionante șî îngrijorătoare a- 
rată că, în medie, în aceste țări 
produsul național brut este de 
13 ori mai mic decît al țărilor 
dezvoltate, că statele în curs de 
dezvoltare nu participă decît cu 
7 la sută Ia producția industria
lă mondială și cu 35 la sută la 
cea alimentară. în numeroase 
țări afro-asiatice sau latino- 
americane analfabetismul se ri
dică încă la cote de 80—90 -la 
sută din totalul populației. Foa
metea șî subnutriția afectează 
anual circa 700—800 de milioa
ne de oameni care trăiesc -în a- 
ceste regiuni.

Diferențele radicale ce separă 
țările dezvoltate de cele sub
dezvoltate ori aflate în curs de 
dezvoltare aduc în prim plan 
caracterul anacronic al actualu
lui sistem de relații economice 
internaționale, utilizarea nera
țională și neadecvată a resurse
lor planetei. Progresul general 
și accelerarea dezvoltării eco
nomice și sociale a țărilor ră
mase în urmă nu se pot realiza, 
insă, în condițiile menținerii 
Vechilor relații de dominație și 
inechitate. Așa cum sublinia se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „viața pune cu tot 
mai multă acuitate în fața po
poarelor necesitatea abolirii 
vechii politici imperialiste, colo
nialiste, care a împărțit lumea 
în țări bogate și țări sărace, a 
instaurării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, a unor relații noi, cu adevă
rat echitabile între state, care să 
asigure progresul mal rapid al 
tuturor popoarelor — și în pri
mul rînd al celor rămase în 
urmă — accesul neîngrădit al 
fiecărei națiuni la cuceririle ci
vilizației contemporane".

In cadrul a numeroase reu
niuni internaționale, pe agenda 
de lucru a unor organisme ale 
O.N.U., problema creării unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale devine tot mat 
mult o direcție prioritară de ac
țiune, care atrage și mobilizea
ză largi forțe progresiste din 
lumea întreagă. Datorită siste
mului amplu de interdependen
țe existent în economia inter
națională, nici chiar țările care 
au atins un nivel înalt de dez
voltare nu pot să ignore proble
ma stabilirii unor noi relații in
tre state, capabile să atenueze, 
prin suplețea și echilibrul lor, 
urmările unor seisme economice 
care au fost tot mai prezente in 
ultimii ani. Fără îndoială, ins
taurarea unei noi ordini econo
mice internaționale impune cu 
necesitate înlocuirea vechilor 
relații de inechitate și exploa
tare cu relații noi, democratice, 
întemeiate pe respectul inde
pendentei și suveranității națio
nale, pe deplina egalitate în 
drepturi a tuturor statelor, pe 
neamestecul în treburile interne 
și avantajul reciproc, pe dreptul 
fiecărui popor de a-și alege in 
mod liber orînduirea pe care o 
dorește, căile dezvoltării econo
mice și sociale. Desigur, pentru 
a crea o platformă generală de 
progres, hotărîtor este efortul 
propriu al fiecărei țări pentru 
crearea infrastructurilor econo
mice și social-politice de care 
are nevoie. Aceste eforturi, sus
ținute de sprijinul acordat de 
țările dezvoltate, de o cooperare 
echitabilă pe plan mondial, con
stituie coordonate necesare pen
tru crearea unui nou cadru, pro
pice colaborării și securității 
internaționale, lichidării subdez
voltării, progresului general.

Schimbările apărute în sfera 
producției și a activității sociale 
impun prefaceri și în modul de

• AUTOMOBILUL ȘI VICTIMELE SALE. în accidente rutiere 
își pierd viața anual în lume 250 000 oameni, arată, în revista sa 
lunară „Sânte du Monde", Organizația Mondială a Sănătății, care 
cere o acțiune energică împotriva acestei „epidemii*1. Căci, la 
sfertul de milion de morți se adaugă 2 milioane- de răniți mai 
mult sau mai puțin grav. Recordul este deținut de grupa de 
virstă 15—25 ani, unde nu mai puțin de o treime din decesele 
înregistrate au această cauză. Dacă nu se iau măsuri, precizează 
O.M.S., situația va deveni și mai gravă. Deja în unele țări, din 
100 de nou născuți 2 sînt sortiți să moară, iar 50 să fie răniți în
tr-un accident rutier • FILATELIE CU BANI... GREI. Un timbru 
rar, emis în 1851 în Canada, a fost cumpărat de un colecționar 
american (care a preferat să rămînă anonim) la prețul record de 
32 775 dolari. Este vorba de un ,,Twelve-Penny“ (12 pence) negru, 
piesă de rezistență a licitației organizate de firma londoneză 
Stanley Gibbons la un hotel din Johannesburg > ÎN CURlND O 
INIMĂ ARTIFICIALA ? Două spitale din S.U.A. au primit auto
rizația de a utiliza pompe sanguine denumite „aparat auxiliar al 
ventricolului sting". Acest mecanism nu înlocuiește inima, dar 
experimentarea sa constituie, potrivit Institutului național ame
rican pentru boli cardiace și pulmonare, „un pas necesar spre 
utilizarea unei inimi artificiale". Aparatul este un tub de oțel 
inoxidabil, cu o lungime de vreo 10 cm, conținînd o pungă de 
poliuretan ale cărei mișcări sînt acționate de o sursă externă de 
energie. El se implantează în cavitatea abdominală, legînd ventrico- 
lul sting al inimii de aortă. Aparatele au fost experimentate 
deja pe viței, funcționînd pe perioade de timp niergînd pînă la 
6 luni • FRANCEZII NELINIȘTIȚI DE CREȘTEREA VIOLENȚEI 
ȘI CRIMINALITĂȚII. Potrivit unui sondaj organizat de ziarul 
„Le Figaro", 28 la sută din francezi (față de 20 la sută luna tre
cută) s-au declarat îngrijorați de acest fenomen. Femeile și-au 
exprimat neliniștea într-un număr și mai mare : 32 la sută. în 
legătură cu aceasta se subliniază că rata criminalității a atins 34 
la mie în Franța, aflîndu-se ,încă sub, dar apropiindu-se de cea 
a țărilor celor mai afectate de valul de violență (41 la mie în 
S.U.A., 44 la mie în R.F.G., 64 în Danemarca, 78 în Suedia !).

in procesul lichidării 
subdezvoltării

„Făurirea unei noi orînduiri sociale, a unei 
economii independente, participarea la divi
ziunea internațională a muncii sînt strîns le
gate de o înaltă dezvoltare a științei și culturii, 
de formarea cadrelor naționale pentru toate 
domeniile de activitate ; acesta constituie fac
torul hotărîtor al progresului oricărei țări pe 
calea independenței, pe calea bunăstării".

existență, în pregătirea generală 
a oamenilor. Profilul actualelor 
profesiuni cere un nivel tehnic 
adecvat — omul, din simplu 
executant, devine factor de con
trol, de supraveghere și decizie. 
Sub influența determinantă a 
revoluției tehnico-științifice, lo
cul și rolul învățămîntului cresc 
tot mai mult. învățămîntul este 
chemat să pregătească specia
liști cu înaltă calificare, în con
cordanță cu cerințele economii
lor naționale, la nivelul econo
miei moderne. Din acest punct 
de vedere, situația majorității 
tinerelor state în momentul do- 
bîndirii independenței era alar
mantă. La un an după procla
marea independenței Kenyei, 
numai 4 Ia sută din populația 
de culoare intre 20 și 30 de ani 
urmase o școală timp de nouă 
sau mai mulți ani. în Zair, în 
1960, existau în rîndul popu
lației de culoare numai 20 de 
oameni (din 14 milioane) care 
posedau o diplomă universitară, 
în asemenea condiții, persisten
ța influenței coloniale, a limbii 
șl normelor fie instrucție ale 
fostelor metropole nu erau sur
prinzătoare. îndelungata domi
nație colonială a menținut re" 
ginni intinse ale globului într-o 
înapoiere culturală deosebit de 
accentuată, reflectată de nivelul 
înalt al analfabetismului, de 
procentul foarte scăzut al absol
venților de școli de toate gra
dele, de numărul redus al lăca
șurilor de învățămînt și al insti
tuțiilor pentru ocrotirea sănă
tății.

Evident, în dezvoltarea multi
laterală a unui stat, și in primul 
rînd în crearea unei industrii 
naționale puternice, a unei agri
culturi modeme, țările în curs 
de dezvoltare trebuie să dispună 
de cadre proprii la nivelul ce
rințelor. Pregătirea cadrelor na
ționale — de toate nivelurile — 
are o importanță hotărîtoare în 
procesul lichidării subdezvoltă
rii, în opera de valorificare su
perioară și eficientă a resurselor 
materiale și umane ale unei țări. 
Dezvoltarea tuturor formelor de 
învățămînt, lărgirea instrucției 
publice, însușirea de către ti
neri a unei tehnici și culturi 
moderne constituie componente 
esențiale ale progresului fiecă
rei națiuni, ale lichidării rămî- 
nerii în urmă. Conștiente de ro
lul esențial ce revine pregătirii 
cadrelor de specialiști în proce
sul învingerii subdezvoltării, ti
nerele state independente alocă 
importante sume din bugetul lor 
problemelor educației, instruc
ției și învățămîntului. Astfel. în 
efortul pentru formarea cadre
lor. Tunisia consacră, anual, o 
treime din bugetul său acestor 
domenii. Școlile și liceele tuni
siene sînt frecventate de peste 
un milion de elevi. Din cei 15 
mii de studenți care învață la 
universitățile din Tunis, Sousse 
și Sfax, 80 la sută beneficiază 
de burse. Exemple similare pot 
oferi și alte țări ale continentu
lui african. Fonduri mari au fost 
alocate învățămîntului și în Tan
zania, Republica Guineea, U- 
ganda, R. D. Congo, Etiopia, a- 
cordîndu-se totodată mare aten
ție școlilor pedagogice, chemate 
să furnizeze cadrele didactice 
necesare, și cursurilor de per
fecționare a învățătorilor. Na
ționalizarea școlilor, generaliza
rea învățămîntului pe anumite 
trepte de studiu și instituirea 
obligativității acestuia, crearea 
de universități care să răspundă 
problemelor naționale specifice 
constituie etape parcurse de ma
rea majoritate a țărilor în curs 
de dezvoltare. Pornind de Ia ne
cesitatea organizării învățămin- 
tului pe baze științifice, a core-

NICOLAE CEAUȘESCU

lării muncii educative și de pre
gătire a cadrelor cu necesitățile 
reale, fiecare țară în curs de 
dezvoltare acordă mare atenție 
șî depune eforturi tot mai inten
se în vederea legării cit mai 
strînse a învățămîntului de prac
tică, de cerințele dezvoltării 
proprii. O asemenea preocupare 
majoră își găsește concretizarea 
în numărul tot mai mare de 
școli profesionale și tehnice ce 
iau ființă în numeroase țări a- 
flate în curs de dezvoltare. Dez
voltarea tuturor formelor de în- 
vățămiut vine să răspundă sar
cinilor sporite pe care le ridică 
în fața fiecărei țări programele 
pe termen lung — economice, 
sociale și culturale — de valori
ficare a resurselor naționale in 
conformitate cu propriile aspi
rații. La primul Congres al în
vățătorilor și profesorilor din 
statele în curs de dezvoltare — 
desfășurat în august, anul aces
ta, în Mexic —- delegații din $0 
de astfel de state au subliniah 
alături de imperativele înlătu
rări! efectelor dominației străi
ne, a colonialismului și neoco- 
lonialismului, necesitatea inten
sificării luptei pentru decoloni
zarea culturii și educației, ast
fel ca educația să devină un 
instrument în lupta pentru noi 
schimbări sociale, pentru pace 
în lume, pentru instaurarea unui 
nou sistem de relații economice 
internaționale, pentru cooperare 
pe baze egale.

România, țară în curs de dez
voltare, care acordă o mare Im
portanță învățămîntului strîns 
legat de viața practică, a spri
jinit și sprijină în continuare 
strădaniile de pregătire a cadre
lor naționale ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Expresie eloc
ventă a modului în care Româ
nia acționează pentru înlătu
rarea decalajelor economice e- 
xistente, pentru o colaborare 
rodnică, în folosul progresului 
general, declarația țării noastre 
difuzată la cea de-a VII-a se
siune extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. — intitulată 

Poziția României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale" — aduce 
propuneri concrete, constructive 
intr-un domeniu atât de impor
tant ca acela ai pregătirii cadre
lor naționale. In acest document, 
de largă audiență internaționa
lă, se arată că, pe lingă străda
niile proprii ale țărilor mai pu
țin avansate, pentru formarea și 
pregătirea cadrelor de specia
liști în industrie, în agricultură, 
în alte sectoare ale activității 
social-economice, țările dezvol
tate trebuie să sprijine efortu
rile acestor state prin acordarea 
de burse și alte forme adecvate 
de pregătire. De asemenea, țara 
noastră apreciază că este posibil 
și util să se constituie un fond 
special pentru burse, adminis
trat de U.N.E.S.C.O.

în spiritul ideilor de colabo
rare internațională pentru care 
România militează, trimiterea 
unor specialiști români — în ca
litate de consilieri, cercetători 
științifici, proiectanțî, tehnicieni, 
medici și cadre didactice — pen
tru a lucra nemijlocit în între
prinderi și instituții ale unor 
țări din Africa, Asia, America 
Latină, precum șî pregătirea în 
țara noastră a numeroși stu
denți și doctoranzi din circa 100 
de țări în curs de dezvoltare 
constituie o contribuție de seamă 
Ia eforturile spre progres ale 
acestor state, la aprofundarea 
cooperării și întăririi prieteniei 
dintre poporul român și po
poarele țărilor angajate pe ca
lea dezvoltării independente, a 
progresului și păcii.

DOINA IOVANEL

Declarația sovieto-franceză
La Moscova s-au înche

iat convorbirile sovieto- 
franceze.

In Declarația semnată de Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., și de președin
tele Valery Giscard d'Estaing, 
se subliniază dorința celor două 
țări de a urma calea înțelegerii 
și colaborării și de a face tot ce 
depinde de ele pentru afirma
rea spiritului destinderii. Di nd 
o înaltă apreciere rezultatelor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, părțile 
și-au afirmat dorința de a spori 
eforturile pentru ca procesul 
destinderii să se aprofundeze și 
să se extindă asupra relațiilor 
internaționale în ansamblu.

Subliniind rolul O.N.U. în men
ținerea păcii și securității in
ternaționale, precum și în dez
voltarea cooperării între state, 
U.R.S.S. și Franța relevă nece
sitatea reorganizării relațiilor e- 
conomice internaționale, ținînd 
seama de dreptul țărilor în curs 
de dezvoltare de a se bucura de 
binefacerile progresului econo
mic mondial, de a se folosi pe 
o bază mai echitabilă de roadele 
sale, ~ și se pronunță pentru o 
amplă cooperare economică in
ternațională, pe baza egalității 
în drepturi.

Părțile au relevat cu satisfac
ție dezvoltarea relațiilor bilate
rale și existența unor posibili
tăți pentru extinderea și adîn- 
cirea lor pe multiple planuri.

In aceeași zi, au fost semnate 
acorduri sovieto-franceze în do
meniul cooperării tehnico-știin
țifice și industriale în sectorul 
aviației civile, colaborării în do
meniul turismului și în dome
niul energeticii.

Leonid Brejnev a acceptat in
vitația de a face o vizită oficială 
în (Franța.

• PREȘEDINTELE SENEGA
LULUI, Leopold Sedar Senghor, 
a declarat, într-un interviu a- 
cordat Agenției algeriene de pre
să, că țara sa își va putea rea
liza programul de dezvoltare nu
mai în condițiile instituirii unei 
noi ordini economice internațio
nale. „Țările în curs de dezvol
tare — a adăugat șeful statului 
senegalez — nu sînt pentru con
fruntare, ci pentru concertarea 
eforturilor ; ele se pronunță 
pentru dialog în toate dome
niile".
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