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La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, ieri a început

Vizita primului ministru al 
Republicii Islamice Pakistan, 

Zulfikar Aii Bhutto

începerea convorbirilor
oficiale

din 
Re-

NICOLAE CEAUȘESCU:
VIZITA PE CARE O FACEȚI ASTĂZI CONSTI

TUIE O EXPRESIE A BUNELOR RELAȚII DINTRE 

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Șl REPU

BLICA ISLAMICĂ PAKISTAN, O ILUSTRARE A 

DORINȚEI ȚÂRILOR Șl POPOARELOR NOASTRE 

DE A ÎNTĂRI Șl DEZVOLTA PRIETENIA Șl 

COLABORAREA DINTRE ELE.

ZULFIKAR ALI BHUTTO:
AM AȘTEPTAT CU MULT INTERES ACEASTA 

VIZITĂ. DEȘI SCURTĂ, EA NE VA DA PRILEJUL 

SĂ CUNOAȘTEM CEVA DIN FRUMOASA DUM
NEAVOASTRĂ ȚARĂ Șl SĂ VEDEM MARILE PRO
GRESE REALIZATE DE POPORUL ROMÂN 

SUB CONDUCEREA DINAMICĂ A EXCELENȚEI 

VOASTRE.
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DINEU OFICIAL OFERIT DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

@ TOASTUL 
NICOLAE

PREȘEDINTELUI
CEAUȘESCU

9 TOASTUL PRIMULUI MINISTRU 
ZULFIKAR ALI BHUTTO

La Palatul Republicii au 
început, in ziua de 22 octombrie, 
convorbirile oficiale între tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Rojaiânia, și 
Zulfikar Aii Bhutto, președin
tele Partidului Poporului 
Pakistan, prim-mihistru al 
publicii Islamice Pakistan,

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea 

Mănescu. prim-ministru al gu
vernului. Ion .. Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului, exterior și cooperării 
economice internaționale, gene
ral de armată Ion Ioniță, mi
nistrul apărării naționale, Geor
ge Macovescu. ministrul aface
rilor externe, Florea Dumitres
cu, ministrul finanțelor. Vasile 
Pungan, consilier al președinte
lui Republicii. Lucian Petrescu, 
ambasadorul țării noastre la Is
lamabad,

Din partea pakistaneză — 
Aziz Ahmed, ministru de stat 
pentru apărare și afaceri exter
ne. Rafi Raza, ministrul produc
ției, A. G. H. Kazi. secretar ge
neral in Ministerul Finanțelor, 
S. A. Moid. ambasadorul Pa
kistanului la București, Aftab 
Ahmed Khan, secretar în Mi
nisterul pentru Problemele Eco
nomice. Abdul Fazi, director ge
neral în Ministerul Afacerilor 
Externe, Riaz H. Khokhar, di
rector în M.A.E.

Convorbirile au relevat bunele 
relații româno-pakistaneze. care 
evoluează sub semnul unei 
strînse prietenii, al stimei reci
proce și dorinței' comune de a 
realiza o colaborare tot mai 
rodnică și multilaterală în sluj
ba progresului ambelor țări, de 
a promova pe mai departe con
lucrarea lor în viața internațio
nală, în folosul celor două po
poare, al cauzei păcii. înțelegerii 
și cooperării între națiuni.

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

CU 0 VITEZA ZILNICĂ DE LUCRU DE 3000 HECTARE

Semănatul griului
Exista condiții ca printr-o mai mare concentrare de forțe, prin- 

tr-o organizare superioară a muncii, ritmul de lucru să crească 
simțitor, asigurindu-se astfel recuperarea răminerilor în urmă și ur
gentarea încheierii lucrărilor prevăzute. Așa după cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., in fața oamenilor muncii de 
la sate stă sarcina încheierii pînă cel tirziu ia 24-25 ale acestei 
luni a însămînțărilor. Este un obiectiv pentru materializarea căruia 
comandamentele județene și comunale au datoria și obligația de 
a lua toate măsurile necesare, de a mobiliza însemnate forțe me
canice, astfel ca, in cel mai scurt timp, și această importantă lu
crare, hoiărîtoare pentru producția anului viitor, să poată fi înche
iată. Cum se acționează in acest sens in unități agricole din județul 
Prahova ?

Din datele centralizate la Di
recția agricolă județeană Praho
va reiese că recolta de porumb 
de pe cele 29 129 hectare, apar- 
ținind cooperativelor • agricole de 
producție a fost culeasă. Aceasta

a permis executarea arăturilor 
■pentru însămințări pe 96 la sută 
din suprafața prevăzută. In a- 
c.elași timp, cele aproape 33 000 
hectare ce urmează a. fi semă
nate cu griu în C.A.P.-uri au

fost fertilizate cu 2 200 tone 
substanțe active. Cu toate aceste 
bune realizări care ar fi trebuit 
să se reflecte intr-un ritm cores
punzător și la executarea însă- 
mînțărilor, situația la această 
lucrare este încă rămasă în 
urină. Din cele 38 000 hectare ce 
urmează a fi semănate cu griu 
s-au realizat pînă acum doar 
19 600 hectare. Cu cele mai slabe 
rezultate se înscriu consiliile in- 
tercooperatiste din Stoenești, 
Băicoi, Ploiești, Urlați, care mai 
au de semănat peste 1 000 hec
tare din cultura amintită. La 
consiliul intercooperatist Plo-

OVIDIU MARIAN

(Continuare in pag. a V-a)
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Tinerii întunpinâ 
Congresul al X-lea 

al UT-G și Conferința 
a x'a a UA SCR-

Ștafeta muncii in cifre și fapte

ÎN FIECARE ZI, NOI SUCCESE 
ÎNTREGESC BILANȚUL UNEI 

ACTIVITĂȚI SUSȚINUTE
• Pină în prezent, cei peste 

100 000 de membri cîți numără 
organizația județeană de tineret 
au depășit cu 300 000 lei valoa
rea prevederilor planului anual 
la acțiuni finanțate și cu 140 mi
lioane lei la acțiunile nefinan; 
tate • Brigadierii Șantierului 
național de irigații al tineretu
lui Galicea Mare-Cetate și-au 
îndeplinit angajamentul luat în 
cinstea Congresului cu 60 de zile 
mai devreme e Șantierele și ta
berele de muncă patriotică or
ganizate în acest an în județul 
Dolj au cuprins peste 60 000 de 
tineri muncitori, țărani, elevi și 
studenți care au realizat lucrări 
în valoare de peste 107 milioa
ne lei 9 în campaniile agricole 
au participat alături dc tinerii 
satelor la recoltarea, transportul 
și înmagazinarea produselor, 
45 000 de elevi și studenți e Va
loarea economiilor de materii 
prime și materiale. energie, 
combustibili, carburanți și lubri
fiant realizate de tineri este de 
peste 13 milioane lei • Pentru 
atragerea unui număr cît mai 
mare de tineri la mișcarea de 
invenții și inovații s-au consti
tuit cinci colective profesional- 
științifice la întreprinderea 
„Electroputere". Combinatul chi
mic, întreprinderea de confec
ții, Centrul teritorial de calcul 
și Institutul județean de proiec
tări, precum și șapte colective 
în cadrul Universității din Cra
iova pentru preluarea și rezol
varea unor teme din planurile 
de cercetări ale unităților eco
nomice din județ ® Concursurile 
profesionale, forma specifică a 
organizației U.T.C. pentru per
fecționarea și ridicarea califică
rii tinerilor, organizate în acest 
an pentru 21 de meserii, au avut 
18 700 participanți • Antre
nați de organizațiile lor, tinerii 
au colectat pînă acum 26 000 tone 
deșeuri metalice, 200 tone hîr- 
tie, 400 000 ambalaje de sticlă: 
au executat lucrări pentru iriga
rea unei suprafețe .de 250 hec
tare, pentru desecarea și îndi
guirea a 600 hectare, pentru 
amenajarea șî întreținerea a 
15200 hectare cu pășuni, pentru 
împădurirea a 200 hectare și să
direa de pomi fructiferi în plan
tații pe 150 hectare.

rindul său. organizația U.T.C. de 
la întreprinderea „Electro-cen- 
trale- anunță câ depășirea pla
nului la producția globală care 
revine fiecărui tînăr este 12 000 
lei. Pe lingă depășirea substan-

Azi, județul

dotării laboratoarelor nou înfiin
țate la Universitatea din Craio
va și Liceul „Nicolae Titulescu". 
Cifre și fapte semnificative pen
tru eforturile deosebite pe care 
le depun în cinstea Congresului 
au înscris în albumul-ștafetă
care a pornit de la Combinatul 
chimic și tinerii de la întreprin
derea „Electroputere". Pe lingă 
cele cinci motoare electrice rea
lizate, acum, toate eforturile sînt 
concentrate asupra finalizării 
unei locomotive Diesel-electrice, 
executată 
patriotică.

de tineri prin muncă

REZULTATE SUPERIOARE 
ANGAJAMENTELOR 

ASUMATE

Tinerii Combinatului chimic 
care au lansat chemarea la în
trecere către toate organizațiile 
U.T.C. din municipiul Craiova, 
înscriu la această dată rezulta
te superioare angajamentelor a- 
sumate inițial. In loc de 2 500 
lei, cît își propuseseră la începu
tul anului, fiecare tînăr înre
gistrează acum o depășire a pro
ducției globale de 7 600 lei. La

țială a sarcinilor zilnice de plan, 
tinerii de la întreprinderea de 
reparații auto mai consemnează 
obținerea unei economii de ma
terii prime, piese de schimb, 
combustibili și. lubrifianți în 
sumă de 150 000 lei și executa
rea prin miAică patriotică a 10 
reparații capitale de autovehi
cule. Succese remarcabile au ob
ținut în această perioadă și ute- 
ciștii Grupului școlar de chimie 
care au confecționat în atelie-

5int doar cîteva dinAcestea ___ ___ _____ __
rezultatele județului Dolj care 
poartă semnătura vîrstei tinere. 
Sigur, ele sînt într-o continuă și 
firească creștere. O garanție în 
acest sens o reprezintă însuși 
programul de activități adoptat 
la recenta conferință de dare de 
seamă și alegeri, ale cărei pre
vederi constituie un îndemn la 
noi și însemnate succese.

Sudorul Mihai Ducan, de la „Independența* Sibiu, stăpinește cu 
măiestrie una dintre cele mai moderne mașini de debitat profile prin 

copiere cu fotocelulă.
Foto ? O. PLEC AN

Cultura istorică și creația
inspirată din istorie

în a sa Istorie a literaturii ro
mâne de la origini pină in pre
zent, G. Călinescu diagnostica 
la unii dintre reprezentanții așa- 
numitei „noi generații" con
trastul evident între o mare 
dorință de a judeca, în formule 
tranșante, în aforisme cu pre
tenții de adevăruri absolute, 
trecutul istoric și cultural al 
poporului nostru și incultura 
lor istorică. Replicînd la o bine
cunoscută carte, Călinescu scria 
rînduri sarcastice și perfect în
dreptățite despre „lipsa infor
mației".

Lipsa aceasta a informației nu

OPINII
de DAN ZAMFIRESCU

SĂ FII ACOLO
UNDE TI SE CERE 

SĂ MUNCEȘTI
socială de muncitor să-și onore
ze contractul de muncă ?

Dacă vrei să cunoști mai 
exact modul în care unii tineri 
își concep existența, ce gîndesc 
ei despre locul pe care ar trebui 
să-1 ocupe în sfera producției și 
relațiilor sociale, o zi petrecută 
Ia oficiul forțelor de muncă nu 
este o zi pierdută... Ai să te 
convingi că afirmația făcută de 
șeful instituției : „tinerii se 
mișca în număr foarte mare" 
este întemeiată. Uitînd profesia 
în care s-au pregătit, pentru 
care au beneficiat de toate con
dițiile, vin, emit pretenții și- 
pleacă. Unii mai dau pe la 
oficiu, alții nici măcar atît. Ro-

LIDIA POPESCU

I-am întrebat pe tovarășii de 
de la Comitetul municipal Ora
dea al U.T.C. dacă toți tinerii 
absolvenți de școală profesiona
lă sau altă formă de calificare 
își onorează profesia în care 
s-au pregătit. Ni s-a răspuns 
..DA !“ I-am fi putut întreba 
dacă tinerii și-au format din 
muncă un crez al vieții lor și, 
fără îndoială, am fi primit ace
lași răspuns. Asta pentru că, an 
de an, noi contingente de absol
venți primesc statut de munci
tori. îi întâlnești. la ..înfrățirea“ 
sau ..Miorița", la „Crișana", pe 
șantierele noilor construcții in
dustriale sau sociale. Acel „DA" 
categoric, mărturisim, ne-a cam 
pus pe gînduri. Chiar toți tine
rii au ajuns la acel înalt grad 
de conștiință încît din prima zi 
a Investirii cu responsabilitatea

a împiedicat însă pe unii filo
sofi și poeți să se avînte in cele 
mai temerare speculații și . in 
cele mai zgomotoase invocații 
ale umbrelor trecutului, rezulta
tul fiind o manieră inacceptabi
lă de a face literatură inspirată 
din trecutul istoric național : re
torica, altitudinea tonului, vio
lența imaginilor, confuzia sen
surilor, supralicitarea coardelor 
lirei, trebuind să suplinească 
acea tensiune implicită, și cu atît 
mai cutremurătoare, conținută 
de opere ca Umbra Iui Mircea 
sau Scrisoarea III ; de o dramă 
ca Vlaicu Vodă ori Apus de 
soare ; de Viața Iui Ștefan cei 
Mare sau Frații Jderi. Cele cî
teva generații de scriitori cărora, 
începând cu Ion Budai-Deleanu 
și terminând cu Sadoveanu, lite
ratura română le datorează ca
podoperele sale de inspirație is
torică: sînt caracterizate de 
scrupulul informației și foamea 
de lectura cărții istorice. Cei la 
care se referă G. Călinescu. 
eludînd această atitudine, în
cercau să străbată spațiile călare 
pe caii înaripați ai fanteziei, 
mîna.ți cu pocnetele de bici ale 
retoricii. Uneori, chiar și în aces
te condiții, cei foarte dotați au 
putut da opere viabile. deși 
cazurile sînt rare si cei pe care-i 
putem cita nu erau întru totul 
departe de studiul sistematic al 
istoriei. Aceste rare reușite sînt

(Continuare în pag. a IV-a)

însă înecate într-.un puhoi de 
versuri, cețoase și stridente, care 
se revărsau, tulburi, prin pagi
nile revistelor vremii. Tulburea
lă care, evident, nu venea din 
izvorul inspirației,.' ci. reprezenta 
..contribuția" și estetica respec
tivilor autori.

Așa se face că producția de 
literatură de inspirație istorică 
este, în acea vreme, foarte pre
cară (excepție făcînd deja clasi
cul Sadoveanu) și nici una din 
valorile date la iveală de repre
zentanții acelei „noi generații1* 
nu a reușit să se impună în 
seria de o-pere la care ne adre
săm ca la niște oglinzi în. stare 
să ne dezvăluie chipul nostru 
ideal, ca membri ai .comunității 
numite popor român. Generați
ile lui Băîcescu. Eminescu, De- 
lavrancea. Sadoveanu, au avut o 
solidă cultură istorică si o soli
dară conștiință a istoriei, chiar 
dacă unul era poet, iar altul di
plomat. Matca lor comună și cerul 
de deasupra le fusese trecutul viu 
al Patriei și idealurile prezentu
lui tinzând spre făurirea viito
rului. Poate tocmai de aceea fie
care. din. aceste generații de 
poeți, prozatori, gînditori și-a 
avut și marele sau marii săi is
torici, de vaste vibrații sufle
tești : Băîcescu și Kogălnîceanu, 
Hasdeu, Xenopol și Onciul, Ior- 
ga. Pârvan.

De ce reamintim toate aces
tea ? Fiindcă există o legătură 
directă între incultura istorică și - 
mediocritatea, confuzia, banali
tatea, uneori pur și simplu stu
piditatea unor producțiuni, nu 
numai literare ce-și iau totuși

(Continuare în pag. a IV-a)
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ALEXANDRU IVASIUC: „ILUMINĂRI" 
(cronica literară)

ANTICAZANIA : NEMURITOAREA DRAGOSTE
DE OM
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Pentru o contribuție 
sporită in toate domeniile

ARGEȘ

Atit din darea de seamă pre
zentată la Conferința organizației 
județene Argeș a U.T.C. cit și 
din cuvîntul participanților, s-a 
detprins dorința unanimă â ti
nerilor argeșeni de a fi $i mai 
angajați în tot ce se înfăptuieș
te pe meleagurile lor, de a dă
rui țării inima înflăcărată și 
brațul puternic al vârstei lor 
frumoase. în fața delegaților la 
conferință, reprezentanții celor 
peste 78 000 de uteciști ar
geșeni au fost prezentate 
succesele obținute de tineri 
în toate domeniile de activitate 
și s-a subliniat dăruirea cu care 
tinerii constructori de mașini, 
chimiști, energeticieni, fores
tieri, cooperatori, elect roni.ști 
Bâu producători de materiale 
de construcții au acționat în a- 
ceasfă perioadă, pentru îndepli
nirea sarcinilor economice și so
ciale ale județului.

Felicitîndu-i pe tineri pentru 
succesele obținute în activitatea 
lor, tovarășul Ilie Dima. Secre
tar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., a adresat totodată 
uVeciștilor argeșeni chemarea de 
a se pregăti și mai mult pentru 
a putea răspunde exigențelor 
mereu crescînde ale societății 
noastre : „în acest cincinal, în 
județul nostru au fost puse în 
funcțiune 82 de obiective econo

mice și agrozootehnice creîn- 
du-se în acest fel peste .3(1000 
de lacuri de munbă. Argeșul dă 
astăzi 3,7 la sută din producția 
industrială a țării. în cincinalul 
viitor, vom cunoaște o dezvol
tare mult mai puternică și vor 
fi deci necesare mult mai multe 
eforturi. Tineretului argeșean, 
uteciștilor le revine în acest 
sens o mare și importantă răs
pundere, datoria de a se angaja 
cu toată pasiunea șl entuziasmul 
lor în înfăptuirea mărețelor o- 
biective pe care le avem de îm
plinit".

Vorbitorii, urcați la tribuna 
conferinței au dovedit o înaltă 
exigență in evaluarea rezultate
lor. spirit critic și autocritic, au 
înfățișat experiența diferitelor 
colective de muncă in domeniul 
activității productive, a pregătii 
rii politico-ideologice a uteciști
lor. și au făcut - cunoscute do
rința șî angajamentul Organiza
țiilor pe care le reprezentau de 
a-și intensifica eforturile în ve
derea creșterii nivelului calita
tiv al tuturor acțiunilor între
prinse. Majoritatea vorbitorilor 
au arătat, însă, că in pofida 
unor rezultate bune obținute de 
uteciști, mai sint încă deficien
țe In diferite domenii de activi
tate ale organizației U.T.C. Nu

întotdeauna s-a fseționat peste 
tot ferm, cu toată răspunderea 
pentru transpunerea în fapte a 
unor sarcini. S-a scos totodată 
in evidență bogatele resurse de 
care dispun tinerii. Ele trebuie 
să constituie una din direcțiile 
principale de acțiune ale orga
nizației U.T.C. pentru ca în fața 
exigențelor cincinalului viitor, 
tineretul argeșean să se prezin
te Cu tot potențialul de care 
dispune.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, exnrimînd hotărîrea 
tuturor tinerilor din județul 
Argeș de a răspunde Cu toată 
priceperea, dăruirea și elanul 
virstei lor pentru traducerea în 
viață a programului partidului/ 
a sarcinilor ce stau în fața so
cietății noastre în această peri
oadă, pârticipâhții la conferință 
au transmis o telegramă C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, îh care se spune: 
„Avînd în permanența mobili
zatorul model al activității co
muniștilor, tineretul argeșean 
se angajează solemn ăă nu pre
cupețească nici un efort pentru 
câ în fabrică șl pe ogoare, în 
sala de clasă, sau în atelier. în 
acțiunile de muncă patriotică și 
in cele de pregătire pentru apă
rarea patriei, să răspundă prin 
fapte tot mâi demne încrederii 
Și atenției permanente pe care 
o acordați tineretului țării.

Permiteți-ne. mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă asigurăm că 
vom face totul, muncind cu și 
mai multă dăruire și abnegație 
revoluționară pentru a justifica 
întru totul încrederea acordată 
tineretului, pentru a ne situa la 
înălțimea aprecierii pe care 
Programul partidului a dat-o 
tinerei generații — puternică 
forță socială — într-o Românie 
tot mai prosperă și înfloritoare".

NICOLAE MILITARU

Prezentă tot mai activă9

în înfăptuirea sarcinilor
economice

IALOMIȚA

Direcții largi de afirmare 
a hărniciei tinerești

BRAȘOV

Conferința organizației jude
țene Brașov a U.T.C. s-a des
fășurat sub semnul imperative
lor conturate în documentele 
celui de-al XI-lea Coheres al 
P.C.R. Reprezentanții uteciștilor 
din județul Brașov. în majori
tatea lor încadrați direct in pro
ducția industrială, mult diversi
ficată Și în blifiă dezvoltate. ăU 
dezbătut problemele de ihaximă 
importanță ale vieții și activită
ții lor în autentic spirit munci
toresc ce caracterizează viață 
spirituală și materială a jude
țului.

Adresîndu-se participanțiloi* la 
conferință, tovarășul Virgil Trb- 
fîn, membru ăi Cb’mitetU- 
lui Politic feteuutiv ăl d.C. 
ăl P.C.R., prim secretar ăl 
Comitetului județean BbAșbv 
al P.C.R.. s-a referit lâ exis
tență vastelor posibilități ale 
tineretului brașovean de punere 
în. văloâre ă întregii sale capa
cități pentru ridicarea prin ac
țiuni energice, desfășurate in 
Spirit revOluțidhăr, cu exigență 
comunistă, pe noi trepte â stic- 
cesălor dbț.ihute în făurirea tră
săturilor înaintate ale omului 
nou. îh dOzVdltarea cOhistiihței 
rhUhcitOrOȘti, ă răspunderii fată 
de nivelul pregătirii profesiona
li impuse de parametrii de exi
gență ăi cincinalului revoluției 
tehnico-științifice.

ROălizarâa înainte de termen 
• prevederilor cincinalului a 
constituit un vast teren de pu
nere în valoare a entuziasmului 
tineresc, de afirmare a persona
lității tinerilor care, glătUri de 
virstnici, au dat dovadă îh pre
gătirea ldr pentru mtmcă și via
ță, în activitatea lor concretă de 
dăruire. Comitetul județean

U.T.C., sub îndrumarea organe
lor de partid, a făcut și face e- 
fdrturi susțihiite pentru pregăti
rea fiecărui tînăr încă de pe 
băhbilb șcdlii genOrâlfe în vbdb- 
rea viitoarei meserii, pentru ca
re bl să sb perfecționeze in șco
lile, liceele de specialitate șî 
facultățile uhiversității brașo
vene. în întreprinderi s-au făcut 
prospectări aie forței de rhuncă 
necglifibătă și s-au eșalonat e- 
tâpdle calificării și policalifică
rii tiherilbr câre vOr db§erVi 
mîine utiiâjelfe compjhxe dâ 
îriâltă productivitate. Organiza
țiile U.T.C. își vdr îndreptă mâi 
mult atenția asupra activității 
Școlilor profesionale pOhtru câ 
elevii ăchătora să devină nitih- 
citori cu înaltă calificare. Orga- 
fiizâțiile U.T.C. se vor prhbcupa 
dîn primele zile de la încadrarea 
tipârilob PiuriOițbri de îndeplini
rea jtoritielbr de producție. Se 
VOt liia măsuri câ practica ele
vilor in întreprinderi să nu con
stituie simpie,.. excursii, ci să șe 
concretizeze în producerea de 
bunuri materiale stabilite ph 
baze de cOhtract. Âlehțiâ se va 
îndrepta in mod special către 
mCsOriile deficitare, cum ar fi 
COie dâ SlrilftfAri, idrjbri, HiFhâ- 
tori, cadre medii tehhice; iar cei 
ce se pregătesc pentru aceste 
meserii să fie educați în spiritul 
atașamentului și stabilității în 
muncile respective.

Lă fidele cincinalului viitor, 
județul Brașov va căpăta un as
pect nou în ce privește moder
nizarea producției, folpsirbâ ra
țională a mijloacelor de produc
ție, se vor dezvolta actuâlelb 
centrale industriale, Iar fitmul 
mediu anual al producției va 
crește simțitor. Tinerii sînt che-

mați să dea întreaga lor contri
buție in realizarea acestor sar
cini mărețe iar pentru ca apor
tul lor să fîe tot mai mare este 
hSvbie de O pregătire profesio* 
nâlă și O perfecționare neîn
treruptă. în toate aceste pro
bleme. Organizația U.T.C. este 
hotărîtă 6ă-și aducă con
tribuția sporită, urmărihdu-se 
îndeaproape realizarea cantita
tivă și calitativă a planurilor 
întreprinderilor, propunind so
luții hol,. măsuri eficiente.

S-a dezbătut de asemenea 
problema stabilizării cadrelor 
tinere de intelectuali la sate, li
chidarea navetisrhului și inte
grarea spirituală a tinerilor me
diei, profesori, ingineri îh viata 
colectivelor sătești. S-â subli
niat importanța participării largi 
â țmerettiluî la viață obștească 
a fiecărei localități, necesitatea 
ca reprezentanții tinerilor să-și 
splină cuvîntul în gospodărirea 
localităților, îh bțganizâreâ uhbr 
servirii publice și în dezVbltâreâ 
Vieții culturâle și artistice. Se 
va acorda b atenție spbrită â- 
ducațihi rhorâî-cetățenești a 
maselor de tîheri; dezvoîtîhd a- 
tașamentul lor față de patrie șl 
partid; față de treciitul isțbrib al 
poporului nb§truv âcceptuindu^se 
rolul opinifei. publice în comba
terea ■ manifestărilor negative, 
rbtrogrâde, ,ih spiritul cbmfcâii-r. 
vității revolutipnâfb.

în încheiere • participanțji lâ
confferihță âu adresat C:C. ai" 
P.C.R., țOVârășUlUi NICOLAE: 
CEAUȘESCU, o telegramă în 
care, printre altele, se spune r 
„Sîntem hotărîti să nu precu
pețim nici im efbrt pentru a fa
ce din organizația noastră Uti 
putârhie detașament al U.T.C., 
să ctâȘtfem: âlătliri de cbilalți ti
neri ai țării, ca o puternică for
ță sbriâlă, să putem splihe cu 
mîrfdrie că sîntem viilârdl na
țiunii. Folosim acest prilej pen
tru a vă încredința, mult iubite 
tovarășe Nicolâe Ceaușescu, că 
măsurile stabilite de conferința 
organizației vor determina dez
voltarea unui climat de plenară 
ângâjârfe; de RuVernibă eferves- 
ceriță creatbâre îh rîndurilb în
tregului tmâr'et âl jUdețulUi".

ADINA VELEA

Desfășurată sub semnul pro
fundelor înnoiri social-economi,- 
ce cunoscute în ultimul Cincinal, 
Conferința județeană Ialomița 
a Uniunii Tineretului Comunist 
a marcat un eveniment deosebit 
pentru toți tinerii care trăiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri 
ale Bărăganului. „Parte inte
grantă în efortul general al tu
turor oamenilor muncii ialomi- 
'țeni, tinerii, sub conducerea co
muniștilor, și-au adus o contri
buție majoră în realizarea ac
tualului cincinal, 1971—1975, ai 
cărui indicatori au fost finali
zați cu un avans de 81 de zile. 
Antrenați în întrecerea specifică 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului inainte de 
termen", că o componență or
ganică a întrecerii socialiste des
fășurate la chemarea partidului 
pe tot cuprinsul țării. pentru 
accelerarea procesului de dez
voltare șî progres în care s-a 
înșeris România, constructorii 
de vîrătă uteCistă au participat 
lâ ridicarea a 24 obiective in
dustriale și agrozootehnice, so
ciale șî culturale. Pe frontispi
ciul Combinatului de îngrășă
minte chimice Slobozia, Fabricii 
de beton celular autoclâVizat 
Călărași, secției de tricotaje „Cri
nul" dih Lehliu, celor două com
plexe intensive de Creștere și în- 
grășare zootehnice, celor peste 
3 000 apartamente, Complexului 
sânâtdriâl Amăra, Casei de cultu-

ră Slobozia, liceelor pedagogic și 
industrial stau memorate frumoa
sele fapte de muncă ale echipe
lor și brigăzilor de tineri". A- 
cestfea sint cuvinte de înaltă a- 
preclere șî mîndrie pe căre ti
nerii ialomițeni le-au ascultat în 
cuvîntul tovarășului Marin Va- 
sile, prim secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R.

îh darea de seamă prezentată 
conferinței cit și în luările de 
cuvînt au fost detaliate o serie 
de aspecte ale vieții și muncii 
tinerilor ialomițeni : peste 11 000 
tineri din întreprinderile in
dustriale și 14 000 din unitățile 
agrieole au fost cuprinși în în
trecerea socialistă. Sub condu
cerea organelor și organizațiilor 
de partid au fost inițiate acți
uni în vederea cunoașterii sar
cinilor și responsabilităților că
re revin fiecărui colectiv de 
muncă, mobilizarea tinerilor la 
folosirea capacităților de pro
ducție și a timpului de lucru, 
îmbunătățirea calității -produ
selor, concomitent cu reducerea 
consumurilor de materii prime 
și materiale. S-au evidențiat or
ganizațiile U.T.C. de la Filatură 
de bumbac Slobozia. întreprin
derea de confecții Călărași, în
treprinderea mecanică pentru a- 
grîcultură Dragalina, Depoul 
C.F.R. Fetești. în agricultură au 
fost redate prin munca tinerilor 
aproape 700 de hectare în cir
cuitul productiv, au fost trans-

portate 200 000 tone gunoi de 
grajd, s-a economisit 25 tone 
motorină în S.M.A. și I.A.S. 
Delegații la conferință au evi
dențiat în luările de cuvînt me
todele și experiența înregistrată 
in antrenarea tinerilor la viață 
de organizație, la viața econo
mică a unităților unde muncesc.

Dincolo de valoarea tuturor a- 
cestor realizări, un fapt deose
bit s-a remarcat in toată desfă
șurarea conferinței. Județul Ia
lomița a cunoscut în ultimul 
cincinal o dezvoltare deosebită, 
care a avut implicații directe 
în viața tinerilor prin modifica
rea structurilor de ocupație în 

, industrie și agricultură, apariția 
și dezvoltarea de noi profesii. 
Agricultura va urca noi trep
te de modernizare, mecani
zare și intensificare. Tine
retului, . primul beneficiar al 

, acestor minunate transformări/ 
îi stau în față sarcini de 
mare răspundere și de aceea 
a fost adoptat un program de 
activitate, concret, la obiect, 
pentru fiecare ramură și sector 
de producție. Ca linii principale 
de acțiune am spicuit : educa
rea prin muncă și pentru mun
că a tinerei generații, integra
rea tineretului la condițiile eco
nomiei industriâl-agrare moder
ne, ridicarea gradului de califi
care și pregătire profesională, 
implicațiile revoluției tehnico- 
Științlfice contemporane.

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, la închiderea lu
crărilor conferinței, tinerii ialo
mițeni se angajează ca, avînd 
permanent călăuză Programul 
partidului, sarcinile trasate la 
cel de-al XI-lea Congres tinerei 
generații, să înfăptuiască nea
bătut politica internă și externă 
a P.C.R., să participe cu tot e- 
lanul revoluționar, dftruindu-și 
întreaga capacitate de muncă la 
prosperitatea scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă 
România.

ȘTEFAN DORGOȘAN

Faptele de muncă, 
expresie elocventă

a educației comuniste

in centrul activității - 
cultivarea spiritului 

muncitoresc
DOU

Conferința organizației județe
ne Dolj a U.T.C. â dezbătut pe 
larg și temeinic sarcinile ce revin 
uteciștilor, întregului tineret din 
județ pentru înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al partidului. „Rezulta
tele cu care încheiem deceniul 
celor mai remarcabile izbînzi 
în toate domeniile vieții econo
mice și Sociale — spunea în cu
vîntul său tovarășul Gheorghe 
Retrescu, prim secretar ăl Co
mitetului județean Dolj âl 
P.C.R. — încorporează, fără în
doială. într-o mare măsură 
munca tinerilor care au desfă
șurat în perioada pe care o ana
lizează conferința eforturi din- 
trejcele mai ’susțiriuțe. Prin a- 
ceaStă. șîft't puse în evidență se- 
ripzitâtpă, competență, respon
sabili tâțșâ, fii care acționează 
organizâțiâ de ,tiperet din Dolj 
in înfăptuirea politicii partidu
lui". Subliniind că iniți'âtiva 
C.C. al U.T.C. „Tineretul — fac
tor âctiV îh îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen" a 
constituit pentru toate organiza
țiile de tineret din Dolj cheihâ- 
tea pentru angajareâ lot mâi 
Responsabilă lâ îndeplinirea pre
vederilor din documentele de 
partid, participanțîi lâ conferin
ță au înfățișat acțiunile valoroa
se îhtreprihse în ch'drUl Acestei 
Întreceri pentru integrarea cit

mai deplină a tinerilor în preo
cupările colectivelor de oameni 
ai muncii, pentru educarea unui 
nou contingent muncitoresc în 
spiritul disciplinei și răspunde
rii comuniste ; ei au insistat a- 
supra căilor proprii ale organi
zațiilor U.T.C. pentru pregătirea 
profesională a cadrelor tinere 
în vederea folosirii judicioase a 
timpului, de muncă, în așa fel 
în’cît fiecârș tînăr să presteze o 
muncă utilă societății, să se 
comporte conform principiilor 
și normelor vieții și muncii co- 
muniștildr. Fâpțul că în cinci
nalii! viitor județul Dolj va cu
noaște . o .’dezvoltare și mai ac
centuată în toate domeniile a 
stat permanent în atenția con
ferinței care a adoptat un pro
gram de Activitate cuprinzător 
pbntr’u toate domeniile vieții de 
organizație și categoriile de ti
neri. Intervențiile unor delegați 
âu cuprins propuneri și ângăjâ- 
mente căre v’Or asigura câdrul 
de acțiune al unor viitoare ini
țiative, garanție certă a unor acti
vități mai Susținute,a unui aport 
sporit în muncă, al perfecționă
rii stilului și metbdfelor de lu
cru ale organizațiilor și activu
lui U.T.C. Un accent deosebit 
s-a pus pe dinamizarea vieții 
organizațiilor . U.T.C. din indus
trie, construcții și transporturi,

dbmenii câre concentrează efec
tive importante de tineri dar și 
pe necesitatea implicării mai 
directe a organizației U.T.C. din 
mediul rural. pentru stabilizarea 
Și profesionalizarea foHei de 
muncă îh. ramurile agriculturii, 
precum și pe Spbrirfea jcOiltrifâO- 
ției organizațiilor U.T.C. din 
Școli lâ obțiriereâ uhor rezUltâtte 
și mai bune in perfecționarea 
legăturii învâțămîntului cu pro
ducția, pentru a grăbi. ptâcfesul 
de însușire la elevi a deprinde
rilor profesionale și disciplinei 
muncitorești. Realizarea înainte 
de termen a angajamentelor asu- 
mâtfe îh cinstea Cbhgresulhi al 
X-lea al U.T.C. și ConferihțAi a 
X-a a U.Â.S.C.R., âu SuBlihiât cei 
care au luat cuvîntul in confe
rință, este o primă dovadă a po
sibilităților de care dispun tine
rii județului Dolj pentru înde
plinirea exemplară a programu
lui de activități pe care 1-âu 
adoptat cu âceăt țjriffij.

în încheierea conferinței, 
participant» au adresat o tele
gramă C.C,. âl P.C.R., tovară
șului Nicolae ceaușescu, 
îh câte sfe spline : „Puternic 
mobilizați de perspectivele lu- 
ihihdâse, de grandioasele obiec
tive din noua etapă pe care o 
parcurgem, vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tdvarășe 
Nicolae Ceâușestu, că întregul 
tineret din judbțul Dolj își vâ 
consacra puterea dfe hihncă, e- 
nergia și priceperea, elanul pa
triotic $i revoluționar înfăptui
rii politicii Științifice și clarvă
zătoare, a partidului,, reâlizării 
mărețelor sarcini ce îi revin. Ne 
angajăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru traducerea 
în viață a prețioaselor indicații 
date (Je dumneavoastră la ma
rea adunare, populară din Cra
iova cu ocazia jubileului muni
cipiului nostru și deschiderea 
noului an de învățămint. Vom 
urma neabătut, minunatul e- 
xemplu oferit de dumneavoas
tră personal, cel mai înflăcărat 
și înțelept comunist român, per
sonalitate politică de prestigiu 
internațional, militant activ pen
tru înfăptuirea societății socia
liste și comuniste în România".

NICOLAE C0ȘOVEANU

Câracteful debăâhit âl ââhiâlri 
cOhfârințfe a organizației jud§= 

' țene Iași a U.T.C., așa cum re- 
J/lșva în irițârVbhțiă Sâ tbvârăȘUl 
. CHătiârt ChOlârij, ââcrbtâr âl 

..COrtiiRetiilui jutfețeân !â§i ăi 
. R:C.R., râzulta dih îfisUși 0- 

Biedivul prihcipăl al anâlizei pe 
care aeââsta și-â țJfopus-d — 
fhtinca dte edUcație OOftiUhUlă a 
tinerilor din județ, modalitățile 
concrete ale organelor și organi- 
zâiiiiâb U.T;C. dfe făurirb și cbh- 
solidare a trăsăturilor conștiin
ței înaintate, revoluționare a 
uteciștilb'r, 'a îritregului tineret 
iâșeăn, rezultatele dobîndite pe 
această cale în sporirea contri
buției directe a tinârilor lâ îrt- 
deplinirea sarcinilor economice, 
la continua înflorire și dezvol
tare a județului. Pornind de la 
răspunderile ce revin organelor 
și organizațiilor U.T.C., de for
mare a tineretului pentru mun
că și viață în spiritul principii
lor și normelor eticii și echită
ții socialiste, conferința â accen
tuat astfel ideea că în perioada 
care a trecut eforturile comi
tetului județeăn, ale organelor 
și organizațiilor U.T.C. din in
dustrie, transporturi, , construc
ții, comerț, agricultură $i învă- 
țămînt au fost qriențâte, sub 
conducerea nemijlocită a comi
tetului județean de partid, îh 
direcția mobilizării tineretului, 
la îndeplinita îndatoririlor pro-

încheierea în 
btme Cbhdlțhini a âetqâlufai- Wfi- 
cinâl. Tf-eclfiR ih feVlstă siiegă- 
seie in eâtfc sint mcbtWate pri
ceperea și ^hărgla fefăâtmtfă f 
mâsăi de tinări; dăibatările aU 
cbheteti^ât prin exeHipie eloc
vente ihntiăhțâ pbăitiVâ a â§li- 
mării liftbt âhgâjâffiefttă pf6prii 
menite să conducă la teaticereâ 
chOltiii’ellibi- dfe prbdhCție, ia fo- 
losibăa integrală â fbhdiiiui dă 
timp, a capacităților de produc
ție, la respectarea disciplinei în 
muncă, la obținerea unor recoltă 
sporite în agricultură. Referirt- 
du-se la acțiunile multiple des
fășurate, prdfeSibhâie, pOlitifcd- 
ideolOgibă. mbrâi-Cetătănești, 
muncă patriotică, culturale, vor
bitorii au menționat că asigura
rea conținutului educativ al a- 
cestbra, a caracterului lor spe
cific în funcție de pregătirea și 
necesitățile celor eărorâ le erau 
adresată,. a avut drept conse
cință perfecționarea gîndirii co
muniste a tinerilor, ilustrată de 
înțelegerea mai exactă a rolului 
ce le revine în înscrierea lor ca 
factori dinamici ai propășirii 
județului, ai aplicării în viață 
a prevederilor documentelor 
Congresului al XI-lea al P.C.R.

Aducînd soluții și propuneri 
realiste de abordare printr-o 
metodologie proprie a proble
melor integrării tinerilor cu efi
ciență maximă in producție, 
marfea majoritate a deiegâțilbr

înăcriși la cuvînt au afirmat că 
â cinsti tradițiile înaintașilor 
înseamnă a munci pehtru â dă 
viață ideilor lor, că supremă 
doVâdă de patriotism și conști
ință revoluționară constă, prin- 
trâ altoie, în ridicarea perma* 
nentâ a fdtțOi combative pehtru 
înlăturarea rutinei, a superficia
lității, a spiritului de âutornul-4 
turnire. Evidențiind responsabi
litatea tinerei generații lâ fău
rirea sâfiiâtâții âdCiâlisțe fhultk 
lateral dezvoltatei conferința a 
relevat ea procesul de accele
rare al devenirii urrtane cere și 
tinerilor ieșeni o mai temeinică 
angajare și pregătire care să ți» 
hă sCaifiâ de obiectivele stabi
lite de partid pentru cincinalul 
Viitârj âl revoluției tehftiCO- 
științifiCe. Iată de ce, constata
rea uner neajunsuri și iipsuri 
încă okistente în munca eauea- 
-tivă, eti repercusiuni' directe îh 
.comportarea ttpot,.tineri in acti
vitatea eeonomțcăi m viața so
cială a determinat adoptarea u- 
mu program de activități care 
iși propune să instaureze în 
țoale eoiecțiveie de. țineri din 
județ un climat conform cu nor-, 
mele și prifteipiiip știrii $1 echi-

Preocupare permanentă
pentru dezvoltarea res

ponsabîlității fiecărui tînăr
Lucrările Conferinței organiza

ției județene IlfbV a U.T.C. s-au 
d'esfaȘurât sub sențhul exi- 
g^nțfei, al unei anglize lucide, res- 
pdnăabile. Au fost evidențiate 
realizările deosebite ale județu
lui în actualul cincinal, realizări 
lă câre âu contripuii cu dăruirea 
șț aspirațiile lot și cei peste 
60 000 de uteciști. Sub îndruma
rea directă a organelor de partid 
aceștia nu șî-âu preciipețit efor
turile pehtru a trânSpune îh 
viață sarcinile care au stat în 
fâțâ tuturor locuitorilor plaiu
rilor ilfovehe. în acest context, 
a fost subliniat rolul important 
al întrecerii „Tineretul — fac
tor 'âctiv în în’d'eplinirfeâ cincina
lului înainte de termen" — o im
portantă pirghie educativă pen
tru antrfehareâ maselor de ti
neri din industrie și agricultură 
la generalizarea celor mai valo
roase inițiative în sprijinul ac-

tivității economice. Alături de 
rezultate meritorii, au fost ana
lizate lipsurile manifestate în 
'activitatea tinerilor, s-au făcut 
numeroase propuneri pentru per
fecționarea muncii, a vieții de 
organizație.

Reamintind sarcinile deosebi
te legate de dezvoltarea viitoare 
â județului, tovarășul CbnsțSn- 
tin Drăgan, prim-secrâtar al Co
mitetului județean Ilfov al 
P.C.R.. a subliniat heeferitâteâ de 
â se continua și îmbunătăți ac
tivitatea educativă în scdRui 
responsabilizării tineretului, a 
instituirii spiritului revoluțio
nar. comunist în toate organi
zațiile.

în cuvîntul lor participant» lă 
dezbateri s-au referit la rho- 
dul în care se aplică, la 
locul de muncă, în organiza
țiile din care fac parte, indica
țiile conducerii de partid (pri-

Să fim demni continuatori 
ai tradițiilor 

de muncă și luptă 
ale clasei muncitoare

HUNEDOARA

Prezentând importantele suc
cese obținute de către oamenii 
muncii hunedoreni în cursul ac
tualului cincinal — participant» 
la Conferința organizației jude
țene Hunedoara a U.T.C. au re
levat cu profundă satisfacție că 
ele încorporează elanul, pasiu
nea și dăruirea în muncă a ti
nerilor, inventivitatea și spiri
tul lor creator, abnegația și res
ponsabilitatea cu care își înde
plinesc sarcinile trasate de par
tid. Acționînd sub îndrumarea 
concretă și permanentă a comu
niștilor, organele și organizațiile 
U.T.C. au asigurat o mobilizare 
mai activă a tinerilor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
economice, au imprimat în toa
te unitățile un puternic spirit 
de angajare izvorîtă din tradi
țiile de muncă și luptă ale mun
citorimii hunedorene. In acest 
scop au fost inițiate zile, săptă- 
mîni și decade record în pro
ducție care s-au soldat cu ob
ținerea unor economii în valoa
re de peste 65 milioane lei, 
schimburi prelungite, brigăzi de 
muncă și educație socialistă, ac
țiuni zilnice de muncă patrioti
că în sprijinul producției. S-au 
evidențiat, prin rezultatele obți
nute, uteciștii de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, întreprin
derea minieră Barza, U.M.M.R. 
Crișcior, Exploatările miniere 
Vulcan, Petrila, Lonea și Deva 
fete care aU realizat, în afara 
Orelor de program, importante 
cantități de produse peste plan, 
au confecționat și recondiționat 
piese de- schimb, au întreținut și 
reparat utilajele din dotare, au 
participat lâ lUctâri de deseori-^ 
gestionare a galeriilor și de re- 
cuperare a unor materiale utile 
economiei naționale. Răspunzînd 
prin fapte chemării privind spo
rirea contribuției tineretului la 
reâliZarââ uhor obiective indus
triale și social-cultutâle lâ Ini
țiativa organizațiilor U.T.C. au 
fost constituite echipe de tineri 
care au participat la construirea 
Fabricii de mătase din Deva, 
Complexului avicol Bălata, la 
punerea în funcțiune a unor ca
pacități de producție, la Combi
natul siderurgic Îîunedoâra, 
Centrala _ cărbunelui Petroșani, 
întreprinderea chimică Orăștie 
și âitelâ. DâtoHtă acestor preo
cupări și a rezultatelor obținute 
In ansamblul activității de edu
care a tineretului, prin mUncă și 
pentru munca, organizația jUUe-‘ 
țeână â ’ tT.T.C. a fost ’ dîsțihsâ 
anul trecut ciî’ldEuT II pe țara 
în cadrul întrecerii ,,’fin£r&tiir 
— factor activ în îndeplinirea 
Cincinalului înainte de termin'*. - 
Un mare număr de vorbitori 
subliniau în intervențiile ldf

că trebuie să crească preo
cuparea organelor și organizații
lor U.T.C. pentru întărirea dis
ciplinei în muncă a tinerilor, ri
dicarea nivelului pregătirii lor 
profesionale, întreținerea și ex
ploatarea judicioasă a ma
șinilor, folosirea integrală a 
timpului de lucru, reducerea 
consumurilor specifice, realiza
rea unor produse cu înalte per
formanțe calitative.

Pe baza sugestiilor și propu
nerilor făcute de participant 
Conferința organizației județene 
a U.T.C. a adoptat un amplu 
program de activități pentru in
tensificarea procesului de edu
care prin muncă și pentru mun
că a tinerilor. Aceasta prevede 
mobilizarea uteciștilor la înde
plinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, întărirea ordinei și dis
ciplinei muncitorești, realizarea 
ritmică a normelor de producție 
și a parametrilor calitativi.

Deși a analizat cu prioritate 
activitatea tinerilor la îndepli
nirea sarcinilor economice, con
ferința a abordat în profunzime 
cu spirit critic și autocritic și 
celelalte laturi ale activității or
ganizațiilor U.T.C. stabilind 
măsuri eficiente de îmbunătăți
re a activității în viitor. Apre
ciind Spiritul de responsabilitate 
și exigență care a caracterizat 
dezbaterile, tovarășul Ioachim 
Moga, prim secretar al Comite
tului județean de partid, a ♦4- 
dențiat pe lârg în cuvîntul său, 
atît contribuția tinerilor hune
doreni la depășirea sarcinilor 
aferente actualului cincinal, cit 
și problemele majore asupra că
rora . trebuie să-și concentreze 
atenția pentru a deveni o puter
nică forță economică și socială 
Intr-o atmosferă însuflețită, 
participant au adresat C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, 6 telegramă In 
Care, printre sitele, se spune: 
„In numele celor 70 000 de ute- 
ciștl ți el celorlalți tineri din ju
dețul Hunedoara, — români, 
maghiari, germani șl de alte na
ționalități — delegații la Conie- 
rința județeană Hunedoara a 
U.T.C., încredințează conduce
rea de partid, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe secre
tar general, că vor munfl fără 
șovăire, vor acționa permanent 
tn spiritul normelor vieții ți 
muncii comuniștilor, eticii ți 
echității socialiste, îndeplinind 

'țU dăruiHS' abnegație ți compe
tență aarcth'ile majore ce ne re
vin In procesul de făurire' a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate". y

AL. BALGRADEAN

tătii socialiste, să îmbogățească 
bilahtu! realizărilor cu câre âr- 
ganizația județeană Iași a U.T.C. 
se vâ prezenta la cel de-âl 
X-lea Congres al U.T.C.

în acest sehȘj delegații la coh- 
ferihță âu âdpptat. tektyl uhâi 
ielegi-âme adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului NtCOLAE 
ClEÂtJȘESCU, îh câre, printre 
âlteje, se spune : „Ne angajăm 
în fața conducerii partidului, a 
dumneavoastră personal, stimată 
tovarășe Nicolâe Ceaușescu, că 
vom ilustra prin întreaga noas
tră cdhduita principiile de fhufi- 
că și de viață ale comuniștilor, 
că vom milita neobosit pentru 
creșterea continuă a gradului 
conștiinței comuniste a tineriibF, 
făcînd din activitatea politico- 
educâtivă desfășurată în spirit 
militant, revbluționâr pîrghiă 
cea mai importantă de mobili
zare a tineretului la îndeplini
rea exemplară a sârcihilOr de 
pi-OdUctiC, la ințegtârea să îh 
viața de familie și îh sbcietâtă".

MIRCEA TACCltJ 
------------------•

vi nd educarea ti nărilor, de lâ 
cea mai fragedă vîrătă, priri 
muncă și pentru muncă, în spi
ritul norm'elbr eticii și echității 
socialistă; al vieții și muncii co
muniștilor.

învățătura, s-â feublihiât, ftti 
trebuie 
dată, 
să ne

nicio- 
trebuie 

— _  _______ să ținem
păsul cu ultiihel'e hbUtăți îh do
meniu, să ne perfecționăm con
tiguu.

în încheierea lucrărilor coh- 
ferihței, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, pârticipăritR 
au adresat o telegramă Comi
tetului Central, al P.C.R., perso
nal secretarului general, în care 
se spuhl :

„Vă asigurăm, mult iubite to
varășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
că vom luptă neabătut pentru în
deplinirea exemplară a lârcini- 
ld’r economice și sdciâl-culturalfe 
ce revin județului nostru din ho- 
târîrile Congresului al XI-1'ea al 
P.C.R.. vom milita ferm pentru 
dezvoltarea responsabilității și 
Atitudinii înaintate a tineretului 
fâță de muncă și învățătură, 
față de îndeplinirea exemplară 8 
sarcinildr profesionale și ob
ștești. în întreaga noastră activi
tate, ne vom însuși cele riiâi noi 
cuceriri ale științei, din toate 
doimeniile de activitate, așezi nd 
lă bâza cunoașterii cohcepțiâ re
voluționară despre lume, mate
rialismul dialectic și istoric, do- 
vedindu-ne în tot ce facem lup
tători înflăcărați pentru comu
nism, pentru ridicarea patriei 
noâ'stre pe noi culrhi de progres 
și civilizație".

să înceteze 
în muncă 

străduim.

MONICA ZVIRJINSCHI

Un obiectiv de primă 
însemnătate—pregătirea 
prin muncă, pentru muncă

MUREȘ

Analiza întreprinsă de confe
rința organizației județene Mu
reș a U.T.C. asupra ansamblu
lui activității desfășurate îh 
liltihlâ pgridadă a avut cu pre
cădere îh Obiectiv participarea 
Apdrită a tihbrilhr români, ma- 
ghiârl, gârihahi și de alte na- 
FiPhâlități lâ îndeplinirea Șâroi- 
niibr ecbtibmicfc ale județului în 
âețuâlul cincinal, perfecționa
rea modalităților practice de 
intervenție prin intermediul că- 
rbra, însuflețiți de idealul ,co- 
hiiin âl îhfloririi patriei, ăi fău
ririi societății socialiste multila- 
iferâl, dezvbltâtâ și înâintâre â 
României spre comunism, aceș
tia să7și aducă o mai mare 
contribuție lâ tot ceea ce ur
mează să se înfăptuiască în 
județ.

Fixîndu-și un asemenea obi
ectiv pribritâr, opnferihță orga
nizației județene Mureș â U.T.C. 
â parcurs într-un spirit anali
tic amplu și responsabil căile 
de valorificare a capacității sale 
mobilizatoare legate direct, așa 
cum aveâ să sublinieze în cu
vântul sau și tovarășul Ioachim 
Hațegan, secretar a Comitetu
lui județean Mureș al P.C.R., de 
pregătirea prin mUhcă, pentru 
muncă a tinerilor, de orientarea 
rezervei de forță de muncă pe 
bare o constituie tineretul din 
Întregul județ către domeniile 
unde li șe simte nevoia, unde 
aportul lor poate fi și trebuie 
să reprezinte un factor de sea
mă al aplicării în viață a linii
lor directoare ale dezvoltării 
ecqnohiicb-sociale a județului.

Din acest punct de vedere, 
ș-â arătat în conferință, una 
din principalele indâtbriri de 
câre trebuie să țină seama pe 
viitor organizațiile U.T.C. mu
reșene va fi aceea a educării 
tinerilor aflați pe băncile șco
lii, a îndrumării lor competen
te, în funcție de aptitudini și 
necesități obiective către mese
riile deficitari din judiț, al spo
ririi gradului de cunoștințe teh- 
nico-științifice al întregului ti
neret și măi cu seamă al celui 
din industrie pentru a face față 
dezideratelor impuse de viitorul 
cincinal.

Premisele achitării cu succes

de atribuțiile câre-1 reVin orgs£ 
nizației județene, în perfecționa
rea legăturilor dintre școli și 
întreprinderi patronatoare, din
tre muncitori, elevi și studenți 
în desfășurarea cu roade mai 
bogate a unor Activități comune, 
în creșterea aportului pe care 
lnteli|[fențâ creatoare, ingenio
zitatea tiherildr și-l pot âduce 
la îmbunătățirea procesului de 
producție prih invenții Și inova
ții, prin âplicarea mai operativă 
în practică a rezultatelor gîndi
rii specialiștilor se află cu pri
sosință,. au subjiniât pârticipân- 
ții lâ dezbaterile conferinței, în 
rezultatele existente în prezent.

Organizarea unei politehnici 
muncitorești pentru elevii din 
micro-intreprinderi, prevăzută 
de programul de activități adop
tat în conferință, celelalte pro
puneri și sugestii ale delegaților 
vor stimula, desigur, efortul de 
amplificare a efectelor pozitive 
pe care le implică formele com
plexe ale educării tinerilor prin 
muncă, pentru muncă.

Hotăriți să onoreze și pe vii
tor prin fapte încrederea și gri
ja cu care partidul înconjoară 
tînăra generație, delegații la 
Conferință au adresat o telegra- 

C(lî_al P-C.R.» tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
in care Se arată printre altele : 
„Efcprimindu-ne totală adeziu
ne față de politica științifică, 
marxist-leninistă internă și ex
ternă a partidului și statului 
nostru, noi, tinerii mureșeni, 
fără deosebire de naționalitate, 
ne angajăm în fata partidului, 
a dumheavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. părinte iu
bit, conștiință și vrere a unui 
întreg popor, de a munci cu de
votament, cu elan patriotic, 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor care hfe revin din 
istoricele hotărîri adoptate la 
cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., urmlndu-vâ neabătut 
pilduitorul dumneavoastră e- 
xemplu de muncă și viață co
munistă, de pasiune și dăruire 
revoluționară pentru cauza par
tidului și înfloririi scumpei 
noastre patrii, .Republica Socia
listă România1^

mircea borda
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII
ISLAMICE PAKISTAN, ZULFIKAR ALI BHUTTO

Dineu oficial oferit de 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu 
9 9 9
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republici' Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, miercuri, un dineu ofici
al în onoarea președintelui Parti
dului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Șhutto, fi a doamnei Nusrat 
Ăhutto.

La dineu au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu. Gheorghe Oprea, Ion 
Pâțan. Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar Ilie Verdeț, Iosif 
Banc. Nicolae Giosan. Ion loni- 
ță, Ion Ursu, precum și Mihai 
Marinescu și Angelo Miculescu. 
viceprim-miniștri ai guvernului. 
George Macovescu, ministrul

Toastul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Toastul primului ministru 
ZULFIKAR AU BHUTTO

Domnule prim-ministru. 
Doamnă Bhutto.
Prieteni și tovarăși. 
Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine și sofia mea 
o deosebită plăcere să vă adre
săm dumneavoastră si stimatei 
doamne Nusrat Bhutt<Ț un căl
duros salut în numele Consi
liului de Stal, al guvernului ro
mân și al nostru personal, să ne 
exprimăm satisfacția de a vă 
avea ca oaspeți ai României so
cialiste.

Vizita pe care o faceți astăzi 
constituie o expresie a bunelor 
relații dintre Republica Socia
listă România și Republica Isla
mică Pakistan, o ilustrare a do
rinței țărilor și popoarelor noas
tre de a întări și dezvolta prie
tenia și colaborarea dintre ele.

Constituie un prilej de satis
facție faptul că relațiile econo
mice, politice și tehnico-științi- 
fice româno-pakistaneze cunosc 
progrese tot mai însemnate. în 
ultimii 5 ani volumul schimbu
rilor economice s-a dublat ; 
s-au inițiat sau sînt în curs de 
finalizare o serie de acțiuni de 
cooperare intr-o serie de dome
nii importante pentru progresul 
economic al celor două tari.

Ne bucură, de asemenea, că 
s-au intensificat contactele poli
tice dintre țările noastre. îmi 
amintesc cu multă plăcere de 
vizita pe care am făcut-o în ia
nuarie 1973 în Pakistan, ca și de 
vizita și convorbirile pe care 
le-am avut împreună, domnule 
prim-ministru, in primăvara a- 
cestui an la Karachi. Ne produce 
multă satisfacție faptul că avem 
prilejul să continuăm aceste con
vorbiri. Fără îndoială că înțele
gerile la care vom ajunge, acor
durile ce vor fi semnate vor 
întări și mai mult colaborarea 
româno-pakistaneză.

în timpul vizitei dumneavoa
stră in România veți putea cu
noaște unele aspecte din munca 
și preocupările poporului român, 
progresele pe care le-a înre
gistrat în făurirea orînduirii noi, 
socialiste, dorința sa de a con
lucra fructuos cu toate țările 
lumii, pentru cauza păcii și pro
gresului.

Noi cunoaștem și prețuim efor
turile pe care poporul prieten 
pakistanez le depune pentru 
dezvoltarea sa economico-socială 
independentă — și, ca prieteni 
sinceri, vă dorim realizări cît 
mai însemnate pe acest drum.

Domnule prim-ministru,

Trăim într-o epocă de pro
funde transformări revoluționa
re. naționale și sociale, de mu
tații adinei în raportul interna
țional de forțe, de afirmare tot 
mai hotărită a voinței popoare
lor de a pune capăt vechii poli
tici de dominație și asuprire, de 
a se dezvolta într-un climat in
ternațional de încredere și de
plină securitate. Ca rezultat al 
acestor transformări în viața in
ternațională s-a realizat o anu
mită destindere.

Dar cursul destinderii se afla 
numai la început, în lume con
tinuă să existe forțe reacționare, 
surse de încordare și conflicte 
care pot primejdui pacea si 
securitatea popoarelor. în aces
te condiții, întărirea cursului 
nou din viața internațională re
clamă mai mult ca oricînd în
tărirea conlucrării popoarelor, a 
forțelor înaintate de pretutin
deni, intensificarea luptei pen
tru promovarea unei politici noi, 
întemeiate pe încredere și res
pect reciproc, pe asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni Ia 
dezvoltare liberă, de sine stătă
toare.

Pornind de la realitățile lu
mii contemporane, România 
participă activ la viața interna
țională, promovează cu consec
vență o politică de largă cola
borare cu țările socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu 
toate țările lumii, fără deosebi
re de orinduire socială. Așezăm 
ferm la baza tuturor relațiilor 
noastre internaționale principiile 
deplinei egalități, respectului in
dependenței și suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și 

afacerilor externe, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale și or
ganizații de masă și obștești, 
personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale.

Au participat Aziz Ahmed, 
Rafi Raza, A.G.H. Kazi. Malik 
Mohammad Sharif. Habib Khan, 
Hakam Ali Zardari, celelalte 
persoane oficiale care îl însoțesc 
pe primul ministru pakistanez în. 
vizita în tara noastră.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Zulfikar Aii Bhutto au rostit 
toasturi.

Urmărite cu viu interes și sub
liniate cu aplauze, toasturile au 
fost marcate, la încheierea lor, 
de intonarea imnurilor de stat 
ale Pakistanului și României.

la amenințarea cu folosirea a- 
cesteia, ale respectării dreptu
lui fiecărui popor de a-și făuri 
viața potrivit voinței proprii.

Au trecut aproape trei luni de 
la încheierea cu succes a Confe
rinței europene pentru securita
te și cooperare. Noi considerăm 
că semnarea documentelor de la 
Helsinki a marcat încheierea 
unei etape și trecerea la o eta
pă nouă a luptei pentru înfăp
tuirea securității și colaborării, 
pentru transpunerea în viață a 
angajamentelor asumate de sta
tele care au semnat documente
le de la Helsinki. în mod deose
bit apreciem că se impun efor
turi susținute în direcția solu
ționării problemelor militare, a 
dezangajării militare și dezar
mării. Se poate spune că urmă
toarele luni și — poate — ur
mătorii doi-trei ani vor fi deci
sivi pentru a demonstra dacă 
semnăturile sînt respectate sau 
nu. în ce o privește, România 
este ferm hotărită să respecte 
semnătura pe care a depus-o pe 
documente și să acționeze ca 
angajamentele asumate la Hel
sinki să devină o parte integran
tă a vieții popoarelor europene, 
a luptei pentru securitate si 
pace in lume.

Milităm consecvent pentru 
realizarea unor relații de bună- 
vecinătate și colaborare între 
statele din Balcani, pentru 
transformarea acestei zone in
tr-o regiune a păcii și înțelege
rii, fără arme nucleare și baze 
militare străine.

Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru soluționarea pe cale 
pașnică a tratativelor, a conflic
tului din Cipru, care să asigure 
integritatea, suveranitatea și in
dependența acestui stat, convie
țuirea pașnică a celor două co
munități cipriote.

Ținînd seama de interdepen
dența lot mai strînsă între Eu
ropa și Orientul Mijlociu, de 
problemele grave care continuă 
să pună în primejdie pacea din 
această zonă, considerăm că se 
impune să fie intensificate efor
turile pentru a se ajunge la re? 
zolvarea cît mai rapidă a con
flictului din această zonă, pe 
baza aplicării rezoluțiilor Orga
nizației Națiunilor Unite, a re
tragerii Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, a soluționării pro
blemei poporului palestinian în 
conformitate cu năzuințele sale 
naționale, inclusiv prin consti
tuirea unui stat indepedent. 
Avem în vedere că toate state
le lumii sînt direct interesate 
— și de aceea considerăm că 
trebuie să acționeze pentru 
instaurarea unei păci trainice 
și juste în Orientul Mijlociu.

După cum se știe, pe toate 
continentele se acumulează noi 
și noi mijloace de distrugere dc 
o forță fără precedent ; desigur, 
acestea sînt acumulate în pri
mul rînd de țările mari, care 
continuă să intensifice produce
rea armamentelor, îndeosebi a 
armamentelor atomice. De aceea 
consider că trebuie intensificate 
eforturile pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. 
Ne pronunțăm ferm pentru mă
suri reale de dezangajare mili
tară, de reducere a bugetelor și 
a nivelului înarmărilor și a ar
matelor, consîderînd că aceasta 
constituie o cerință vitală pen
tru pace, pentru securitate, pen
tru bunăstarea și fericirea tu
turor popoarelor.

O altă problemă care preocu
pă astăzi omenirea este aceea 
a adincirii decalajelor între ță
rile dezvoltate și cele subdez
voltate, a acumulării la un pol 
a bogățiilor, iar la altul a stării 
de înapoiere care afectează mai 
mult de două treimi din ome
nire. Este greu să se vorbească 
de o politică de destindere rea
lă atît timp cît lumea va con
tinua să fie împărțită în săraci 
și bogați. De aceea, considerăm 
că trebuie intensificate efortu
rile pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice in
ternaționale care să asigure de
plina egalitate și echitate în re
lațiile dintre state, să deschidă 
calea lichidării subdezvoltării, a 
realizării progresului mai ra
pid al forțelor de producție

Aspect din timpul 
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pe scară mondială și în pri
mul rînd a dezvoltării susținu
te a țărilor sărace in direcția 
unei egalizări relative a nivelu
rilor de dezvoltare, creînd con
dițiile pentru participarea acti
vă a tuturor națiunilor la viața 
internațională, pentru accesul 
nestingherit al fiecărui popor la 
cuceririle științei și culturii.

Ca țară socialistă, România 
consideră că este de datoria sa 
de a întări tot mai mult colabo
rarea cu toate țările în curs de 
dezvoltare, de a-și aduce con
tribuția la soluționarea acestor 
probleme într-un spirit nou. de
mocratic, care să deschidă calea 
dezvoltării independente a fie
cărei națiuni.

Este tot mai evident că solu
ționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane impune par
ticiparea, cu drepturi depline, 
la viața internațională a tuturor 
statelor, indiferent de mărimea, 
de nivelul lor de dezvoltare 
economică și de orinduirea lor 
socială. Apreciem că un rol im
portant în această privință îl au 
țările mici și mijlocii, țările în 
curs de dezvoltare, țările neali
niate care sînt cele mai intere
sate în promovarea unor ra
porturi noi, cu adevărat demo
cratice și echitabile.

România se pronunță ferm 
pentru îmbunătățirea și demo
cratizarea activității Organiza
ției Națiunilor Unite, pentru 
creșterea rolului acestei organi
zații in lupta pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pentru o 
nouă ordine economică interna
țională și pentru pace. Este evi
dent că de acum 30 de ani. de 
cînd s-a creat O.N.U., in lume 
s-au schimbat multe lucruri. 
Dacă ne-am referi numai la 
faptul că în Carta O.N.U. se 
vorbește de existența coloniilor, 
a țărilor dependente, a țărilor 
care trebuie să fie puse sub tu
telă ar fi suficient spre a ne 
pronunța pentru lichidarea aces
tor anacronisme care nu-și mai 
află nici o justificare astăzi cind 
lumea a lichidat colonialismul, 
cînd nici un stat nu mai vrea să 
fie sub tutela nimănui și cînd 
considerăm că fiecare națiune 
se poate conduce singură și nu 
are nevoie de tutela vreunui alt 
stat. Noile relații internaționale 
trebuie să pornească de la rea
litățile lumii de astăzi cînd po
poarele sînt hotărîte să fie stă- 
pîne pe destinele lor, să-și cro
iască o viață proprie, indepen
dentă ; toate organismele inter
naționale trebuie să favorizeze 
și să susțină lupta pentru aceas
tă nouă ordine, pentru aceste 
noi relații internaționale !

Ne bucură, domnule prim-mi
nistru, că România și Pakistanul 
conlucrează tot mai strins atit 
pe plan bilateral cît și în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și 
în general pe arena mondială — 
și ne exprimăm convingerea că 
și în viitor ele vor colabora 
fructuos în slujba intereselor 
celor două popoare, a nobilelor 
idealuri de pace și progres ale 
omenirii, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Am început astăzi convorbirile 
care vor continua în zilele ur
mătoare. Aș dori să menționez 
cu satisfacție că din cele discu
tate pină acum reiese dorința 
comună de a dezvolta colabo
rarea multilaterală dintre țările 
noastre și de a conlucra tot mai 
strins pe plan internațional.

Iată de ce doresc să exprim 
speranța — mai mult, convin
gerea — că vizita dumneavoas
tră, convorbirile și înțelegerile 
la care vom ajunge vor marca 
un moment nou, important, in 
extinderea colaborării, a rela
țiilor româno-pakistaneze in 
toate domeniile.

Cu această convingere vă rog 
pe toți, dragi prieteni și tova
răși, să ridicăm paharul

— în sănătatea domnului prim- 
ministru și a doamnei Bhutto.

— pentru prosperitatea și fe
ricirea poporului pakistanez,

— pentru colaborarea și prie
tenia trainică româno-pakista
neză,

— pentru pace în întreaga 
lume !

— In sănătatea dumneavoas
tră, a tuturor (Aplauze).

Excelență, domnule președinte, 
Doamnă Ceaușescu.
Distinși prieteni români, 
Doamnelor și domnilor,
Permiteți-mi înainte de toate, 

să folosesc acest prilej pentru a 
vă mulțumi, în numele delegației 
mele, al meu personal și al 
doamnei Bhutto, dumneavoas
tră, domnule președinte, guver
nului și poporului României pen
tru primirea spontană și căldu
roasă ce ne-a fost acordată in 
această dimineață la sosirea 
noastră în București.

Onoarea pe care ați acordat-o 
delegației noastre, în această 
seară și sentimentele pc care 
le-ați exprimat reflectă cu ade
vărat prietenia sinceră și pro
fundă dintre Pakistan și Româ
nia.

Am așteptat cu mult interes 
această vizită. Deși scurtă, ea 
ne va da prilejul să cunoaștem 
ceva din frumoasa dumneavoas
tră țară și să vedem marile 
progrese realizate de poporul 
român sub conducerea dinamică 
a Excelenței Voastre. Această 
vizită ne-a oferit ocazia de a 
împrospăta amintirile deosebit 
de plăcute ale întîlnirilor și vi
zitelor noastre anterioare. în 
special, îmi amintesc cu multă 
plăcere de vizita pe care am fă
cut-o în țara dumneavoastră, în 
urmă cu zece ani, și pe care o 
consider drept un moment im
portant, deoarece a marcat pri
mul nostru contact semnificativ 
în această regiune. Aceasta a dus, 
de asemenea, la instalarea unei 
misiuni diplomatice a Pakistanu
lui în frumoasa dumneavoastră 
capitală. Relațiile dintre Pa
kistan și România s-au întărit 
de atunci tot mai puternic da
torită devotamentului nostru 
comun față de cauza păcii în 
lume și datorită faptului că ne 
consacram progresului omenirii.

Domnule președinte,
Noi, cei din Pakistan, admirăm 

și respectăm curajul, tăria și 
hărnicia poporului român. Ați 
realizat mari succese, nu numai 
în știință și tehnică, dar și în 
toate celelalte domenii ale acti
vității umane. Societatea dum
neavoastră este progresistă și di
namică. Ritmul rapid al dezvol
tării țării dumneavoastră de la 
sfîrșitul celui de-al doilea război 
mondial este dovada elocventă a 
programului progresist al Parti
dului Comunist Român și toto
dată. un omagiu adus viziunii și 
spiritului de abnegație al condu
cătorilor săi. Astăzi. România 
prezintă imaginea unei țări care 
are o industrie în plină dezvol
tare. o agricultură modernă, un 
foarte înalt nivel al învățămîn- 
tului și un înalt nivel de 
viață material și cultural.

Fiind angajată în efortul des
tinat propriei sale dezvoltări. 
România nu și-a uitat obligațiile 
internaționale în efortul de a 
slăbi încordarea internațională, 
de a promova pacea, ridieîndu-și 
glasul pentru instaurarea unei 
ordini mondiale echitabile, juste. 
Pentru aceasta, domnule pre
ședinte, țara dumneavoastră și-a 
cîștigat respectul și admirația 
țărilor mici și mijlocii din în
treaga lume.

Este un motiv de profundă 
satisfacție pentru mine să pol 
spune că relațiile dintre tarile 
noastre s-au dezvoltat continuu 
in ultimii ani. spre avantajul 
nostru reciproc. întotdeauna 
m-am străduit să promovez în
țelegerea și colaborarea recipro
că intre țările noastre si de a 
realiza o și mai mare apropiere 
între popoarele noastre. Conso
lidarea prieteniei dintre țările 
noastre este, de asemenea, o re
flectare a călduroasei înțelegeri 
personale care s-a statornicit și 
s-a dezvoltat între mine și Ex
celența Voastră în cursul vizite
lor dumneavoastră in Pakistan, 

în 1973 și aprilie 1975. Relațiile 
dintre țările noastre se bazează 
în mod ferm pc principiile ega
lității suverane a tuturor state
lor, respectul independenței na
ționale și integrității teritoriale, 
neamestecul în afacerile inter
ne. Credem că toate țările, indi
ferent de sistemul lor economic 
și social, indiferent de mărimea 
sau puterea lor, își pot clădi re
lațiile pa baza coexistenței 
pașnice.

Excelență,

Sînt deosebit de fericit să 
amintesc aici faptul că Pakista
nul a fost una dintre primele 
țări care a semnat o Declarație 
solemnă cu România. Acesta este 
un document de imensă semni
ficație și valoare și ii acordăm 
o mare prețuire deoarece el se 
pronunța pentru dreptul inalie
nabil al fiecărui popor ele a-și 
decide singur soarta, fără nici 
un amestec din afară, fără nici 
un fel de constrîngere sau pre
siune. Acest document sublinia
ză, de asemenea, dreptul fiecă
rui stat la egalitate, dreptul său 
de a juca un rol în comunitatea 
națiunilor.

Pakistanul și România spriji
nă cu hotărîrc aceste principii, 
precum și celelalte principii re
cunoscute ale conduitei interna
ționale. Ne dă, de asemenea, o 
mare satisfacție faptul că au 
fost întreprinse măsuri concrete 
pentru a așeza pe o bază fermă 
colaborarea economică, științifică 
și tehnică pe termen lung între 
țările noastre. In acest context 
se înscrie și cea de-a doua se
siune a Comisiei mixte guverna
mentale româno-pakistaneze, 
care a avut loc recent în Pa
kistan, și cred că putem spune 
că s-a efectuat cu acest prilej o 
treabă foarte utilă, identifieîn- 
du-se domenii noi și mai largi de 
colaborare între țările noastre.

Ajungînd Ia o colaborare mai 
strînsă între țările noastre, am 
încredere că ambele națiuni pot 
aduce o contribuție iot mai 
importantă la cauza păcii și 
prieteniei în lume. Apre
ciem mult sprijinul generos, în 
valoare de 55 milioane dolari, 
pe care România l-a acordat 
Pakistanului. Prețuim în mod 
deosebit sprijinul pe care țara 
dumneavoastră ni-I acordă pen
tru extinderea rafinăriei de la 
Karachi. Vom saluta întotdeauna 
sprijinul și colaborarea cu 
România intrucît avem multe 
de învățat din experiența sa.

Domnule președinte,

Sporirea contactelor între par
lamentele celor două țări, pre
cum și la nivel de partid re
prezintă o altă dovadă a înțe
legerii reciproce, care se adîn- 
cește tot mai mult. O delegație 
a Partidului Poporului din Pa
kistan. care a inclus și membri 
ai Parlamentului, a participat. Ia 
invitația dumneavoastră, la cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului dumneavoastră în noiem
brie 1974. O altă delegație a re
prezentat Pakistanul la Semina
rul interparlamentar, organizat 
la București, în mai, anul tre
cut. Alți reprezentanți parla
mentari ai Partidului Poporului 
din Pakistan au vizitat, de ase
menea, recent, România. Schim
burile de asemenea vizite con
tribuie puternic la lărgirea in 
continuare a colaborării dintre 
țările noastre.

Am speranța plină de încre
dere. domnule președinte, că ac
tuala vizită și schimburile de 
păreri pe care le-am început in 
această după-amiază vor pro
mova o înțelegere reciprocă și 
mai profundă, vor spori bună
voința și vor întări în continua
re relațiile de prietenie existen
te între Pakistan și România.

Și in domeniul politic apre
ciem și înțelegem principiile pe 

care România Ie promovează 
cu fermitate în relațiile sale in
ternaționale. Am urmărit cu 
multă admirație modul în care 
conștiința națională română a 
reușit întotdeauna să se afirme 
în apărarea patriei. Noi, cei din 
Pakistan, ținem, de asemenea, 
cel mai mult și înainte de toa
te la independența noastră na
țională, Ia integritatea noastră 
teritorială și niciodată nu vom 
da greș atunci cînd este vorba 
de apărarea acestui principiu 
fundamental.

Impresionanta identitate de 
păreri constatată de noi cu pri
vire la problemele care con
fruntă lumea contemporană por
nește de la prețuirea comună 
pe care o acordăm principiilor 
inalienabile ale moralității in
ternaționale, echității și justiți
ei. Ambele țări acționează in 
favoarea destinderii și colabo
rării in relațiile internaționale 
și urmăresc să se pună capăt 
cursei înarmărilor și să se a- 
jungă Ia o dezarmare reală, în- 
cepind cu dezarmarea nucleară, 
deoarece armele nucleare creea
ză pericolele cele mai îngrozi
toare pentru întreaga omenire, 
în acest spirit, atît România cit 
și Pakistanul sprijină crearea de 
zone denuciearizate.

Excelență,

Cunoașteți bine puternicele 
legături de credință și cultură 
oare leagă Pakistanul de țările 
din Orientul Mijlociu. Situația 
din această regiune este în pre
zent încă plină de grave peri
cole pentru pacea mondială. 
Este în interesul comunității in
ternaționale ca această amenin
țare serioasă la adresa păcii să 
fie eliminată neîntârziat. Avem 
credința fermă că retragerea 
imediată a trupelor israeliene 
din toate teritoriile arabe ocu
pate rămîne o condiție esenția
lă pentru restabilirea unei situa
ții normale în această regiune. 
Sprijinim, de asemenea, dreptul 
inalienabil la patrie al poporu
lui palestinian. Istorica Confe
rință islamică, care a avut loc 
în vechiul oraș Lahore, în anul 
trecut, a demonstrat lumii ho- 
tărirea ferma a națiunilor mu
sulmane de a sprijini lupta jus
tă a poporului palestinian pen
tru restabilirea drepturilor sale 
naționale legitime.

Excelență,
De la ultima dumneavoastră 

vizită în Pakistan, în luna apri
lie a acestui an, s-au petrecut 
evenimente semnificative în 
suboontinentul Asiei de sud. 
Pakistanul, care se consacră u- 
nei politici de pace, a întreprins 
o seamă de măsuri reale în di
recția normalizării relațiilor în
tre țările din Asia de sud ; cu 
Bangladesh-ul am stabilit rela
ții diplomatice și foarte curînd 
se va efectua schimbul de am
basadori între cele două țări. 
Aceasta, cred, va contribui la 
instaurarea unei păci și stabili
tăți în regiune. Continuăm să 
acționăm pentru îmbunătățirea 
relațiilor cu India. în spiritul a- 
cordurilor de la Simla.

In încheiere, permiteți-mi în
că o dată să vă mulțumesc dum
neavoastră, Excelență, guvernu
lui și poporului României pentru 
generoasa dumneavoastră ospi
talitate.

Am marea plăcere să propun 
acum un toast în sănătatea Ex
celenței Voastre și a doamnei 
Ceaușescu ; a Excelenței Sale, 
domnul prim-ministru și a 
doamnei Mănescu ;

— pentru progresul și prospe
ritatea continuă a Republicii 
Soc- Me România;

— pentru pace in lume și pen
tru prietenie veșnică între Pa
kistan și România ! (Aplauze).

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și a primului mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. miercuri la a- 
miază a sosit în Capitală, în
tr-o vizită oficială de priete
nie în țara noastră, președin
tele Partidului Poporului din 
Pakistan, primul ministru al 
Republicii Islamice Pakistan, 
Zulfikar Aii Bhutto. împreună 
cu doamna Nusrat Bhutto.

Ceremonia sosirii solilor po
porului pakistanez a avut loc 
la aeroportul Otopeni, unde 
oaspeților le-au fost rezervate 
înalte onoruri de stat și mili
tare.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președintelui 
României și primului ministru 
pakistanez, încadrate de drape
lele de stat ale celor două țări. 
Pe mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun sosit în Repu
blica Socialistă România Exce
lenței Sale domnul Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Parti
dului Poporului din Pakistan, 
primul-ministru al Republicii 
Islamice Pakistan4*, „Să se în
tărească prietenia și colabora
rea dintre România și Pakistan, 
în interesul ambelor noastre 
popoare, al cauzei păcii și coo
perării internaționale44.

în întimpinarea premierului 
pakistanez și a soției sale au 
venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, cu soția.

Sînt prezenți, de asemenea, 
tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Emil Drăgănescu, Ion 
Pățan, Ilie Verdeț, Nicolae 
Giosan, Ion Ioniță, George Ma
covescu, ministrul afacerilor 
externe, și alți membri ai gu
vernului, membri ai conducerii 
unor instituții centrale, gene
rali. Sînt de față ambasadorul 
României la Islamabad, și am
basadorul Pakistanului la Bucu
rești.

Pe aeroport se aflau șefi ai 
misiunilor diplomatice acredi
tați în țara noastră.

La ora 12,40, aeronava, cu care 
a călătorit primul ministru pa
kistanez. aterizează.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar Aii Bhut
to își string cu căldură mîinile, 
se îmbrățișează. Cu aceeași cor
dialitate, își string mîinile, se

Doamna Nusrat Bhutto a vizitat 
Muzeul de Artă 

al Republicii Socialiste România
Miercuri după-amiază doamna 

Nusrat Bhutto a vizitat Muzeul 
de Artă al Republicii Socialiste 
România unde a fost întîmpina- 
tă de loan Jinga. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educa

îmbrățișează, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Nusrat 
Bhutto.

Primul ministru Zulfikar Aii 
Bhutto este însoțit de Aziz Ah
med, ministru de stat pentru 
apărare și afaceri externe, Rafi 
Raza, ministrul producției. A. 
G. H. Kazi, secretar general în 
Ministerul Finanțelor, Malik 
Mohammad Sharif, senator, co
lonel Habib Khan, membru in 
Adunarea Națională, Hakam Aii 
Zardari, membru in Adunarea 
Națională, alte persoane oficia
le.

Campania militară aliniată pe 
aeroport prezintă onorul. Se 
intonează apoi imnurile de stat 
ale României și Pakistanului, în 
timp ce sînt trase 21 de salve 
de salut.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar Aii Bhut
to trec în revistă garda de o- 
noare.

Are loc, în continuare, pre
zentarea personalităților româ
ne, precum și a membrilor cor
pului diplomatic.

Numeroși bucureștenî aflați 
pe aeroport, precum și tineri pa
kistanezi, care studiază în 
România, participă cu însufle
țire la reîntilnirea dintre pre
ședintele României și primul 
ministru al Pakistanului, acla- 
mind pentru continua dezvol
tare a prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări, partide și 
popoare.

în încheierea ceremoniei, un 
grup de pionieri oferă buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, primului ministru 
Zulfikar Aii Bhutto și doamnei 
Nusrat Bhutto.

în uratele mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Zulfikar Aii Bhutto părăresc 
aeroportul, îndreptîndu-se spre 
reședința rezervată inalților oas
peți pakistanezi.

Pe străzile Capitalei asistăm 
la aceeași entuziastă manifes
tare. Președintele -Nicolae 
Ceaușescu și premierul Zulfikar 
Aii Bhutto, aflați într-o mașină 
deschisă, răspund cordial mani
festărilor de simpatie ale bucu- 
reștenilor, care îi salută cu căl
dură. îsi exprimă convinge
rea că cel de-al treilea dia
log la nivel înalt româno- 
pakistanez va marca o nouă 
dezvoltare a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre țările 
noastre, spre binele și prosperi
tatea ambelor popoare, în inte
resul general al păcii și pro
gresului în lume.

ției Socialiste, de alte persoane 
oficiale.

In timpul Vizitei sale, doamna 
Nusrat Bhutto a avut prilejul 
să cunoască valori ale artei vechi 
românești și lucrări ale unor re
prezentativi artiști plastici din 
tara noastră.
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Proza lui Alexandru Ivasiuc 

se mișcă, in Iluminări, aproa
pe exclusiv într-un eimp al re
lațiilor de forță. Institutul de 
cercetări condus de Paul Achim 
se caracterizează printr-o ie
rarhie a puterii aproape feudală, 
în virful piramidei se află eroul 
principal al romanului, înfățișat 
ca un exemplar uman de ex
cepție. din rasa celor care au 
„vocația biruinței44 ; „prezență 
masivă", de o masivitate a 
trupului care face să geamă 
scaunele sub el, Paul Achim 
știe să fie; cînd trebuie, „impe
netrabil eu fața ca o mască" ; 
privirea sa, înzestrată cu „f©Fță 
ponderală", „nu o dată îngheață 
zimbetele de pe fețele oameni
lor", „apleca alte priviri" ; d® 
un „imens orgoliu", cu desăvîr- 
șire stăpîn pe sine însă, vor
bește „strălucit", fiind „un spe
cialist de înaltă pregătire și 
autoritate, îndeplinindu-și rolul 
perfect și eu competență" ; per
formanțe sportive și erotice se 
adaugă celor profesionale : „ur
maș de războinici44, nu e de 
mirare că se simte „în plină a- 
menințare mai bine decît ori- 
eînd" ; Paul Achim înconvoaie 
nu numai priviri ci și voințe, 
incit orice dispută eu el se în
cheie prin zdrobirea completă a 
adversarului, un academician, 
de pildă, fiind tratat și făcut de 
rîs ca un biet școlar etc. Ale- 
xandru Ivasiuc și-a conceput 
personajul atît de „puternic" 
incit îl face capabil chiar de... 
crimă. Descoperirea îl transfi
gurează pe erou, e una din „ilu
minările* sale (cap. II>. Ceea ce 
îl împiedică pe acest nou Ras
kolnikov, maț practic, să treacă 
la fapte e doar teama de, tex
tual, „consecințele legii4' 
45). Astfel construit, 
tr-o bucată, masiv, 
prin forța sa și cam 
prin victoriile sale 
eroul nu pare capabil 
că, în chip autentic, o criză. Ea 
apare dealtfel palidă și necon
vingătoare în roman. Poate și 
pentru că scriitorul însusi, con
secvent într-un fel cu ideea 
personajului său, ne dă impre
sia că nu prea crede în ea. Cri
za, provocată de sentimentul că 
poartă o vină (un âct de dupli
citate, cu diverse consecințe, a- 
flindu-se în punctul de plecare 
al carierei sale, spectaculoase, 
căci, încă de tânăr, Achim „în
vinsese Știința", „transformînd-o 
într-un mijloc" dfe a accede Ia 
funcții înalte), ruptura interve
nită in existența sa sînt dealt
fel repede depășite, revolta îm
potriva mecanismului puterii, 
declanșată în episodul discuției 
cu Grigorescu, dovedindu-se de 
fapt un simplu foc de paie. 
Personajul nu are „date" pentru 
a susține și un asemenea rol, 
care implică remușcări, senti
ment al culpei, dorința de a lua 
totul de la capăt. Singura reu
șită a scriitorului în partea care 
se leagă de criza eroului său 
este Nora Munteanu, personaj 
viu, care i-a izbutit in chip re
marcabil.

Cu mult mai interesantă de- 
cît criza neconvingătoare a e- 
roului este imaginea raporturi
lor de forță care domnesc în in
stitut, în centrul cărora se află, 
asemenea unui păianjen tutelar, 
de la care pornesc, radial, toate 
firele, Achim. Acesta nu este 
însă singurul personaj fascinat 
de putere. Revelația acesteia o 
avusese, încă în copilărie, și 
Niculaie Gheorghe, adjunctul 
lui Achim. Ceea ce autorul ne 
spune într-un loc despre un 
personaj („simțise atât de adine 
gustul puterii, încît ii rămăsese 
lipit de cerul gurii, ca o rodie") 
este valabil pentru multe altele. 
Ierarhia puterii comportă ne
numărate trepte, de la cele de 
sus (Achim — Niculaie Gheor
ghe — Ionescu) pînă la cele mai 
umile, pe care mișună subalter
nii. de o „perfectă docilitate" 
lipindu-se de pereți cînd au

neșansa de a-L întâlni pe cori
doarele institutului pe directo
rul general, scliLțind cîte-un „sa
lut furișat“. O apariție memo
rabilă, semnalată de N. Mano- 
Iescu, este Bobeică C. Bobeică. 
Acesta oferă directorului gene
ral rodul eforturilor sale obscure 
și tenace : harta, am spune ex
haustivă, a relațiilor din insti
tut. a alianțelor, a grupurilor, a 
celor care fac „opoziție44, a ce
lor care stau în expectativa etc. 
Bobeică întruchipează nebunia 
servilismului, manifestată in 
forme de precizie birocratică.

CRONICA
LITERARĂ

(pag. 
prea din- 
irezistibil 
monoton 
continue, 

sâ trăias-

înfățișarea raporturilor de in
fluență socială și interumane 
din acel institut, evocind foșgă- 
iala insectelor închise în cutia 
ce făcea deliciul auditiv al co
pilului Paul Achim (pag. 52), tip 
de raporturi -posibile (din pă
cate) denunțate nu o dată și în 
presă constituie partea rezis
tentă, de acut interes a cărții. 
Autorul analizează situația for
țelor din institut, și raporturile 
dintre ele, a căror hartă com
pletă este însuși romanul. Ni 
s-a păEut însă că Alexandru 
Ivasiuc nu atît exagerează acest 
tip de relații, cît tinde pe alocuri 
sâ-1 generalizeze, lăsîndu-se oa
recum contaminat de fascinația 
pe care o resimt chiar persona
jele sale : „Un uriaș mecanism, 
din care el (Paul Achim n.n.) 
nu era decît o neînsemnată ro
tiță dintr-un angrenaj de mîna 
a doua, compunea întreaga lume 
și se mișcă după legile lui, pus 
în mișcare de, forțe superioare 
și misterioase, neinfluențabile". 
„Mecanism", „angrenaj", „roti
ță", forțe „misterioase" și „nein
fluențabile". ...Acest citat, ca și 
alte pagini ale cărții respiră un 
soi de fatalism care rezervă 
omului un rol prea neglijabil 
pentru a-1 putea accepta.

Față de primele cărți ale lui 
Alexandru Ivasiuc, de o inte- 
lectualizare a prozei împinsă 
pînâ la sufocare, adevărate jun
gle de abstracțiuni, în Iluminări 
partea de epic și portretistică 
sînt nu numai bogate cantitativ 
dar înregistrează și unele suc
cese notabile. Episoade puter
nice, precum cel al școlarului 
Niculaie Gheorghe pedepsit de 
o învățătoare fanatică Sâ spele 
mereu imensa podea a clasei, al 
frigului halucinant îndurat de 
Stroiescu, producînd — com
pensație ironică — imaginea 
unor obiecte termice și apari
ții ca profesorul Ghibănescu, 
Dînoiu, ale cărui priviri par a 
se concentra într-un ochi ciclo
pic, Niculaie Gheorghe, care. în 
cursul lecturii riscă să se iden
tifice însă cu precedentul. Io
nescu și alții (scriitorului eseist, 
iubitor de speculații reușindu-i 
în chip paradoxal mai bine 
personajele masive, compacte, 
dintr-o bucată, în categoria că
rora se include, după cum am 
văzut, și Paul Achim) izbutesc 
să desfacă într-o anumită mă
sură narațiunea din fuioarele 
de considerații, destul de încîl- 
cite uneori, care tind să o su
grume. Dar numai într-o anu
mită măsură. Caracterul abstract 
al prozei lui Alexandru Ivasiuc 
este încă foarte marcat. Aseme
nea eroului său. scriitorul conti
nuă și în Iluminări a fi „tero
rizat de mulțimea semnificații
lor". Acestea alimentează în 
principal abundența, mai ales în 
prima jumătate a romanului, 
emisiei de considerații ale lui 
Paul Achim. Nu e mirare că 
personajul polemizează și în 
somn (pag. 296 ). Și nici că tre- 
zindu-se, într-o dimineață, „pri
mul său gind" se întâmplă să 
fie „strict teoretic ca o conti
nuare de discuție". Visele în-

seși, „disproporționat de clare 
(...) se urmăreau legat, unele 
pe celelalte ca un raționament" 
(s. n.). Indiscutabil, scriitorul 
are vocația ideilor, pe care le 
împrumută, închegate uneori în 
teorii, unora dintre personaje 
(Dînoiu, Ionescu). El comentează 
în3ă excesiv, explică aproape sî- 
cîitor, concurîndmișcareaepicu- 
lui. a cărui vocație, împotriva pri
mei impresii, Alexandru Ivasiuc 
dovedește în ultimele cărți că o 
are. Intr-unui din cele mai fru
moase pasaje ale actualului ro
man elementele, lucrurile apar 
dintF-o dată, ca prin miracol, în 
puritatea lor cea mai directă, 
neumbrită de nici un adaos. De 
regulă însă. în proza lui Ale
xandru Ivasiuc, obiectul e gîn- 
dit și regîndit. realitatea înde
lung filtrată prin „retorte com
plicate". Curajul epicului nud. 
al narațiunii comprimate, re
duse la ea însăși e deocamdată 
un act de excepție. Dacă scrii
torul ne-ar permite o meta
foră, și anume chiar aceea pe 
care el însuși o folosește într-un 
anumit context, am compara 
proza sa cu imaginea unui cen
taur avînd capul disproporționat 
în raport cu partea inferioară : 
picioare epice încă ’ ’ ” 
cearcă să susțină o 
cerebrală excesivă.

debile în- 
încărcătură

VALKRIU CRISTEA

întâlnirea de data aceasta 
a cenaclului Amfiteatrul ar
telor — aflată acum la cea 
de-a XXIII-a manifestare — 
a fost pusă de organizatorii 
săi — redacția revistelor 
Viața studențească și Amfi
teatru — sub semnul cinsti
rii apropiatului Congres al 
X-lea al U.T.C. și Conferin
ței a X-a a U.A.S.C.R. Ma
nifestarea de marți seara, 
desfășurată pe scena Sălii 
Palatului in fața unui public 
numeros, a adus drept oma
giu acestui eveniment ma
jor în viafa. tineretului pa
triei noastre — așa cum afir
ma poetul Nicolae Dan 
Fruntelată, redactorul șef al 
celor două reviste in cuvintul 
de deschidere al spectacolu
lui —• „O selecție dintre cele 
mai reprezentative creații 
care au fost oferite publicu
lui în precedentele ediții ale 
cenaclului". Am asistat, ast
fel, la o seară cu un program 
extrem de variat care a sus
ținut pe deplin, ideea diver
sității de preocupări a tine
retului nostru, a dragostei 
lui pentru frumos, a înclina
ției sale către acea creație 
de calitate avînd rădăcini 
puternic ancorate în tradi
țiile poporului nostru, dove
dind o fierbinte dragoste de 
țară și popor, de prezentul și 
viitorul comunist al patriei. 
De la versurile unor poeți 
care celebrează cu emoție 
patria precum Constanța Bu- 
zea, Mircea Florin Șandru, 
Grigore Arbore. Ion Segar- 
ceanu la pasiunea interpre
tăm folclorului nostru — ba-

lada „Ciobănașul" culeasă de 
Ovid Densușianu a constituit 
in interpretarea studentului 
de la I.A.T.C. Eugen Cristian 
Motriuc un moment impre
sionant al serii, ca și mi
nunatele cîntece interpretate 
ta taragot de Dumitru Făr- 
caș sau de vocea plină și 
gravă a studentei Maria 
Ciurtin —, de la montajul 
de poezie intitulat „Tinerii 
— laudă a timpului patriei" 
prezentat de teatrul Podul 
la fragmentul din „Codex 
Caioni" de Doru Popovici, 
interpretat de apreciata for
mație „Camerata" a Con
servatorului din București, 
de la muzica folk compusă 
pe versurile unor poeți pres
tigioși ai literaturii noastre 
la alesele prelucrări corale 
dupâ folclor aduse pe scenă 
de corul de cameră „Pre
ludiu" al Ansamblului C.C. 
al U.T.C., de la momentele 
pline de subtilitate interpre
tate la chitară clasică sau 
flaut la cele foarte tinerești 
prezentate de formația Cris
tal din Galați — totul s-a 
desfășurat într-o plăcută at
mosferă subliniată de aplau
zele generoase ale publicu
lui. Această complexă mani
festare artistică a fost între
gită de vernisajul expoziției 
de ceramică și fotografie a 
cercurilor conduse de Vasile 
Craioveanu și Emilian Urse 
ce avusese loc, cu cîteva 
ore înaintea spectacolului, la 
sediul redacției.

M. IONKSCU

CULTURA ISTORICĂ
(Urmare din pag. I)

istoria ca punct de sprijin și iz
vor de inspirație. Din fericire, 
timpul absoarbe ca o gură de ca
nal, versurile proaste, ori dra
mele, ori romanele de acest tip, 
asanind peisajiul și lăsînd să 
subziste numai ceea ce s-a clă
dit cu trudă și conștiinciozitate. 
Dacă însă ne simțim datori 
să nu lăsăm acest proces 
doar pe seama timpului, 
este pentru că această apă tul
bure poate sâ trezească unele 
reacții, bă chiar. în ochii unora, 
să compromită și să pună în um
bră creații de reală valoare. în 
realitate, desigur, o lucrare sla
bă. o operă nerealizată nu poate 
pune în discuție tema din care 
s-a inspirat. Inspirația din 
trecutul istoric nu înseamnă re
fugieri în mit spre a masca nu 
știu ce neputințe, după cum nu 
înseamnă nici cufundare în vre
muri așâ-zis imemoriale și ne
buloase, care, chipurile, ne-âr 
face incapabili de a mai fi oa
meni ai sarcinilor prezentului și 
ai epocii noastre !

Ce temeiuri au totuși aseme
nea presupuneri, formulate une
ori pe un ton apodictic, sau 
strecurate în inteligente dizer- 
tații servite în pilule hebdoma
dare ? Absolut nici unul. Dar 
pretexte, da. Tocmai în această 
producție de serie a celui mai 
dificil gen de literatură. Se atri
buie deliberat negura din mintea 
cutărui poet ori dramaturg, is
toriei și epocii în care își anco
rează inspirația. Se confundă 
mediocritatea forțelor cu medio
critatea obiectului cu care se 
confruntă ele. Se identifică tre
cutul cu atitudinea unora față 
de el. Or, există trecut și trecut, 
și mai ales există unghiuri de 
vedere pentru abordarea lui. 
Evenimente din epoca modernă, 
cognoscibile pînă în amănunte, 
pot fi evocate în lumini haluci
nante, sau puse în situația de a 
ni se înfățișa mai misterioase 
decît veacul lui Burebista, în 
timp ce Eminescu reușea să 
transfere în monologul lui 
Mircea cel Bătrîn toată tensiu
nea și dramele de culise ale 
războiului nostru de independen
tă. făcîndu-1 pe voievod să de
vină un „mit" al istoriei națio
nale. mai înainte ca istoricii să-i

fi consacrat monografii ori stu
dii fundamentale. Dar cit de 
puțin neguros este aeest mit !

Nu știu cum mai vibrează ele
vii la unele versuri clasice, dar 
puține lecturi m-au cutremurat 
în copilărie ca versurile lui 
Coșbuc din Moartea Iui Gelu, ori 
ca monologul lui Decebal. de a- 
celași. terminat cu ..Dar zeii sînt 
departe, sus t Dușmanii lingă 
noi". Și Gelu, voievodul ce 
simbolizează permanenta noas
tră pe meleagurile Transilvaniei, 
și Decebal sînt figuri ce apar
țin unor epoci încă puțin cu
noscute, în totalitatea lor. de 
istorici, și totuși tocmai acestora 
li s-a adresat Coșbuc spre a crea 
două din cele mai puternice 
plăsmuiri literare inspirate din 
istoria patriei ! Dar în Coșbuc 
istoria trăia, prin vinele lui 
curgea acest sînge fierbinte ce 
pulsează din marea inimă spre 
care au pulsat simțămintele a 
zeci și sute de generații, și care, 
de acolo, revin, trimise în ființa 
fiecărei noi generații ce se ri
dică.

Eminescu, Sadoveanu s-ău a- 
vintat în evocarea acestui spațiu 
de la Dunărea de jos spre a 
scoate efecte de mare artă, ca 
în Strigoii său în Creanga de aur, 
fără a încețoșa vorbirea lor ră
masă cu șir și tîlc. Istoricii 
luptă încă cu negura ce mai 
persistă, dar care se destramă 
pe zi ce trece în urma sporului 
de documentație istorică.

Esențial nu este deci ce epocă 
îți alegi, ci cum înțelegi să cu
prinzi acest trecut : într-o stare 
de veghe ă rațiunii, cu acel 
efort de imaginație vizio
nară pe care-I au și ma
rii istorici, și care le aju
tă să vadă, dincolo de pietre și 
petece de hîrtie, oameni și nea
muri. epoci și drame universale, 
sau într-o stare de semiebrieta- 
te ori totală ebrietate (literar 
vorbind) în care imaginile se 
dezarticulează și secvențele se 
amestecă într-o transă onirică.

Un Al. Davila a reușit, cu 
acest dar vizionar al poetului, 
să intuiască măreția lui Vlaicu 
Vodă înaintea istoricilor. El 
este confirmat peste mai mult 
de jumătate de secol, de evolu
ția istoriografiei. Ne întîlnim 
însă și cu imagini firave, cu 
voievozi nevrozați și costelivi,

se

în opere care aveau la dispozi
ție mormane de documente ce 
le contrazic, sfidate însă în nu
mele unei „viziuni44 personale 
„demitiZatoare".

In concluzie : se poate și tre
buie să se facă o mare literatu
ră de inspirație istorică conform 
talentului fiecăruia, acest gen de 
literatură fiind absolut necesar 
structurării personalității noas
tre, chiar în cele mai moderne co
ordonate. Toată istoria culturii 
românești dovedește că adevă
rata literatură de inspirație is
torică n-a împins spre trecut, 
ci a jueat rolul de temelie a 
prezentului și viitorului. Dar 
nu-1 vedem posibil fără o se
rioasă cultură istorică, o cultură 
in care să se îmbine cunoaște
rea istoriei naționale și a celei 
universale, în care să se fi acu
mulat multe ceasuri de meditație 
personală asupra lecturilor și 
multe altele de documentare 
specială asupra unui subiect a- 
numit. Nu e vorba de a obliga 
pe orice scriitor să devină isto* 
ric. dar este o obligație elemen
tară a celui care vrea să se a- 
firme într-un domeniu atît de 
dificil — și cu atît mai presti
gios este succesul în acest do
meniu ! — ca acela al literaturii 
de inspirație istorica, să se su
pună rigorilor lui. Emines cu era 
un istoric genial (cum aminteam 
într-un artieol prececțerjt) care 
ne-a lăsat cele mai strălucite 
pagini de istorie națională din 
cite s-au scris după Bălcescu și 
înainte de N. Iorga. Negruzzi co
pilărise cu cronicile și învățase 
a citi chirilica pe capodopera lui 
Petru Maior. Delavrancea a stu
diat amănunțit epoca și persona
litatea lui Stefan cel Mare, cum 
a dovedit Emilia Șt. Milieescu. 
Sadoveanu era — repet — tot 
așa de mare istoric, prin forța 
lui de comprehensiune a trecu
tului național, ca și N. Iorga. 
Astăzi, un Paul Anghel nu-și 
găsește încă omologul între is
toricii generațiilor mai noi. ne- 
existînd încă echivalentul știin
țific al Viteazului ori al 
mînii patimilor.

Ceea ce înseamnă că 
marilor înaintași nu s-a . . 
și nici resursele literaturii noas
tre de a o continua, chiar la 
înălțimea lor. Poate că ar trebui 
să medităm măi mult la aceasta.

Siptă

lecția 
Istovit,

Nemuritoarea dragoste de om
Iubirea implică credința sub 

variate chipuri. însuși limbajul, 
în exercițiul său cotidian. o 
consemnează : „să-mi fi cre
dincios" ; „în dragoste nu admit 
infidelitate" ; „dacă mă iubești, 
crezi în sentimentele mele" ; 
„fără credință reciprocă nu este 
posibilă o dragoste împărtășită"; 
„forța iubirii rezidă în puterea 
credinței" ș.a.m.d. Și definiți* 
ile mai pretențioase, unele sa
vante chiar, date iubirii fac am
ple trimiteri la— credință. A 
iubi înseamnă a crede în bucuri» 
participării la fericirea altuia sau 
altora ; iubirea este o bucurie 
izvorită din credința în semeni ; 
adevărata cale a dragostei ește 
de a începe să iubești cu cre
dință frumusețile sensibile, apoi 
pe cele morale, în cele din urmă, 
umanitatea însăși — iată doar 
cîteva asemenea definiții. Fasci
nat de relația intimă dintre iu
bire și credință, chiar și un fi
lozof ateist ca Ludwig Feuerbach 
preconiza — ce-i drept exage- 
rind — posibilitatea unei noi și 
autentice credințe — credința în 
iubire sau, în termenii evident 
greșiți ai aeestui gînditor, reli
gia iubirii.

Hipertrofiind cuplul „iubire— 
credință", la o altă extremă, teo
logii, gîndirea religioasă, in ge
neral, pretind că esența iubirii 
rezidă în credință, reete in reli
giozitate. Evangheliile fac In 
acest sens trimitere expresă la 
preceptul atribuit lui Isus : „II 
vei iubi pe dumnezeu, îți vei 
iubi aproapele". Iubirea de om 
și oameni, sub toate formele ei 
este, deci, condiționată — în vi
ziunea teologiei — de făptuirea... 
unirii cu dumnezeu. Cea mai ma
re aspirație a conștiinței reli
gioase — și cea mai mare per
formanță a credinței sacre — 
este aceea de a realiza unirea 
cu divinitatea printr-un act nu
mit iubire, „amor dei".

Acest act, în formele sale pa
roxistice, presupune extazul mis
tic descris de cel numit sfintui 
Ioan de la Cruz, în a sa „Ur
care pe Carmel" cam în urmă
torii termeni : „într-o tăcere in
terioară prin, percepția unei 
relații directe cu absolutul, in 
unificarea spiritului dincolo de 
imagini și cuvinte, prin... fuzi
unea absolutului și dispariția 
totală în el... părăsirea completă 
a „discursului verbal" și a gîn- 
dirii fragmentare prin compozi
ție și diviziune, refulare la sta
rea virtualităților subconștient» 
de orice imagini mentale sau 
sensibile, desființarea oricărei 
conștiințe a distincției între eu 
și obiectul său (intuiție fără for
mă, iluminare fără explicație)".

Mai „clar" nici că se poate 
vorbi despre extazul religios, 
respectiv despre acea înclinație 
sufletească (considerată de 
psihopatologia modernă ca fiind 
o „stare morbidă") de „iubire a 
divinității" cu prețul : desfiin
țării conștiinței personale ; pa
sivității ; „iluminării" obscure; 
auto-dizolvării propriului „eu". 
Fără sâ atingă culmile „extazu
lui mistic", hărăzit doar iniția- 
ților, iubirea de dumnezeu a 
credinciosului de rînd — care 
iubire, dealtfel, este greu de de
finit în termeni raționali — im
plică cam aceleași condiții de 
suspendare a lucidității ca și in 
cazul discutat mai înainte.

Așadar, gîndirea teologică con
diționează și mijlocește orice 
act de iubire umană prin capa- 

HB ......... deeitatea realizării... iubirii 
dumnezeu.

Nenumărati gînditori, mai cu 
seamă Marx, Engels, Lenin, 
demonstrat cum oamenii ( 

.prinși într-un real, \ 
proces de alienare) au fost de
terminați, antropologic și social- 
istoric, să ipo-stazieze iubirea 
față de om în afara omului, ca 
iubire de dumnezeu. Astfel 
ipostaziată, sacralizată, mijloci
tă prin credința în divinitate, 
iubirea de om își pierde orice 
motivație umanistă. Ea apare î 
doar ca o consecință a fricii in
spirată de forța unei puteri Su
pranaturale, doar ca o negare a

. au
(eu- 

dar bizar

dr. H. CULEA

dreptului la viață pămintească î 
doar ca ostracizare a trupului și 
dispreț al „cărnii păcătoase" ; 
doar ca umilire a vieții „de 
aici" în fața vieții „de dincolo" 
« toate acestea implicate fiind 
de „sfințenia" credinței și iubi
rii religioase.

în creștinism, șansa iubirii de 
om oferită de umanizarea lui 
dumnezeu — fiul lui dumnezeu, 
jșus, predică iubirea între oșr 
rpeni — eșuează intr-o re-șpiri- 
tualizare a omului Isus și în 
disprețul nevoalat al acestuia 
față de tot ce e pămîntesc. Or. 
iubirea de om — sub oricare din 
formele sale : de la dragostea 
conjugală, familială și pînă la 
dragostea de patrie sau de va
lori (morale, artistice etc.) șl 
idealuri, implică sentimente, a- 
titudini, călăuziri spirituale 
„profane", lumești, omenești.

Să luăm, de pildă, mai întâi 
iubirea in sensul restrîns, dar 
cel mai uzual : atracția reciprocă 
între sexe, atracția care dozează 
cu măsura bucuriei și fericirii — 
uneori și cu a nefericirii — as
pectul fizic și psihic, al ființelor 
umane cuprinse de acel elan ge
neros de dăruire și posesiune. 
Desigur, iubirea este o realitate 
psihică ireductibilă doar la sim
țuri. Cu atît mai puțin la in
stinctul sexual. Freud — care, 
sub un anumit aspect derivă din 
instinctul sexual, din libidou, 
toate aspectele vieții amoroase, 
atât aberațiile cît și formele su
blime de sublimare — a păcătu
it grav în fața științei iubirii : 
cari iubirea este deopotrivă in
tuiția unei valori spirituale pre
zente în obiect. Dar această va
loare nu este o divinitate, cum 
pretinde religia. Cînd spunem 
adeseori că „iubirea e divină" 
ne gîndim în fapt la funcțiile ei 
profund omenești, dar demiur- 
gice în același timp.

Iubirea are o funcție creatoa
re, revelatoare, liberatoare : ea 
îl face pe om să „înflorească", 
adică să devină. Bogățiile laten
te, indefinite ale eului sînt ac
tualizate și realizate astfel 
prin iubire. Credința în di
vinitate cere pasivitate, 
teptare, în timp ce

rea față de ființa iubită înari
pează, dinamizează, activizează. 
Ce este valabil pentru iubirea 
între sexe este cu atât mai preg
nant pentru celelalte forme de 
iubire: iubirea maternă, de
patrie, de semeni, dragostea 
de cunoaștere sînt de neconceput 
în afara unei angajări plenare, 
plină de efort și sacrificiu spre 
binele altuia.

Iubirea propovăduită de cre
dința religioasă cere supunere 
în fața unei divinități a cărei li
bertate desființează orice altă 
libertate și depersonalizează : 
iubirea autentică este o alegere, 
o comunicare între ființe libere, 
personalitate. Unii filozofi exis
tențialiști se întreabă : există 
oare iubÎFe perfectă — omul își 
poate depăși solitudinea, iubi
rea de sine, autoclaustrarea nar
cisistă ?, și dau un răspuns ne
gativ. întocmai ca și religiile 
care mijlocesc iubirea de om 
prin iubirea de dumnezeu, refu
zi nd posibilitatea comunicației 
directe om—om, prin iubire. A- 
devărata unire (iubire) uma
nistă presupune întâlnirea a două 
libertăți. Ceea ce, potrivit re
ligiei, este imposibil, iar potrivit 
existențialismului, irealizabil. 
Căci amorul este în același timp 
dar și posesiune. Or, ca 
une suprimă libertatea.

Se neglijează insă. In 
Interpretări de mai sus 
iubire nu se dispută doi . 
etari, ci două existente ce-și co
munică supraabundența lor de 
viață. Iubirea este comunismul 
sentimentelor dublat de credin
ța atee în posibilitatea, comuni
cării între „eu“ și „tu“ (alții). 
O „comunicare" care angajează 
întreaga personalitate și are con
secințe asupra tuturor palierelor 
vieții psihice. După cum se știe, 
această „comunicare" nu se re
alizează însă între orișicine, și 
nici oricind. Fără iubire deve
nirea $i dezvăluirea esenței u- 
rnane este defectuoasă. Dacă 
toți oamenii tind spre dragoste^ 
este pentru că orice om vrea să 
trăiască. Or, religiile, propovă-^ 
duind supraviețuirea, prin „a- 
m'or dei“, umbresc tocmai bucu
ria vieții. Toate acestea pentru 
că adevăratul exercițiu al dra
gostei față de om este terestru: 
el nu cuprinde nici o fărîmă de 
credință în supranatural sau de 
trăire ireală.

Dicționar ateist
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ambele 
că, in 
propri-

în suita dogmelor religiei, cea care a reușit să-I fascineze 
mai mult pe credincioși a fost ideea nemuririi sufletului. 
Iluștrii reprezentanți ai gîndirii ateiste, au considerat întot
deauna și pe bună dreptate că subminînd teza nemuririi cu
prinsă in sistemul mentalității teologice dispare însuși fun
damentul afectiv al credinței. Cit privește demonstrația ra
țională,. științifică — chiar prin prisma bunului simț — a 
enormei falsități pe care se întemeiază ipotetica „viață de 
apoi , nenumăratele luări de poziție ale oamenilor de știin
ță, filozofilor, ale glnditorilor de tot felul și din toate vre
murile ilustrează convingător cauzele obiective ce au con
diționat apariția acestei erori flagrante în mintea și sensibi
litate» omenească, dar și totala discordanță în care se gă
sește teologia față de existența reală, istorico-socială a omu
lui, față de permanenta lărgire și adîncire a orizontului său 
de cunoaștere vizînd lumea în care trăiește, pe sine însuși. 
Ele constituie o pledoarie în favoarea încrederii neclintite a 
omului că singura viață de care este demn și pe care o are 
la indemînă este viața pămintească, viața trăită în mijlocul 
semenilor săi.
• ENGELS

„Nu nevoia consolării reli
gioase a dus la plicticoasa 
închipuire a nemuririi omu
lui, ci simpla împrejurare că, 
odată recunoscută existența 
sufletului, oamenii, din cauza 
mărginirii lor pe atunci ge
nerale, s-au aflat în mare 
încurcătură neștiind ce să 
facă cu el după moartea 
trupului".

că ideea fmortalității sale 
nu este decît o iluzie”.

• HEINRICH HEINE

• EPICUR

„Atîta timp cit trăim, moar
tea nu exista, iar în clipa cînd 
vine moartea, atunci nu mai 
sîntem noi".

„Dumnezeu nu ne-a 
nimic care sâ indice 
nuarea existenței dupâ 
te : Moise nu vorbește nici 
el nimic despre aceasta. 
Poate câ lui dumnezeu nici 
nu-i convine câ evlavioșii cred 
cu atîta putere în continua
rea existenței. In bunătatea 
sa părinteasca, el ar dori, 
poate, sâ ne facă o surpriză".

• FEUERBACH

arătat 
conti- 
moar-

ACOLO UNDE ȚI SE CERE SA MUNCEȘTI
(Urmare din pag. I)

zalia Balint, 18 ani. Țesătoare. 
Doi ani a lucrat la o cooperati
vă. după care. în martie 1975 
și-a părăsit locul de muncă. I 
s-a oferit „Avîntul", I.A.S.-sere. 
Fișa a rămas în așteptare. Eva 
Csorjan, 24 ani. Țesătoare. 
Așteaptă un post la... „Electro- 
metal" sau „Arta încălțămintei" 
(?!?). Iolanda Szasz, calificată 
țesătoare de covoare. Pe fișa sa 
de evidență au fost trecute pînă 
acum cîteva oferte neacceptate 
„A»ta casnică". I.A.S.-sere, „So
lidaritatea". Se pot da multe 
exemple de fete bobinatoare, 
vînzătoare, tricotere, preparatori 
conserve care nu lucrează în 
meseria în care s-au calificat. 
Sînt și cazuri cînd datorită unor 
cauze obiective unele tinere sînt 
nevoite să-și întrerupă o perioa
dă activitatea. Nu ele formează 
însă majoritatea celor ce vin 
oficiul forțelor de muncă.

la

CE POATE SPUNE 
O STATISTICA

In anul trecut, Direcția jude
țeană pentru muncă și ocrotiri 
sociale a întreprins un studiu în 
11 unități economice privind 
fluctuația forței de muncă în se
mestrul I 1974. Dacă avem în 
vedere numai fluctuația, care 
conduce la însemnate pierderi 
de timp, cele mai multe cazuri 
s-au înregistrat la întreprinde
rea textilă „Crișana" (19,1 la 
sută), „înfrățirea" (5.1 la sută), 
„Mioriță" (4,6 la sută) etc. La 
„Crișana", bunăoară, 70 la 
sută din muncitoarele plecate 
n-au depășit vîrsta de 25 de ani. 
La „înfrățirea" 99.9 la șută din 
cei plecați sînt muncitori califi-

câți. Sînt și cazuri, destul de 
frecvente, cînd tinerii absolvenți 
nu-și respectă contractul cu în
treprinderea. Achită cheltuielile 
de școlarizare și pleacă. Așa se 
și explică chemările — prin afi
șe — adresate diferitelor per
soane de către întreprindere 
pentru calificare.

Este adevărat că mai mult de 
jumătate din cei plecați din în
treprinderile în care s-a efec
tuat studiul sînt muncitori ne
calificați. Ceilalți însă s-au pre
gătit prin școli și cursuri, 
învățat, se presupune, ce 
seamnă răspunderea socială, dis
ciplina muncitorească. Și cînd 
absolvind școala aveau datoria 
să facă dovada angajării con
știente în efortul muncii, o 
parte din tineri își abandonează 
meseria, se recalifică, își tră
dează idealul, iată ce poate 
spune o statistică :

Muncitori calificați 34,6°'o ; 
vîrsta 21—25 ani (40,4%) ; vechi
me în muncă, pînă Ia un an 
(66,8%) ; cu școala profesională 
(27,2Vo) ; cursuri de scurtă dura
tă (54,6%) î calificați la locul de 
muncă (19,2%).

Fiecare cifră reprezintă o cale 
de acțiune pentru organizațiile 
U.T.C. Și nu numai pentru ele, 
ci și pentru familii care acceptă 
cu prea mare ușurință pendu
larea copiilor, irosirea timpului, 
descalificarea lor.

au 
în-

DE LA REFUZUL LOCULUI 
DE MUNCĂ LA DELINCVENȚĂ

Am revăzut chipurile celor care 
urcă scările tribunalului ascul
tând absenți verdictele instanțe
lor de ju^peată. Unii au avut un 
rost, au muncit, dar li ș-a părut 
prea greu. La „Avicola" „miro
sea a pui", pe șantier „este prea

mult zgomot și praf". Categoria 
celor care refuză să muncească 
este, ce-i drept, puțin numeroa
să, dar constituie o realitate. Flo
rian Silaghy, un tânăr zdravăn 
de 20 ani, și-a părăsit locul 
de muncă după 7 luni și a ajuns 
la furt. 15 spargeri în cartierul 
Ioșia. Viorel Tanca și Vasile 
Chișvasi au ajuns la... închisoa
re. Societatea noastră socialistă 
întemeiată pe muncă, cinste și 
demnitate, sancționează orice 
abatere de la normele eticii și 
echității. Sînt mulți tineri de 
18—20—21 de ani, ne spunea ma
iorul Dumitru Bucur de la In
spectoratul municipal al miliției, 
unii absolvenți de școală gene
rală, alții de școală profesională 
care nu se încadrează. Unii lu
crează cu căruțași, în cea mai 
mare parte bine cunoscuți de 
organele de miliție. Asta în 
vreme ce în județ se dau în fo
losință noi obiective industriale 
care reclamă forță de muncă. 
Alții trăiesc din pensia părinți
lor și — lucru ciudat — se gă
sesc și din acei părinți, care-i 
apără, ba chiar șe supără că 
cineva „se amestecă unde nu-i 
fierbe oala".

★
Departe de noi intenția de a 

anula acțiunile pe care le în
treprinde comitetul municipal al 
U.T.C. pentru depistarea tineri
lor care nu muncesc și înca
drarea lor în producție. Comi
tetul județean al U.T.C. a între
prins, în colaborare cu alte or
gan^. un studiu tot pe problema 
încadrării și fluctuației. Sînt 
lucruri bune, necesare, dar in
suficiente. Pentru că- această 
categorie, deosebit de impor
tantă. a tinerilor care s-au ca
lificat și nu-și profesează me
seria, scapă de multe ori din raza

de activitate a comitetului muni
cipal al U.T.C. Studiile trebuie 
să reprezinte un punct de por
nire către acțiuni eficiente. Să 
nu rămînă, ca o justificare, sim
ple statistici îndoșariate și în- 
copciațe. Poate că și răspunsul 
atît de categoric ,,Da“ la Între
barea „sînt absolvenți care nu-și 
respectă contractul, care nt 
muncesc ?" vine din această in 
suficientă cunoaștere.

CASA DE CULTURA A SECTORULUI 6
Calea Rahovei 151. tel. 23 66 61

UNIVERSITATEA POPULARA
ANUNȚA

Deschiderea următoarelor 
cursuri în anul școlar 1975/1976
— Dactilogrgfia—secretariat, 
curs complet de 15 zile, o 
lună și două luni.
— Depanare radio-televiziun* 

Croitorie

— Desen tehnic
— Limbi străine : englez», 
franceza, germana, italiana
— Cosmetică.

Informații și înscrieri 1» 
sediul CASEI DE CULTURA 
între orele 9—21.

1».

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD: Volga (orele 9,30; 12,30; 
16; 19,15); Miorița (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

PE AICI NU SE TRECE: Rahova 
(orele 10; 15,43;
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MUȘCHETARUL ROMAN: Pa
tria (orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45); București (orele 8,45; 
11; 13,15: 16,15; 18,30; 20.30); Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20); Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A: 
Scala (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45); Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16; 18.15; 20.30).

DESPRE VITEA, MAȘA ȘI IN
FANTERIA MARINA: Doină (ore
le 13,30; 15,45). La orele 9,45; 11,30; 
17,45; 19,45 — program de desene 
animate.

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUi: Luceafărul (ore
le 9,30; 12,30; 16; 19,30); Festival 
(orele 9.30: 12,30; 16; 19,30).

CzXNTEMIR: Grivița (orele 9;
11,15; 13.39; 16; 18,15: 20,30); Tomis 
(orele 9; 11,15; 13.30: 15,45: 18;
20,15); Flamura (orele 9; 11,15; 
13.30: 15.45; 18; 20.15).

MIREASA LUI ZANDY: Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Excelsior (orele 9; 11,15;

13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30).

ELIXIRUL TINEREȚII: Central 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30); Cptroceni (orele 10; 12; 14; 
16; 18; 20).

FERMA LUI CAMERON: Victp-
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) ; Floreasca (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,15).

MOSCOVA — CASIOPEEA: Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15).

RĂTĂCIRE: Drumul Sării (orele 
16; 18; 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME: Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT: Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15) .

TATĂL RISIPITOR: Unirea (o- 
rele 16; 18; 20).

tNFRÎNGEREA LUI L. WIL- 
KISON: Lira (orele 15,30; 18;
20.15) ; Flacăra (orele 18; 20,15).

URME FIERBINȚI: Flacăra (ora 
15J30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA: Ferentari (orele 15,30; 19).

CALVARUL UNEI FEMEI: Ciu
lești (orele 9; 11.15: 13.30; 16: 18 15;
20.30) : Aurora (orele 9; 11,15; 13.30; 
15.45; 18; 29,15).

evadarea: Pacea (orele 11; 18; 
20).

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 11.30 Cur* de 

limbă germană. 17,00 Telex. 17,05 
Gimnastică. Finalele campionate
lor naționale. 18,00 Enciclopedie 
pentru tineret. 18,30 Muzici' — 
emisiune de actualitate muzicală. 
18,45 Universitatea TV. 19,20 1 00'1 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 
Româpla viitorului — Qrașele de 
mîine. 20,35 Cîntecele țării mele 
— muzică populară. 20.55 Revistă 
literar-artistică TV. Cultul mun
cii — permanență a literaturii și 
artei noastre. 21.35 Julie An
drews... și nu numai muzică 
ușoară.' Invitați: Sammy' Qavis jr„ 
Harry Relafonte. Jack Cassipy, 
Peggy Lge și alții. 22,10 24 de orț.

PROGRAMUL 2
20,00 Concert simfonic. 22.00 Pa

gini de umor: „Ce vrăji a mai fă
cut nevasta mea'*.

• GIORDANO BRUNO

,,Credința în eternitate și 
convingerea că ea exista în- 
tr-adevâr ne fac sâ ne imagi
nam și chinurile din infern ca 
fiind și ele eterne, mergîn- 
du-se pînâ intr-acolo încît se 
imagineazâ câ sufletul lipsit 
de corp își va păstra chipul 
corpului și omul, cu toate câ 
nu va avea corp, se va afla 
veșnic in infern pentru ne
ascultare sau pasiuni neper- 
mise”.

„în natură nu există o altă 
nemurire în afară de con
tinuarea speciei, ceea ce în
seamnă că ființa respectivă 
este continuată în ființe a- 
semenea ei, adică în locul 
individului mort apare în 
permanență altul nou".

• MIHAI EMINESCU

• GALILEO GALILEI

„Cei care ridică in slăvi 
indeștructi bilitatea, invaria
bilitatea etc. sînt îndemnați, 
dupâ părerea mea, sâ vor
bească despre aceste lucruri 
numai din dorința imensa de 
a trai mai mult, ca și de 
teama de moarte ; ei nu se 
gîndesc câ dacă oamenii ar 
fi nemuritori, atunci nu ar a- 
vea nici un rost sâ mai apa
ră pe lume".

„Cu umbre, care nu sînt, 
v-a-ntunecat vederea 

Și v-a făcut să credeți câ 
veți fi răsplătiți... 

NU ! moartea cu viața a 
stins toată plăcerea — 

Cel ce în astă lume a dus 
numai durerea 

Nimic n-are dincolo, căci 
morți sînt cei muriți".

AUGUST BEBEL

• TOMASSO CAMPANELLA

„Nu exista nici infern, nîcî 
paradis, nici diavoli, deoare
ce nimeni și niciodată nu 
le-a văzut. Acestea sînt niște 
basme ticluite pentru a înfri
coșa ".

• DA COSTA

„Cei ce proclamă nemu
rirea sufletului și învierea 
morților sînt asemenea unor 
oameni care vor sâ se cațăre 
fără scară pe un zid neted 
șî care, neavînd sprijin, de 
fiecare dată cînd întind rnîriq 
și se pregătesc să așeze pi
ciorul alunecă și cad".

• D'HOLBACH

„Reflecțiile cele mai simple 
asupra naturii sufletului nos
tru ar trebui sâ ne convingă

„Nu exista și nici nu pot 
exista nici un fel de date 
care sâ confirme existența 
acestei alte vieți, pentru câ 
ea nu este posibilă, iar cre
dința în aceasta viață nu 
face decît să arunce lanțuri 
pește năzuințele omenești 
și împiedică progresul ome
nirii".

• LUNACEARSKI

„Cînd omenirea își punea 
speranța în locul de odihnă 
de dincolo îl împodobea cu 
întreaga sa fantezie și cu 
gîndurile sale cele mai bu
ne ; dar întrucît acest loc 
de odihnă reprezenta un 
basm și un balon de săpun, 
toate aceste podoabe rămîn 
simple tirade verbale și, cu 
ciț sînt mai puternice, cu atît 
conțin mai multă înșelăciu
ne, care te silește sâ te bi
zui pe ceva nereal, inexis
tent și să speri în el, într-o 
poveste străveche, dar șu
bredă".

Rubrică realizată de 
TRAIAN GANJU
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AIAEXIRA
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Coasta 
de Fildeș, FELIX HOUPHOUET BOIGNY, următoarea telegramă :

Am fost foarte sensibil la mesajul plin de delicatețe și prietenie 
pe care Excelența Voastră a binevoit să-1 transmită cu ocazia ani
versării zilei mele de naștere.

Vâ mulțumesc și vă rog să primiți sincerele mele urări pentru 
fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea și măreția 
țării dumneavoastră.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea participanților la sesiunea de la 
București a Prezidiului Organizației Internaționale a Ziariștilor, a 
președintelui O.I.Z., JEAN MAURICE HERMANN, următoarea tele
gramă : ,

Participanții la sesiunea Prezidiului Organizației Internaționale 
a Ziariștilor vă exprimă profunda lor mulțumire pentru sprijinul 
acordat sesiunii de la București, pentru memorabila întrevedere pe 
care dumneavoastră ați avut amabilitatea de a ne-o acorda, între
vedere care ne-a onorat, în care vedem prețuirea pe care o acordați 
presei democratice și progresiste, ziariștilor de pretutindeni care 
își pun condeiul în slujba marilor idealuri de pace, prietenie și 
cooperare între popoarele lumii.

Primiți, vă rugăm, Excelență, sentimentele noastre de gratitudine, 
de stimă și considerație față de dumneavoastră, de înaltă apreciere 
pentru înfăptuirile poporului român, ale României socialiste, pe 
calea unui progres continuu, a unei vieți prospere.

în zilele pe care le-am petrecut la București au produs o puter
nică impresie asupra noastră preocupările poporului român îndrep
tate spre progresul patriei sale, hotărîreâ de a promova in conti
nuare, la fel de activ ca și pînă acum, alături de celelalte popoare 
ale lumii, o politică menită sâ ducă la făurirea unei păci durabile, 
a unei conlucrări fertile între toate statele, indiferent de sistem 
social, de nivel de dezvoltare sau de mărime.

Miulțumindu-vă, încă o dată, pentru calda ospitalitate, vă asigu
răm, Excelență, de sentimentele noastre de sinceră prietenie față 
de țara dumneavoastră și harnicul ei popor, de năzuința de a mi
lita, prin scrisul nostru, pentru aprofundarea legăturilor dintre po
poarele cărora le aparținem și poporul român.

S AU ÎNCHEIAT CONFERINȚELE JUDEȚENE
AEE ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR

PRIMIRI
Miercuri la amiază, tovarășul 

Paul Niculescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul edu
cației și învătămîntulut a pri
mit delegația de președinți ai 
unor universități franceze, con
dusă de Pascal Arrighi, pre
ședintele Universității Toulon, 
care ne vizitează țara la invita
ția Universității București.

în timpul întrevederii, desfă
șurată într-o atmosferă cordială, 
eu fost abordate aspecte ale 
dezvoltării învățămîntului în 
cele do-uă țări, ale colaborării 
lnteruniversitare.

Au fost de față George Ciucu, 
rectorul Universității din Bucu
rești, precum și Yves Boy, con
silier al Ambasadei Franței la 
București.

★

Președintele Marii Adunări 
Naționale. Nicolae Giosan, a pri
mit miercuri dimineața pe Char
les Vanik, deputat democrat din 
partea statului Ohio, membru al 
Comisiei pentru căi și mijloace 
a Camerei Reprezentanților din 
S.U.A.. aflat într-o vizită în țara 
noastră;

A avut loc un schimb de pă
reri privind evoluția relațiilor 
parlamentare, precum și în alte 
domenii. Oaspetele a avut, de 
asemenea, discuții cu membri ai 
Comisiei pentru industrie și ac
tivitate© cconomibo-financiară a 
Marii Adunări Naționale.

în aceeași zl. deputatul ame
rican a avut o întrevedere cu 
George MacovesCu, ministrul a- 
facerilor ekterne.

ÎNTÎLNIRI
Delegația Partidului Republi

can ăl Poporului din Tur
cia, condusă de Deniz Bay
kal, sccrdtar general adjunct 
al P.R.P., care face o vi
zită In țara noastră la invita
ția Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, s-â in- 
tțlnit cu tovarășul CornClIu 
Mănăseu, vicepreședinte, și 
membri ai Biroului Executiv ți 
ai Consiliului Național âj Fron
tului Unității Socialiste. De ase
menea. delegația a fost primită 
la Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., a vizitat cartie
re și obiective social-cultutale 
din Capitală.

In cursul zilei de miercuri, 
delegația â avut convotbiri la 
Comitetul de Stat al Planificării 
ți a vizitat Fabrica de elemente 
de automatizări.

★
tn ziua de 22 octombrie a.c. 

ă avut loc, la Drobeța Tumu.- 
Severin, o Intîlnire între pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generală a Sindicatelor 
din România, tovarășul Gheor- 
ghe Pană, și președintele Consi
liului Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, tovarășul Mika Spi- 
liak.

In cadrul Ihtîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosfera 
caldă prietenească, s-a efec
tuat un schimb de experi
ență cu privire la principalele 
preocupări ale celor două cen
trale sindicale, la contribuția lor 
la înfăptuirea sarcinilor con
strucției societății socialiste.

S-a efectuat, de asemenea, un 
«chimb de informații cu privire 
la unele probleme âle mișcării 
sindicale internaționale.

Relevlndu-se cu satisfacție e- 
voluțla pozitivă a relațiilor din
tre cele două centrale sindicale, 
s-a exprimat dorința comună de 
dezvoltare pe mai departe a le
găturilor tradiționale de priete
nia și colaborare dihtre oamenii 
muncii si sindicatele din Repu
blica Socialistă România ăl R.S.F. 
Iugoslavia.
DECADA CĂRȚII

SOVIETICE
Decada cărții sovietice (22—31 

octombrie), manifestare deve
ni» tradițională in relațiile cui; 
turale dintre țara noastră 81
U.RS.S., a fost inaușurâtă, 
marți la amiază, la librăria 
„Dacia" din Capitală. Cele pes
te 800 de titluri, cuprinse in 
expoziția organizată cu acest 
prilej, oferă o Imagine sintetică 
a producției editotiale sovieti
ce, punind la dispoziția publicu
lui cititor recerite apariții din 
domeniul literaturii social-po- 
litice. științifice și tehnice, be
letristice clasice și contempora
ne, al cărții de artă, în cea mai 
mare parte lucrări apărute in 
rusă precum și în limbi de largă 
teirculație. Schimbul de valori 
culturale este ilustrat și de pre
zența unora dintre volumele 
scriitorilor și oamenilor de ști
ință români, editate in U.R.S.S.

Semnificația Decadei în ca

drul relațiilor de colaborare 
culturală dintre cele două țări 
a fost subliniată, cu ocazia des
chiderii festive, de Vasile Ni- 
colescu, director în Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, 
șl de V.G. Pozdniakov, consilier 
al Ambasadei U.R.S.S. la Bucu
rești. A fost evidențiată, tot
odată, preocuparea editurilor 
românești de a face cunoscute 
cititorilor noștri opere literare 
sovietice de prestigiu.

La manifestare au fost de 
față Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari 
superiori din M.A.E. și I.R.R.C.S., 
directori de edituri, scriitori, 
membri ai Biroului Consiliului 
General ARLUS, âlțl oameni de 
cultură, un numeros public.

EXPOZIȚIE
Cu prilejul prezentării expozi

ției de artizanat din R.P. Chi
neză, ambasada acestei țări la 
București a organizat miercuri 
seara o gală de filme urmată de 
un cocteil.

Au participat loan Jinga, vi
cepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai I.R.R.C.S.. alți oameni 
de artă și cultură, ziariști.

reuniune
Lâ București s-au încheiat 

miercuri lucrările sesiunii Pre
zidiului Organizației Interna
ționale a Ziariștilor (O.I.Z.).

în ultima ședință de lucru, 
discuțiile au fost axâte pe as
pecte ale organizării Congresului 
al VlII-lea al O.I.Z. Reflectind 
condensul pafticipâriților, s-a de
cis ca viitorul ctingres — cârd 
va marca și împlinirea a 30 de 
ani de existență a organizației 
— să se desfășoare în cursul lu
nii septembrie 1976 lâ Helsinki. 
A avut loc, de asemenea, un 
schimb de opinii privind* căile 
de întărire și organizare cît mai 
judicioasă a activității O.I.Z;

Prezidiul a adoptat apoi o se
rie de rezoluții. îhtr-b moțiune 
privind situația din Chile, se 
cere încetarea reptesiuftilof îm
potriva ziariștilor democrați 
chilieni, punerea în liber
tate a secretarului general 
al Partidului Comunist din 
Chile, Luis Corvalan. Parti
cipanții la sesiune au salutat, 
totodată, victoria finală a po
porului vietnamez. Adresîndu-se 
o scrisoare secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, se 
reafirmă hotărîreâ O.I.Z. de a 
susține în continuare cauza no
bilă a înțelegerii între popoâte, 
de a-și aduce contribuția la con
solidarea păcii în lume. S-a 
trârismis, de asemenea, un mesaj 
de prietenie și solidaritate Con
gresului Mondial al Ferileilor.

în încheiere, participanții 
la sesiunea de la București 
a Prezidiului Organizației in
ternaționale a Ziariștilor au 
adresat « telegramă președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolâ© Ceaușescu.

Cuvintul de închidere â lucră
rilor a fost rdfetit de președintele 
O.I.Z., Jean Maurice Herihanri.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
După restanța DINAMO - RAPID 3-1 (1-1)

RELANSAREA CURSEI 
DIN VÎRFUL PIRAMIDEI

Pe o vreme ploioasă, teren 
greu și ploăie .ihsistfenfS,,.. de 
toamna, ieri, pe Stădibnul Dinâ- 
mo din Capitală, s-a desfășurat 
una din restanțele acestei toam
ne — mult așteptata întllntte 
dintre Dinamo și Rapid. Dujiă 
ce, în minutul 2, Dudu Georges
cu își consolida pozițiâ de lider 
In clasamentul golgeterilor în
scriind primul gol âl partidei, 
Leșeânu aduce în minutul 13 
egalitatea pe tabela de marcaj, 
rezultat firesc al insistențelor 
râpidiste în atâc. Apoi, fazele 
felternează lâ ambele porți, dîrtd 
posibilitate portarului loniță să 
se facă remarcat pentru inter
vențiile sale inspirate și cura
joase, dar, cu toate că dinamo- 
viștii sînt mai aproape de mo
dificarea scorului, rezultatul ră- 
mîne neschimbat pînă la pauză.

In repriza secundă, introdu

într-o atmosferă vibrantă 
s-au încheiat conferințele ju
dețene ale Organizației pio
nierilor. Momente de o deose
bită însemnătate în viața pio
nierilor, a comandanților-in- 
structori. a părinților, conferin
țele județene ale Organizației 
pionierilor, care s-au desfășurat 
sub puternica înrîurire a Pro
gramului partidului și a Direc
tivelor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, au 
analizat pe larg conținutul 
activității pionierești, felul 
cum au prins viață indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la educația revolu
ționară a tinerei generații.

Lucratorii ogoarelor raportează
într-o telegramă adresată Co

mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
ogoarele județului Bihor rapor
tează că planul de stat la însă- 
mînțările de toamnă a fost rea
lizat. Pe cele 90 070 hectare des
tinate culturilor de grîu, seca
ră. orz și legume de prima apa
riție s-au executat lucrări de 
un înalt nivel agrotehnic. Sub 
conducerea organizațiilor de 
partid, lucrătorii din unitățile

SEMĂNATUL GRÎULUI
(Urmare clin pag, I)

iești, de pildă, din cele 4 700 hec
tare au fost semănate doar 1800 
hectare. După cum ne relata 
tovarășul inginer Mihai Nicolau, 
director cu producția vegetală in 
cadrul Direcției agricole jude
țene, rămînerile in urmă se da- 
toresc în primul rind timpului 
secetos care a făcut ca ritmul de 
lucru la pregătitul terenului să 
fie foarte scăzut. Nu s-au putut 
ara și discul decît 1,5 hectare pe 
zi. Apoi, in ultimele cinci zile a 
plouat aproape fără întrerupere 
și ca urmare nu s-a putut in
tra cu tractoarele în cîmp. To
tuși, pe alocuri, au fost folosite 
ferestrele dintre ploi iar acolo 
unde acest lucru nu a fost po
stbit, în atelierele Ș.M.A. s-au 
revizuit semănătorile, discurile 
și tractoarele. în vederea recu
perării rămtnerilor tn urmă, s-a 
stabilit ca 80 la sută din forța 
mecanică a județului să se lu
creze în schimburi prelungite la

DÎMBOVIȚA:

ACȚIUNI ENERGICE PENTRU 
RECUPERAREA RĂMÎNERILOR IN URMĂ
întrerupte pentru scurtă Vre

me de precipitațiile căzute în 
ultimele zile, arăturile și semă
natul au fost reluate cu și mai 
multă intensitate imediat, ce s-a 
putut intra în cîmp. Terenul 
idârte bun de luCfti â Stimulat 
activitatea pe ogoare, fapt de
monstrat de creșterea vitezei 
zilnic© de lucru. Dacă pînă să 
cadă ploile din săptămîna tre
cută agricultorii județului Dîm
bovița râportâu ©tectuâreâ însă- 
mîhțărilor pe numai 50 la sută 
din suprafață planificată, în nu
mai dteva iile au reușit să du
bleze ritmul, astfel că. la aceas
tă oră semănatul se execută pe 
ultimele Suprafețe.

Este drept că și pînă atunci 
în ntimetdase unități coopera
tiste s-a lucrat într-Un ritm 
susținut. în ciuda faptului că 
Ș-â lucrat îh condiții dăbsebit 
de grele datorită lipsei de umi
ditate — cu numai două brazde, 
cu schimbarea foarte deasă a 
fiarelor de la pluguri, cu exe
cutarea a 7—8 lucrări de pregă
tiri a terenului, în loc de 2—3 
cite sînt necesare în condiții 
normale — cooperativele agri
cole de producție din Băleni- 
Șîrbi, Petrești-Titu, Bilciurești, 
Cdrnfești și Hăbeni seitiănașeră 
peăte 70 la sută din suprafața 
planificată. Din cele 12 consilii 
intercooperatiste, două s© situau 
ia loc de iruhte : BilciUteȘtl și

cerea inspirată a iui Dumitra- 
che aduce, printr-o acțiune in
dividuală a acesteia, echipa sa 
în avfthtaj (riiin. 62) pehtru ca, 
tot la o acțiune pe contraatac a 
acestuia, apărarea rapidistă să-1 
faults in extremis și arbitrul 
Dinulescu să acorde, fireic, lo
vituri de la 11 m (după ce cu 
trei minute înainte refuzase 
uhâ râpidiștilOr) Și Dudu Geor
gescu stabilește rezultatul final 
al partidei : 3—1 și numărul
realizărilor personale la 10.

Prin victoria obținută d© Dina
mo, lupta din fruntea clasamen
tului capătă noi valențe, iar întîl- 
nirea directă dihtre protagoniste
le acestei toamne, Steaua și Dina
mo (peste două etape), intră 
în categoria marilor derbiuri, 
așteptate cu uh deosebit interes 
de iubitorii fotbalului.

S. UNGUREANU

La lucrările conferințelor jude
țene ale Organizației pionierilor 
au participat și au luat cuvintul 
prim-secretari și secretari ai 
comitetelor județene de partid.

în cadrul lucrărilor conferin
țelor au fost aleși membrii con
siliilor județene ale Organizației 
pionierilor, pionieri-locțiitori ai 
președinților consiliilor județene, 
delegați la cea de-a IlI-a Con
ferință Națională, precum și can
didați pentru Consiliul Național.

în încheierea lucrărilor, într-o 
atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la lucrările 
conferințelor județene au adop
tat telegrame adresate Co
mitetului Central âl Parti

agricole de stat și cooperatiste 
au pus o bază trainică recoltei 
anului 1976, primul an al cinci
nalului viitor. S-au făcut pro
grese importante în direcția ex
tinderii mecanizării, chimizării 
și folosirii unor soiuri și hibrizi 
de mare productivitate.

Mobilizați de sarcinile trasate 
de dumneavoastră la consfătui
rea de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 17 octombrie, se scrie în te
legramă, oamenii muncii de pe 
ogoarele județului nostru s-au 
angajat ca pînă la 25 octombrie 

arat, discuit și semănat. Pentru 
asigurarea unui flux continuu se 
vor*organiza grupe de tractoare 
și mașini agricole. în acest mod, 
pe fiecare parcelă vor lucra 
cite 3 tractoare la arat, cite un 
disc și cite o semănătoare. Tot
odată, alimentarea tractoarelor 
cu carburanți și lubrifianți se 
va face direct în cîmp, ca de 
altfel și remedierea defecțiunilor 
ce pot să apară la tractoare și 
mașini agricole. Prin măsurile 
întreprinse, viteza zilnică pe 
schimb va ajunge la 3 000 hec
tare, ceea ce dă garanția înche
ierii semănatului în 5—6 zile 
bune de lucru.

Raidul întreprins în aceste zile 
în cîteva unități agricole coope
ratiste relevă că măsurile și pro
gramele întocmite de comanda
mentul județean, cît și de co
mandamentele comunale pehtru 
urgentarea acestor lucrări sînt 
îndeplinite întocmai. C.A.P. Rl- 
FOV. Cooperatorii și mecaniza
torii de aici, după ce au cules 
întreaga producție de porumb și

Comișani. „Din păcate — ne 
spunea ing. Dumitru Buzescu, 
directorul general adjunct Cu 
vegetația la Direcția județeană 
agricolă, nu toate cooperativele 
agricole de producție și consi
liile intetcooperatiste din județ 
au realizat acest ritm. De aceea 
au fost luate toate măsurile ca 
și la PitârU, Mircea Vodă, Bolo
vani. Picior de Munte P&- 
troaia, pe raza consiliilor inter- 
cooperatiste Crînguti și Gura 
Ocniței, rămînerile în urmă să 
fie cît mai curînd recuperate". 
PrebcupârOă comandamentelor 
locale, a organelor agricol© ju
dețene pentru lichidarea rămî- 
nerilof în urmă, pentru impri
marea unui ritm constant înalt 
în toate unitățile, s-a dovedit 
eficientă. Iar această eficiență 
este materializată în încheierea, 
în timp optim, a înSămînțărilor 
de toamnă pe întreaga supra
față planificată. Iată dar încă 
un exemplu de natură să de
monstreze că. atunci cînd se in
tervine ehOrgic și competent. 
Cînd ritmurile de ©xecuție a lu
crărilor sînt urmărit© înde
aproape și se iâu măsuri ime
diate, acolo unde acestea se im
pun, rămîfiOrite lfi urmă pot fi 
recuperate, unitățile se pOt în
cadra în graficele dinainte sta
bilite.

AL. DOBRE

Miercuri seară s-ău încheiat 
sferturile de finală ale campio
natelor nâționâle de box care 
se dispută la halatul sporturilor 
și culturii din Capitală. Cel mai 
frumos meci l-a oferit lupta 
dintre fostul campion european 
la categoria cocoș, Aurel Dumi
trescu (Steaua) și Toni Mircea 
(B.C. Galați) deținătorul centu
rii. Pugilistul bucureștean ă reu
șit încă din prima repriză să-1 
trimită la podea pe adversarul 
său, în urma unei puternice di
recte de dreapta la bărbie. în 
continuare Toni Mircea a atacat 
insistent dar nu a putut reface 
diferența de puncte^ juriul acor- 
dînd victoria (5—0) lui A. Dumi
trescu. După I. Gyorfi și I. Mo- 
canu, T. Mircea este al treilea 
campion eliminat din cursa pen
tru medalii. Alte rezultate la ca
tegoria cocoș: Al. Dobăeș b.p. C. 
Buzduceanu; Șt. Duminică b.p. 
Alex. Bărbu; N. Popa b.p. I. Că- 
prărescu. Iată și rezultatele din 
limitele categoriei semimuscă :
T. Ghlnea b.p. V. Jugănaru; P. 
Ganea b.p. Gh. Nițâ; Al. Turei 
b.p. I. Coman; R. Cosma b.p. M. 
Vișan. Astăzi de la ora 18,00 se 
desfășoară primă reuniune a se
mifinalelor.

Miercuri după-amiază. în pen
ultima gală a sferturilor de fi
nală din cadrul campionatelor 
naționale de box. cate se desfă
șoară la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală, la catego
ria mijlocia Marian Culineac 

dului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se exprimă dra
gostea și recunoștința profun
dă ale purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor, comandanților- 
instructori, tuturor cadrelor care 
lucrează cu pionierii față de se
cretarul general al partidului, 
hotărîreâ lor de a milita neo
bosit pentru a îndeplini, în mod 
exemplar, misiunea de înaltă 
răspundere ce le-a fost încredin
țată în educarea comunistă, în 
spirit revoluționar și patriotic 
a celei mai tinere generații a 
tării.

să încheie recoltatul culturilor 
de toamnă.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar gene
ral. că vom acționa cu toată ho- 
tărîrea pentru îndeplinirea exem
plară a programului partidului 
de a spori necontenit producția 
vegetală și animală, producția de 
legume, pentru a putea contri
bui într-o măsură tot mai mare 
la aprovizionarea industriei cu 
materie primă și satisfacerea 
sporită a cerințelor populației cu 
produse agroalimentare.

au încheiat semănatul la orz și 
secară masă verde, au trecut la 
însămînțarea griului. Din cele 
360 hectare prevăzute cu această 
cultură s-au semănat peste 150 
hectare. După cum ne informa 
inginerul Anastasia Pelteti, prin 
aplicarea măsurilor fixate de co
mandamentul comunal, și anume 
ca utilajele să lucreze grupate, 
să se respecte viteza zilnică dar 
mai ales să nu se înregistreze 
nici o abatere de la normele de 
calitate, in 6 zile griul va fi sub 
brazdă și pe cele 200 hectare 
care au mai rămas. De fapt, ieri, 
cînd ploaia s-a oprit, tractoarele 
au ieșit pe o parcelă mat nisi
poasă de 10 hectare pe care au 
semănat-o cu grîu.

La o altă unitate agricolă co
operatistă, cea din Păulești, au 
mai rămas de semănat 310 hec
tare cu grîu. Timpul înaintat, 
condițiile de umiditate din sol 
au făcut ca să se intensifice 
ritmul semănatului. Lucrindu-se 
cite 14—15 ore atât la pregătit 
terenul cît și la însămințat, cele 
cinci discuri și patru semănători 
realizează zilnic semănatul a 60 
hectare cu grîu. Inginerul Dumi
tru Dinescu ne asigură că și aici 
datorită organizării muncii în 
schimburi prelungite cit și fap
tului că acum, în urma ploilor 
căzute, solul se lucrează măi 
ușor, adică în loc de 5—6 dis- 
cuiri se fac numai două, in ur
mătoarele 5 zile lucrarea Va 
fi încheiată.

Avînd în vedere că în județul 
Prahova pînă acum nici o uni
tate nu a raportat încheierea 
insămînțatului griului se impun 
eforturi susținute atât din partea 
comandamentelor comunale dăr 
și a cooperatorilor și mecaniza
torilor pentru ca în cel măi Scurt 
timp, printr-o maximă concen
trate de forțe să te asigure ter
minarea semănatului pe toăte 
suprafețele planificate.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat aduce la cu

noștința celor interesați că, la finele lunii octom
brie 1975, va avea loc, în studioul televiziunii, 
tragerea de amortizare lunară a asigurărilor mixte 
de viață.

Cu acest prilej se va organiza și o tragere de 
amortizare specială la asigurările mixte de viață, 
la care se vor extrage 5 combinații de litere.

Pentru a putea participa la cele 2 extrageri de 
amortizare, este necesar ca primele de asigurare 
să fie achitate la zi.

(Rapid) l-a întrecut lă puncte pe 
Nicolae Chipirdg (Steaua). Ih 
limitele aceleiași categorii. Alee 
Năstac (Steaua), după ce a fost 
numărat în prima repriză, a ob
ținut victoria prin abandon fh 
repriza a doua în fâțâ ltii 
Alexandru Hiera (Litoral Man
galia).

Alte rezultate : categoria mus
că : C. Griiiesfcu (Steaua) între
ce la puncte pe Iosif Toâso 
(A.S.A. Tg. Mureș) ; Robu Niță 
(B.C.. Brăila) învinge prin aban
dons în repriza a treia, pe Țoma 
Mihai (Litoral Mangalia) ; Dinu 
Tebdbr (Dlnafrio) dispUfie lă 
puncte do Mustafa Iuseirti (Farul 
Constanța) : Ibrahim Faredin 
(Farul Constanța) cîștigă lă 
punctă la Dinu Cbndtirât (Stea
ua) ; bateg. mijloci© : Sandu Tî- 
rilă (B.C. Galați) învinge prin 
abandon, în repriza a două, pe 
Zoltan Lăcătuș (A.S.A. Cluj-Na- 
poca) ; C. Chiracu (B.C. Galați) 
cîștigă prin abandon, în repriza 
a doua, la V. Deșliu (Voința 
Buzău) ; categoria grea : I. Alexe 
(Dîriamo) întrece la punct© pe 
Iancu Ahghel (Muscelul) ; Simbh 
Mircea (Dinamo) învinge prin 
K.O. în prima repriză pe M. 
Morărescu (C.S.M. Reșița) ; 
I. Dascălu (Farul Constanța) 
dispune la puncte de I. Sănă- 
tescu (M.E.V.A. Tr. Severin) ; 
Gică Axente (Steaua) întrece la 
puncte pe I. Giurcă (Metalul 
Tîrgoviște).

IUBIREA FIERBINTE
Faptele, chipurile eroilor se 

păstrează mereu vii in memorie, 
constituie substanța tradițiilor 
cu care se mîndresc și pe care 
le duc mai departe contingentele 
care slujesc an de an sub ace
leași drapele de luptă.

Iar locuri unde se adună și se 
păstrează ca un tezaur aceste 
tradiții, locuri unde vin și se 
reîntorc mereu soldații spre 
a-și înteți flacăra iubirii de pa
trie ce arde in inimile lor sint 
muzeele unităților și marilor u- 
nități — adevărate izvoare de 
tărie și încredere in puterile 
noastre. In citeva din aceste lă
cașuri am pășit și noi, în acest 
al 31-lea an al victoriei, in 
preajma zilei armatei.

...Muzeul unei unități de trans
misiuni, moștenitoare a vir
tuților de luptă ale Regimentu
lui 3 transmisiuni aero... Insu
recția din august 1944. Docu
mente, fotografii, ordine de zi, 
scrisori... Limbaj lapidar, sobru: 
„în seara zilei de 23 August, o 
grupă de transmisiuni, în frunte 
cu elevul t.r. Constantin Napu, 
a interceptat convorbirile prin 
cablu telefonic dintre comanda
mentele militare germane din 
București și Sofia. Hitleriștii din 
România solicitau ajutor urgent 
unităților germane dislocate la 
sud de Dunăre pentru înăbușirea 
insurecției din București". Po
vestește locotenent-colonelul (r) 
Constantin Napu :

— în ziua de 23 August mă a- 
flam în apropierea localității 
Titu. La primirea indicativului 
„Stejar. Extremă urgență 1" 
transmis de Comandamentul mi
litar al Capitalei, am trecut ime
diat la executarea misiunii ce 
revenea grupei noastre : inter
ceptarea și întreruperea celor 10 
circuite telefonice care legau 
comandamentul hitlerist din Ca
pitală cu celelalte comandamen
te germane din Europa de Vest. 
Nu era ușor. Traseele erau pă
zite cu strășnicie ziua și noap
tea. Am ales ca punct de acțiu
ne zona comunei Sălcuța. La 
ora 22,00 am conectat aparatele 
de ascultare și am înregistrat 
convorbirile. Apoi am tăiat fi
rele în mai multe locuri, am 
strins cablul și l-am îngropat. 
A fost prima mea misiune de 
luptă. Dar nu și ultima. Adevă
ratul nostru război abia înce
pea...

Intr-un alt muzeu găsim in
serate relatări despre faptele de 
arme ale căpitanului Titus Haș- 
deu și ale subordonaților săi din 
Regimentul 4 artilerie a.a., care, 
„transformați in vajnici infan
teriști", au izgonit pe hitleriști 

IMPORTANT PENTRU AUTOMOBIUȘTI/

MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR VA pune in vinzare, prin întreprinderea de desfacere 
a materialelor sportive, autoturisme de teren „ARO-240'1.

Principalele caracteristici tehnice ale autoturismului „ARO-240* slnt ■
• motor in 4 timpi, de 80 CP ; • Sarcinâ utilă - 700 kg.; • sarcină remarcabilă admisă - 

1 000 kg. ; o număr de locuri - 8 (inclusiv scaunul conducătorului).
In vederea cumpărării, cei interesați pot cere relații de la unitățile I.D.M.S. din București, 

Pitești, Brașov, Cluj, Bacău, lași, Timișoara și Reșița. RECOM

din comuna Hărman și au cu
cerit stația de radio de la Bod. 
Acum, după atîția ani, maiorul 
(r) Hașdeu preferă să ne vor
bească despre bravii, alături de 
care, în noaptea de 1/2 septem
brie 1944, a făcut o incursiune 
de recunoaștere în zona comunei 
Doboli: „în noaptea aceea am 
reușit să reperăm dispozitivul 
artileriei germane și un depozit 
de muniție care, in dimineața 
următoare, au fost supuse unui 
puternic tir de artilerie ; pentru 
ca, apoi, să pornim la atac (și de 
astă dată tot ca infanteriști), si- 
lindu-i pe hitleriști să părăseas
că pozițiile... A căzut atunci 
eroic la datorie caporalul Marin 
Nica".

Marin Nica. Un erou între 
eroi. Un ostaș ca atîția alții, ca
re a făcut sacrificiul suprem

DE PE CÎMPURILE

DE BĂTAIE-ÎN MUZEELE

UNITĂȚILOR Șl, DE AICI,

MAI DEPARTE, ÎN VIAȚĂ

pentru eliberarea pămîntului 
străbun. O pildă de dăruire și 
neînfricare, un îndemn pentru 
camarazii săi de atunci și de 
acum.

Nimic nu-i prea greu, nici o 
piedică nu-ți poate sta în cale 
cînd îți arde în piept dorul de 
a învinge, cînd îți clocotește ini
ma de ură împotriva cotropito
rului.

...Vinătorii de munte păstrea
ză și ei cu pioșenie amintirea 
eroilor căzuți în zbor de șoim 
pe crestele Carpaților, Buhului 
sau ale Tatrei. O mică fotogra
fie, alături de multe altele, ni-l 
înfățișează pe colonelul (r) Con
stantin I. Lițu, cu ani în urmă 
comandantul unui batalion de 
vinători de munte. L-am întîlnit 
deunăzi. Ne-a vorbit îndelung 
despre multele fapte și întâm
plări de pe front la care a fost 
părtaș.

— îmi amintesc, parcă ar fi 
azi, dimineața de 21 octombrie, 
cînd batalionul nostru (6 V. M.), 
aflat pe direcția loviturii prin
cipale a Diviziei 3 Munte, a de
clanșat atacul pentru eliberarea 
orașului Beiuș — orașul meu 
natal —, ocupat vremelnic de că
tre trupele horthyste. A fost o 
luptă scurtă, dar crincenă. Ma
joritatea ostașilor noștri erau 
moți, de prin părțile locului. 
S-au bătut cu un curaj nemai
pomenit, luptând nu o dată la 
baionetă, pentru fiecare stradă, 
pentru fiecare casă, pentru fie
care palmă de pămînt româ
nesc. însă, dintre toate faptele 
la care am fost martor, cel mai 
mult și mai mult m-a impresio
nat brăviird Uhui soldat mai 
vitstnic. 11 chema Ion Cismaș. 
Deși invalid, ceruse să rămână 
în linia întâi. Acolo, la Beiuș, 
cu Un singur ochi câfe-i mai ră
măsese, țiiitea fără greș îh duș
man.

Se luptau ostașii vitejește, câ 
un singur om. Țara întreagă, la 
chemârea Partidului Comunist 
Român : „Totul pentru front, 
totul pântfu victorie!" se ridica

se Ia luptă dîrză pentru izgo
nirea cotropitorului fascist. Și 
nimic nu era prea greu* pentru 
că în inimi ardea, sfintă, 
iubirea de patrie și libertate. Și 
crezul în cauza dreaptă a luptei 
lor. Și speranța în zorii ailei de 
mîine ; ai zilei de azi.

...Azi, cei mai tineri școlari 
ai Liceului pedagogic „Eftimie 
Murgu" rostesc legămint so
lemn de pionier in sala încăr
cată de istorie a muzeului uni
tății de infanterie ce poartă nu
mele înțeleptului, viteazului 
Mircea cel Bătrin : „Voi învăță 
și voi munci pentru a deveni 
fiu de nădejde al patriei mele 
Republica Socialistă România. 
Voi fi credincios poporului și 
Partidului Comunist Român".

Jură pionierii. Eroii nu sînt 
niciodată singuri. Acum ei pri
mesc omagiul curat al celor mai 
tinere vlăstare ale țării... Din 
fotografii ii însoțesc parcă cu 
un zîmbet cald, părintesc, cei ce 
s-au jertfit pentru clipa sărbă
torească de acum. Pentru viito
rul luminos al acestor copii și 
al celor ce vor veni... Sergentul 
Ion Badea — căzut eroic la cota 
263, cu îndemnul pe buze: „îna
inte, băieți!" ; sublocotenentul 
Neagu Munteanu și caporalul 
Ion Filip, secerați de glonț vrăj
maș lingă tunul lor cu care ni
miciseră atitea cazemate duș
mane... Și alții, mulți...

Eroii nu sînt singuri niciodată. 
Trăiesc în amintirea și în fap
tele celor de azi, ale fiilor lor...

L-am căutat pe fiul maiorului 
Văsile Prică, comandantul unui 
batalion din Regimentul 92 in
fanterie, căzut vitejește undeva 
în Cehoslovacia. Raportorul de 
front scrisese, cu un stilou in 
care erau parcă mai multe la
crimi decît cerneală, atunci des
pre Prică : „Dimineața zilei de 
10 februarie 1945 îl găsește pe 
maiorul Prică în omătul pînă la 
briu, depunind eforturi supra
omenești pentru a cuceri cota 
767 de la sud de satul ceh Vol- 
na... In clipa cind voia să ra
porteze că divizia are cale libe
ră, un proiectil de brand greu 
l-a răspus tocmai pe el — cel 
mai viteaz, cel mai bun dintre 
cei buni... Acasă aveau să-l aș
tepte zadarnic soția și Sergiu, 
băiețelul lui de 9 ani". L-am 
găsit pe Sergiu Prică. Este in
giner electronist. Ne-a vorbit 
despre tatăl său cu mândria și 
prețuirea pe care anii nu le var 
osteni niciodată :

— 11 țin bine minte. Era un 
om bun, vesel, optimist. Ii ura 
pe hitleriști... Din puținele o- 
biecte care mi-au rămas de la 
el păstrez o busolă. Poate ca pe 
un simbol... Am crescut mare, 
sint acum om la rostul meu. Dar 
pe tata nu-l voi uita niciodată. 
Pentru mine el ramine nu nu
mai un erou, așa cum scrie in 
Ordinul de zi de aici, din mu
zeul unității, ci, in primul rind, 
un om, un exemplu de bărbăție 
și omenie nu numai pentru mi
ne, ci pentru toți tinerii de azi 
care trăim și înălțăm o țară li
beră, mereu mai frumoasă și mai 
bogată.

...Cind, la gît cu cravatele ro
șii tivite cu tricolor, micuții 
pionieri au ieșit emoționați din 
muzeu, le-a dat bihețe soarele.

Ca un arc peste timp, rămîne, 
nestinsă, iubirea, fierbintea iu
bire de patrie.

Maior CRISTIAN LEON
Maior ION JIANU

Căpitan NICOLAE RADU
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Dezbaterile de la Națiunile Unite
• PENTRU REALIZAREA ASPIRAȚIILOR LEGITIME 
ALE POPORULUI COREEAN • ADOPTAREA 
UNUI PROIECT DE REZOLUȚIE PRIVIND ÎNTĂ

RIREA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE

Comitetul pentru problemele politice și de securitate, princi
palul organism al Adunării Generale, a trecut la abordarea pro
blemei coreene, care are ca unul din subpuncte inițiativa unui 
grup de 42 state, inclusiv România, ce vizează „Crearea 
condițiilor favorabile pentru transformarea armistițiului într-o 
pace durabilă în Coreea și accelerarea reunificării independente 
și pașnice a Coreei“.

Cele 42 de state au prezentat 
Comitetului și un proiect de re
zoluție la acest subpunct — do
cument care are drept obiective 
principale încetarea amestecului 
străin în afacerile interne ale 
poporului coreean și asigurarea 
unei păci trainice în zonă, crea
rea condițiilor pentru stimularea 
procesului pozitiv generat de 
inițiativele politice și eforturile 
R.P.D. Coreene tinzînd spre reu- 
nificarea independentă și pașnică 
a țării.

Luind cuvintul Ia dezbateri, 
ambasadorul României la O.N.U., 
Ion Datcu, a subliniat necesita
tea ca Națiunile Unite să con
tribuie în mod efectiv la efortu
rile poporului coreean de reali
zare a aspirațiilor sale naționale 
pe baza celor trei principii ale 
independenței, reunificării paș
nice și unității naționale.

România, care a militat întot
deauna pentru respectarea drep
tului inalienabil al poporului co
reean de a-și decide singur des
tinele — a subliniat ambasado
rul țării noastre ■— sprijină cu 
hotărire lupta justă a poporului 
coreean pentru reunificarea paș
nică și independentă a patriei 
sale pe baza celor cinci puncte 
avansate de guvernul R.P.D. Co
reene și respinge încercările 
autorităților sud-coreene vizînd 
crearea a „două, state coreene4' 
și permanentizarea scindării 
Coreei.

Consecventă poziției sale de 
principiu privind imperativul 
lichidării bazelor militare stră
ine și retragerii tuturor trupe
lor de pe teritoriile altor state, 
România se declară pentru re
tragerea neîntârziată a tuturor 
trupelor străine staționate în. 
sudul Coreei sub drapelul Na
țiunilor Unite.

în încheiere, vorbitorul a făcut 
apel la delegațiile statelor mem
bre ale comitetului să adopte 
proiectul de rezoluție al celor 
42 de state, document care pro
pune măsuri confbrme scopuri
lor și principiilor Cartei O.N.U., 
drepturilor legitime șl interese
lor. fundamentale ale poporului 
coreean.

Ri Zong Moc, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, a declarat că 
cheia soluționării problemei co
reene constă în retragerea tutu
ror trupelor străine din sudul 
Coreei, care ar pune astfel ca
păt amestecului străin în afa
cerile interne ale poporului co
reean. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea înlocuirii armistițiu
lui din Coreea cu un acord de 
pace, creindu-se în acest fel 
condiții pentru accelerarea reu- 
nificări.i independente și pașnice 
a Coreei.

Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adu-

nării Generale a adoptat — cu 
87 de voturi pentru, 1 contra și 
16 abțineri — un proiect de re
zoluție la punctul „Transpu
nerea în viață a Declarației asu
pra întăririi securității interna
ționale", proiect supus dezbate
rilor de un grup de 37 de state, 
intre care și România.

Documentul cheamă toate 
statele să-și intensifice efortu
rile în vederea identificării unor 
soluții juste și durabile pro
blemelor internaționale, astfel 
îneît pacea și securitatea să fie 
intr-adevăr bazate pe respecta
rea efectivă a principiilor fun
damentale ale dreptului inter
național. De asemenea, rezoluția 
reafirmă atît legitimitatea luptei 
popoarelor aflate sub dominația 
colonială, cit și opoziția față de 
orice amenințare cu forța sau 
folosirea forței, față de inter
venție, agresiune, ocupație stră
ină și presiuni economice și po
litice prin care se încearcă vio
larea suveranității, integrității 
teritoriale, independenței și 
securității statelor.

în vederea asigurării păcii, 
securității și cooperării interna
ționale, rezoluția recomandă a- 
doptarea de măsuri menite să 
ducă la oprirea cursei înarmări
lor și promovarea dezarmării, 
desființării bazelor militare stră
ine de pe teritoriile altor state, 
crearea de zone denuclearizate 
și orientarea eforturilor spre 
dezarmarea generală și totală, 
subliniind, totodată, necesitatea 
creșterii rolului O.N.U.

Declarația Solemnă Comună 
româno-mexicană 

publicată 
ca document oficial 

a! Adunării Generale a O.N.U.
Declarația Solemnă Comu

nă a președintelui Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și a președintelui 
Statelor Unite Mexicane, 
Luis Echeverria Alvarez, 
semnată la Ciudad de Mexi
co la 10 iunie 1975 cu prile
jul vizitei oficiale a șefului 
statului român în această ța
ră latino-americană, a fost 
publicată ca document ofici
al al Adunării Generale a 
O.NiU., la punctul „Transpu
nerea în viață a Declarației 
asupra întăririi securității in
ternaționale".

Dezvoltarea 
cooperării 

româno-iordaniene 
La încheierea lucrărilor celei 

de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de coope
rare economică și tehnico-știin- 
țifică dintre Republica Socialistă 
România și Regatul Hașemit al 
Iordaniei, la Amman a fost sem
nat un protocol în care se sta
bilesc măsuri menite să contri
buie la dezvoltarea cooperării 
economice și extinderea schim
burilor comerciale româno-ior
daniene, în lumina programului 
de lucru elaborat cu ocazia vi
zitei întreprinse în Iordania de 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Tot la Amman a fost semnat 
acordul dintre guvernele român 
și iordanian cu privire la trans
porturile rutiere.

dinjariie socialiste
R.P. POLONĂ:

Crește continuu numărul 
specialiștilor

CONGRESUL MONDIAL AL FEMEILOR 
PENTRU ANUL INTERNAȚIONAL 

AL FEMEII
Cuvintul conducătoarei delegației române

Manifestări 
dedicate Zilei 

armatei 
române

Cu prilejul „Zilei Armatei Re
publicii Socialiste România" au 
fost organizate noi manifestări 
peste hotare. La adunarea fes
tivă care a avut loc la Praga 
au rostit alocuțiuni atașatul mi
litar și aero al țării noastre, co
lonel Voicu Țugurel, și general- 
maior Frantisek Jarousek. Cu 
același prilej, la Casa centrală 
a armatei din capitala Ceho
slovaciei. a fost deschisă o ex
poziție de fotografii înfățișînd 
aspecte din viața și activitatea 
ostașilor români. O expoziție 
asemănătoare a fost deschisă și 
la Havana. La Roma și Viena 
au fost organizate gale de filme 
militare românești.

La manifestări au luat parte 
generali și ofițeri superiori din 
țările gazdă, atașați militari, alte 
persoane oficiale.

P
olonezii spun 
despre țara lor, 
nu fără legitimă 
mindrie, că „Po
lonia este țara 
oamenilor care 
învață". O asemenea afirma

ție se întemeiază, desgiur, pe 
fapte, pe date, concentrate in 
limbajul lor cel mai elocvent 
— graiul cifrelor. Statistici 
ale țării prietene arată că a- 
proximativ un sfert din 
populație frecventează școli, 
universități, ori își comple
tează și iși desăvirșesc cu
noștințele prin diverse 
cursuri. în 1974, în Republica 
Populară Polonă funcționau 
110 instituții de învățămînt 
superior și filiale ale aces
tora, în care învățau peste 
350 000 de studenți. Cei apro
ximativ 100 studenți la 10 000 
locuitori reprezintă un indice 
înalt chiar pentru- țări foarte 
avansate și atingerea lui este 
cu atît mai relevantă pentru 
dezvoltarea învățămîntului 
actual polonez cu cit în anii 
dinaintea celui de al doilea 
război mondial in universită
țile Poloniei învățau de 7 ori 
mai puțini studenți.

In ultimii 15 ani, numărul 
persoanelor care lucrează în 
economia națională și au 
studii superioare a crescut de 
trei ori. S-a triplat, de ase
menea. numărul angajaților 
cu studii medii, a sporit foar
te mult cifra celor cu pregă
tire in școli profesionale. 
Pornind de la postulatul că 
economia nu înseamnă numai 
resurse naturale și mașini, ci 
în primul rînd oameni cu o 
cit mai înaltă pregătire — ca
pabili să adauge țării noi 
valori materiale și spirituale 
— una din principalele preo
cupări ale învățămîntului po
lonez este modernizarea a- 
cestuia în raport de cerințele 
dezvoltării economico-sociale

a societății. O modernizare 
in sensul planificării, orien
tării și pregătirii cadrelor su
perioare necesare progresului 
țării. în condițiile revoluției 
tehnico-științifce, cînd se 
vorbește tot mai mult de ex
plozia informațională, practi
ca reclamă un anumit număr 
și anumite categorii de spe
cialiști, în funcție de necesi
tățile dezvoltării proprii. Un 
asemenea imperativ stă și în 
fața discipolilor Almei Mdter, 
a magiștrilor săi: adaptarea 
întregului sistem de educa
ție și invățămint la cerințele 
concrete ale țării. De aceea, 
o direcție prioritară in cadrul 
exigențelor învățămîntului 
Superior polonez o constituie 
cercetarea științifică in func
ție de planurile concrete de 
dezvoltare a industriei, agri
culturii. Pînă in 1985, numă
rul cadrelor științifice cu
prinse in sfera științelor teh
nice, cu o gamă largă de a- 
plicabilitate, se va tripla în 
institutele Academiei polo- 
neze de științe. Aceasta im
plică, in ansamblu, o sporire 
continuă a nivelului de cu
noștințe și o lărgire perma
nentă a domeniilor de cu
noaștere. Importanța roade
lor activității științifice este 
dovedită și de faptul că, în 
ultimii ani, volumul cheltuie
lilor destinate acestui sector 
a crescut cu 16 la sută, în 
acest an fondurile afectate 
sferei științifice și de cerce
tare reprezentând. 2,5 la sută 
din venitul național.

Activitatea de cercetare în 
legătură directă cu producția, 
antrenarea tot mai intensă a 
studenților la studierea și so
luționarea a numeroase pro
bleme practice, oferă actua
lilor și viitorilor specialiști 
condiții optime de afirmare.

D. IOVĂNEL

Miercuri au continuat 
dezbaterile pe comisii în 
cadrul Congresului Mon
dial al Femeilor pentru 
Anul Internațional al Fe
meii, găzduit de 
R.D. Germane.

Luînd cuvintul în 
„Femeia și dezvoltarea 
tribuția la viața socială, 
pendență politică și economică 
a țării sale, la democratizare și 
progres social"; tovarășa Lina 
Ciobanu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului 
Național al Femeilor, a arătat că 
tematica congresului, ca și a 
celorlalte manifestări care 
desfășurat în acest an. 
țiază faptul că nu se 
discuta despre condiția 
despre afirmarea ei în 
problemelor păcii și cooperării, 
ale dezvoltării, ale lichidării tu
turor formelor de exploatare, 
inechitate și discriminare.

Ne aflăm într-o perioadă — a 
spus vorbitoarea — cînd în lume 
au loc mari transformări revo
luționare. schimbări profunde 
în raportul de . forțe în favoarea 
progresului social, a forțelor care 
se pronunță pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă. în rîndul 
cărora masele de femei se ma
nifestă cu tot mai multă vigoare. 
Este necesar totodată, să nu 
pierdem din vedere faptul că în 
lume sînt încă multe probleme 
de soluționat, cursul destinderii 
este abia la început, mai există 
zone de încordare, focare de 
tensiune și conflicte care pot 
duce la ciocniri militare, la răz
boaie cu consecințe grave pen
tru umanitate, mai sînt încă for
țe imperialiste, reacționare, care 
nu au renunțat la vechea politi
că și care continuă să se opună 
curentelor și tendințelor pozitive 
din viața internațională. Por- 

. nind de la aceste realități,, con
siderăm că se impune unirea tot 
mai strînsă a forțelor înaintate 
de pe întreg globul, a tuturor 
popoarelor, inclusiv a femeilor, 
pentru consolidarea și continua^ 
rea cursului destinderii, pentru 
excluderea definitivă din viața 
internațională a politicii impe
rialiste de inegalitate și asupri
re, pentru instaurarea unor re
lații noi. bazate pe deplina ega
litate în drepturi, pe respectul 
independenței și suveranității 
naționale, pe neamestec în trebu
rile. interne și avantaj reciproc, 
pe nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu folosirea ei, 
pentru instaurarea unei noi or- 
dini economice și politice inter
naționale care să asigure res
pectarea dreptului.. fiecărei na
țiuni la dezvoltare economico- 
socială independentă.

Conducătoarea delegației ro
mâne a propus ca acest Congres 
să se adreseze guvernelor tuturor 
statelor, O.N.U.. forțelor înain-

capitala.

comisia 
— con- 
la inde-

s-au 
eviden- 

poate 
femeii, 

afara

• DEN SIAO-PIN, vlcepre- 
mier al Consiliului de Stat al
R. P. Chineze, și Ciao' Kuan-hua, 
ministrul chinez al afacerilor 
externe, au continuat, 'miercurii 
la Pekin, convorbirile cu Henry 
Kissinger, secretarul’ de stat al
S. U.A. — informează agenția 
China Nouă. ‘

ORIENTUL
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• GHEORGHE BADRUS, am
basadorul României în Uniunea 
Sovietică, a avut o întrevedere 
cu N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării.

în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, des
fășurată într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate proble
me ale colaborării și cooperării 
economice dintre România și 
U.R.S.S.
• HAVASI FERENC vicepre

ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Ungare, președin
tele părții ungare în Comisia 
mixtă guvernamentală româno- 
ungară de colaborare economică 
și tehnico-științifică, l-a primit, 
miercuri, pe Mircea Popescu, 
vicepreședinte al C.S.P., vice
președinte al părții române în 
comisia mixtă. în cursul con
vorbirii au fost discutate pro
bleme ale dezvoltării relațiilor 
economice și tehnico-științifice 
româno-ungare.

• CU PRILEJUL aniversării a 
15 ani de la stabilirea relațiilor 
diplomatice între România și

Cuba, la Havana a fost des
chisă în sălile Muzeului de arte 
decorative o expoziție de artă 
fotografică și artizanat româ
nesc.

VIZITA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al P.C.R. IN U.R.S.S.

• O delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul 
Ștefan Boboș, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț 
al P.C.R., a făcut o vizită 
pentru schimb de experiență 
în U.R.S.S., la invitația C.C. 
al P.C.U.S.

Membrii delegației au avut 
convorbiri Ia C.C. al P.C.U.S., 
Ia Consiliul Central al Sin
dicatelor din U.R.S.S., și au 
vizitat unități economice și 
instituții culturale din orașul 
Moscova și regiunea Belgo
rod.

Delegația a fost primită de 
I. V. Kapitonov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire, 
desfășurată într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

CONVORBIRILE S.A.L.T.

• LA 22 OCTOMBRIE, la 
Geneva a avut loc o nouă în
tâlnire între delegațiile U.R.S.S. 
și S.U.A. care participă la con
vorbirile sovieio-americane pri
vind limitarea armamentelor 
strategice ofensive — informează 
agenția TASS.

ACORD SOVIETO-AMERICAN

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA UNITED PRESS IN
TERNATIONAL, președintele 
S.U.A.. Gerald Ford, a anunțat 
că Statele Unite și U.R.S.S. au 
parafat un acord pe cinci ani 
referitor la livrarea de cereale 
americane către Uniunea Sovie
tică, acord ce va intra în vigoa
re în anul viitor. Valoarea anuală 
a acestor livrări — care se ri
dică la 6—8 milioane tone — 
este de aproximativ un miliard 
de dolari.

Pe de altă, parte, președintele 
Ford a arătat că' sînt 'în curs 
negocieri sovieto-americane pri
vind achiziționarea -de către 
Statele Unite a unor cantități , de 
petrol din U.R.S.S.

tate din întreaga lume, ca să 
acționeze cu mai multă hotărire 
pentru adoptarea de măsuri 
concrete și eficiente care să 
ducă în final la dezarmarea ge
nerală și completă, îndeosebi la 
dezarmarea nucleară, și să spri
jine concret înfăptuirea progra
melor vizind îmbunătățirea con
diției femeii.

ITALIA - Imagine din timpul unei recente demonstrații in cadrul câreia muncitori de la întreprinde* 
rile de construcții din Roma au cerut satisfacerea revendicărilor lor economice și sociale

Școli fără profesori, 
profesori fără slujbe

In R.F.G., mii de ore de curs pierdute din lipsa

Cei ce au trecut in-* 
tîmplător pe strada 
Schiffgraben din Ha- 
novra in acea zi de 
septembrie târziu au 
luat notă cu oarecare 
uimire de demonstra
ția ce avea loc în fața 
clădirii 
Culturii 
Saxonia 
Demonstrația 
intr-adevăr, ceva 
bițor. Cele șapte sute 
de persoane care se 
adunaseră pentru a-și 
exprima protestul fă
ceau parte aproape 
exclusiv din grupa de 
virstă medie, între 30 
și 50 de ani, de parcă 
ar fi fost convocate a- 
colo pe acest criteriu. 
Aproape fiecare din ele 
purta o placardă pe 
care cuvintele cele 
mai frecvent întîlnite 
erau diverse forme ale 
verbului „a protesta" 
la timpul prezent. Ne
obișnuitul demonstra
ției provenea din fap
tul că participanții 
erau membri ai comi
tetelor de părinți de 
la gimnaziile din land.

în aceeași zi, toți 
cei 60 000 de gimna- 
ziști din acest land au 
rămas acasă, cu acor
dul părinților și pro
fesorilor lor, în cadrul 
unei greve de protest 
de o zi — prin parti
cipare, cea mai puter
nică acțiune grevistă a 
elevilor din istoria 
R.F.G.

Motivul acestor ac
țiuni revendicative 
este de dată mai ve
che — altfel ele nu ar 
fi avut loc la atît de 
puțin timp după înce
perea anului școlar, 
învățămintul -mediu 
din Saxonia Inferioa-

Ministerului 
al landului 
Inferioară, 

avea, 
, iz-

cadrelor didactice

Imagini de pe Venus
în premieră

Stația automata sovietici 

„Venus-9" a devenit primul

satelit artificial al Planetei

ră, și în general din 
R.F.G., resimte o a- 
cută lipsă de cadre di
dactice. Din această 
cauză, elevii sînt tri
miși acasă adesea 
după prima sau a doua 
oră de clasă. Numărul 
orelor pierdute dato
rită lipsei de profe
sori a ajuns îngrijo
rător. în Saxonia In
ferioară, spre exem
plu, nu se pot ține în 
medie 26,1 Ia sută din 
orele de clasă, dar e- 
xistă școli și localități 
unde se pierde chiar 
fiecare a treia oră dc 
curs. Pe alocuri, parte 
din materii nu se mai 
predau deloc. Potrivit 
revistei „Der Spie
gel", în 2 500 de certi
ficate școlare înmîna- 
te în primăvara tre
cută în Bavaria lipsea 
cei puțin o notă, deoa
rece materia respecti
vă nu putuse fi pre
dată de nimeni. Din 
cele 6 900 de clase de 
gimnaziu din Saxonia 
Inferioară, 1047 au 
scos din program is
toria, 686 au renunțat 
la fizică. 400 la limbă 
și literatură, 296 la 
matematică. Nemulțu
mirea este, așadar, 
mai mult decît în
dreptățită, căci la un 
procentaj de 20 la sută 
ore neținute, în cinci 
ani un elev pierde 
practic un întreg 
de școală ! Pentru 
menține cit mai 
duse pierderile de ore 
de predare, multe 
școli sînt obliga
te să recurgă Ia aglo
merarea claselor, cu 
consecința cunoscută 
și inevitabilă a scă
derii nivelului calita
tiv al procesului

structiv-educativ. Așa 
se face că, într-un 
stat cu un înalt nivel 
de dezvoltare econo
mică, clasele cu peste 
40 (și chiar cu 50 de 
elevi) nu constituie o 
raritate.

Propriu-zis nu este 
vorba de o „criză de 
cadre didactice", ci în 
primul rînd de lipsa 
mijloacelor financiare 
cerute pentru angaja
rea numărului nece
sar de profesori. Pa
radoxal, numeroase 
școli trebuie să renun
țe la o treime, un 
sfert sau o cincime 
din ore. în timp ce mii 
de profesori și învăță
tori caută zadarnic un 
loc de muncă (2100 în 
Bavaria, 2 000 îrt Hes- 
sa etc.). Mai mult, o

parte din landuri au 
planificat chiar și 
pentru perioada ur
mătoare concedieri im
portante în rîndul ce
lor ce-și pot încă e- 
xercita profesia de e- 
ducator — posturile de 
profesori urmînd a fi 
„economisite" se ri
dică, de pildă, la 400 
în Schleswing — Hols
tein și la 2 500 în Sa
xoni a Inferioară.

Recesiunea economi
că, care confruntă R. 
F. Germania, afectea
ză, așadar, din ce în 
ce mai mult învăță- 
mintul și educația, a- 
runcindu-și umbrele 
nu numai asupra pre
zentului, ei, indirect, 
și asupra viitorului.

BAZIL ȘTEFAN

Stația automată interplanetară 
sovietică „Venus-9" a devenit 
primul satelit artificial al Pla
netei Venus, după ce a parcurs, 
în 136 zile de zbor, distanța de 
peste 300 milioane kilometri — 
relatează agenția TASS.

Aparatul lansat de stația au
tomată a efectuat o aterizare 
lină pe Venus. Pentru prima 
oară au fost obținute imagini ale 
suprafeței planetei de la locul 
de aterizare în condițiile atmos* 
ferei de pe Venus — presiunea 
de 90 de ori mai mare în com
parație cu cea de pe Pămînt șl 
temperatura de 485 grade Cel
sius.

Miercuri, la ora 6.58 (ora Mos
covei), aparatul lansat de la 
bordul stației automate, Ia 
22 octombrie, a intrat ih
atmosfera planetei cu o viteji 
de 10,7 km pe secundă. La înăl-, 
țimea de 50 km deasupra Plan^ 
tei Venus, sistemul de parașute^ 
re a fost detașat iar din acest 
moment aparatul și-a continuat 
înaintarea spre Venus utilizînd 
sistemul aerodinamic de frîna- 
re. La ora 8,13 (ora Moscovei), 
aparatul a coborît lin pe supra
fața planetei. Din acest moment, 
timp de 53 de minute, au fost 
făcute cercetări alo atmosferei 
cu ajutorul instalațiilor științi
fice de la bordul aparatului și 
au fost transmise imagini de la 
locul coborîrii. Semnalele trans
mise de aparat au fost recepțio
nate la bordul satelitului artifi
cial al planetei de unde au fost 
retransmise pe Pămînt.

In cursul acestor prime cerce
tări s-au obținut date despre 
stratul de nori al Planetei Ve
nus, caracteristicile optice și pa
rametrii planetei, condițiile de 
luminozitate de la suprafața lui 
Venus, precum și date privind 
proprietățile fizice și caracteris
ticile rocilor de pe planetă.

APROPIAT
Reuniunea Comisiei militare n*xte egipteano- 

israeliene
Comisia militară mixtă egip- 

teano-israeliană s-a întrunit, 
miercuri, la postul 512 âl forțe
lor O.N.U., situat în nordul zo- 
nei-fămpon' din Sinai. Reuniu-, 
nea a fost prezidată de genera
lul Ensio Siilasvuo. coordonato
rul forțelor și organismelor 
O.N.U. staționate în Orientul A- 
propiaț. ’ Părțile au procedat la 
examinarea modalităților practi
ce de realizare a prevederilor 
celui de-al. doilea acord interi
mar de dezangajare militară în 
Sinai. După cuni a precizat 
Bengt Liljestrand. comandantul 
Forțelor O.N.U. de supraveghe
re a încetării focului (UNTSO), 
această primă reuniune nu este 
decît o ședință ordinară a Co
misiei mixte egipteano-israelia- 
nă. Ea va fi urmată de o serie 
de alte întrevederi,' potrivit ele
mentelor stabilite în calendarul

de aplicare a protocolului la a-. 
corduL menționat.

Comisia militară mixtă egip- 
teano-israeliană, organism for
mat din ofițeri ai celor două 
părți implicate, are misiunea de 
a examina problemele ce decurg 
din aplicarea Acordului de dez
angajare. militară și, : totodată, 
de a asista forțele de urgență 
ale O.N.U. în exercitarea man
datului lor.

Apropiat scrutin
electoral în Elveția

Calendarul evacuării de către 
Israel a coridorului care duce la 
exploatările petroliere de la Abu 
Rodeis, la est de Golful Suez, 
în Sinai, a fost dat publicității 
marți, ,de către generalul Bengt 
Liljestrand, comandant șef al 
forțelor de urgență ale O.N.U.

în cursul unei conferințe de 
presă ținute la Cairo, generalul 
Liljestrand a explicat că este 
vorba despre replierea progre
sivă a trupelor israeliene. A- 
ceastă repliere treptată va în
cepe la 15 noiembrie și se va 
desfășura în 6 faze.

într-un , interviu acordat zia
rului- „L’Unita". președintele 
portughez. Francisco da Costa 
Gomes, a arătat că pentru Por
tugalia se pune „în primul rînd 
problema restabilirii poziției sale 
proprii în Europa, afectată de 
cei 40 de ani de dictatură izola- 
ționistă". De asemenea, a spus 
Costa Gomes, Portugalia poate 
contribui la facilitarea dialogu
lui intre Europa și țările lumii 

• a treia.
Referindu-se la problemele 

interne, președintele Gomes a 
declarat că se' impune întărirea 
disciplinei printr-o autoritate 
care să reprezinte ea însăși o 
garanție a menținerii cuceririlor 
democratice dobîndite de la 25 
aprilie și pînă în prezent.

Președintele portughez a sub
liniat. totodată, necesitatea păs
trării ordinii si disciplinei în 
armată. „Alianța dintre popor 
și armată — a spus el — trebuie 
să se formeze în procesul coti
dian 
tipie _______ _____ ,___
zare forțele armate pot și tre
buie

Evocînd evoluția- procesului de 
decolonizare a fostelor teritorii 
portugheze din Africa, președin
tele Gomes a afirmat dorința 
Portugaliei de a sprijini toate 
eforturile pentru soluționarea 
problemei angoleze. în vederea 
proclamării deplinei indepen
dențe a acestei țări.

• ÎN PREGĂTIREA PRIMU
LUI CONGRES AL PARTIDU
LUI COMUNIST DIN CUBA, 
ce va avea loc la sfîrșitul lunii 
decembrie a acestui an, în în
treaga țară au loc in aceste zile 
adunări de dări de seamă, de 
alegere a delegaților la Congres 
și a candidaților pentru orga
nele superioare ale conducerii 
de. partid.

La adunarea de partid a pro
vinciei Havana, prezidată de 
Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, au fost 
aleși 163 de candidați pentru 
Comitetul Central și 617 dele
gați la Congres. în unanimitate, 
adunarea i-a ales pe tovarășii 
Fidel Castro, Raul Castro, 
doilea secretar al C.C. al 
din Cuba, ceilalți membri 
Biroului Politic, ai Secretariatu
lui și ai actualului Comitet Cen
tral. candidați în viitorul Comi
tet Central.

al 
P.C.

ai

de îndeplinire a unor mul- 
obiective, la a căror reali-

să contribuie".

Electoratul elvețian este che
mat., la sfîrșitul acestei săp- 
tămîhi, să desemneze pe 
cei 200 de deputați ai Con
siliului Național și pe cei 44 de 
reprezentanți ai cantoanelor în 
Consiliul statelor. Conform Con
stituției, în Elveția au loc a- 
legeri parlamentare din patru 
în patru ani, la sfîrșitul ultimei 
săptămîni a lunii octombrie.

Dacă alegerile din 1971 s-au 
desfășurat sub semnul acordării 
dreptului de vot femeilor, anul 
acesta, remarcă observatorii, 
campania electorală este domi
nată de problemele economice, 
avînd în vedere că actuala si
tuație economică a Elveției este 
cea mai gravă din perioada 
postbelică.

Principalele formațiuni politi
ce, elvețiene — Partidul Radical, 
Partidul socialist și Partidul 
Democrat-Creștin — au obținut, 
în decursul ultimelor trei dece
nii, aproximativ cite un sfert 
din locurile în parlament, for- 
mînd guvernul țării împreună 
cu Partidul populist (constituit 
în 1971 din fostul partid al ță
ranilor. meseriașilor și, claselor 
mijlocii).

Preocupări în S.U.A. pentru producerea
unor înlocuitori energetici

Guvernul ameri
can va solicita Con
gresului să recoman
de sprijin financiar 
pentru proiectele 
menite să stimuleze 
producerea unor 
combustibili sintetici 
echivalînd cu o can
titate de petrol de 
350 000 barili pe zi. 
Ideea a fost lansată, 

. încă în luna ianua
rie, cînd președintele 
Ford,a propus crea
rea linei industrii de 
conversiune a șistu
rilor bituminoase în 
petrol și a cărbune
lui în petrol și gaze.

Oficialități ameri
cane de resort au d- 
nunțat că proiectul 
va fi lansat în pe
rioada imediat ur
mătoare. la o scară 
deocamdată modestă, 
urmînd ca Congresul 
să decidă dacă pro
gramului respectiv i 
se va da amploare. 
Amorsarea la scară _ ... ____ ,
redusă a proiectului -după cum a declarat 
va diminua - riscurile recent directorul Ad-

la care se expune 
guvernul în cazul 
unui eșec și va per
mite, în același timp, 
oamenilor de știință 
să studieze potenția
lele efecte negative 
ale acestuia asupra 
mediului ambiant. în 
cazul în care Con
gresul american ar 
aproba rapid progra
mul amintit, relevă 
oficialitățile mențio
nate, construcția ,de ■ 
fabrici pentru, com
bustibilii sintetici ar 
putea începe în 1977, • 
cele 14 unități apre
ciate drept necesare 
pentru o producție 
de 350 000 barili pe 
zi puțind fi date ih 
folosință în 1978.

Programul de crea
re a unei industrii a 
combustibililor sin
tetici a fost propus in 
legătură cu criza, e- 
nergiei care a afec
tat in ultimii ani. 
Statele Unite. Astfel,

ministrației ...... 
cercetarea și dezvol
tarea energiei (ER
DA), Frank Zarb, in 
momentul de față 
S.U.A. sînt mult mai 
vulnerabile la un e-

■ ventual embargo pe
trolier decit au fost 
in anul 1973. El a 
precizat că producția 
de petrol a Statelor 
Unite a atins'cel mai

■ scăzut nivel din ut- • 
Urnii 9 ani, în- vreme . 
ce dependența de

. .importurile din ță
rile O.P.E.C. a cres
cut de la 49 la su,tă, 
înainte de embargo, 
la'60 la sută anul a- 
cesta.

Deși concomitent 
cu reducerea pro
ducției proprii în 
S.U.A. iau amploare 
prospecțiunile petro
liere. a menționat 
Frank Zarb, nu se 
așteaptă ca\ în viito
rii doi ani să se ob
țină beneficii reale 
de pe urma acestor 
prospecțiuni.

pentru

• turism FE „LINIA MAGINOT". Renumita linie de apă
rare construită de francezi înaintea celui' de-al doilea război 
mondial la granița cu Germania — ..linia Maginot" — care, după 
cum se știe, nu și-a dovedit funcționalitatea, deoarece trupele 
fasciste au pătruns în Franța prin Belgia — este un punct 
turistic deosebit de atractiv. Bunckerele subterane au fost trans
formate în baruri, hoteluri sau centre de distracție pentru tu
riști • ORDINATORUL LA ȘCOALĂ. Calculatorul electronic de 
buzunar și-a făcut intrarea în -clasele școlilor. In mal mult 
de 12 școli din Schleswig-Holstein (R.F.G.) se experimentează 
folosirea acestor miniordinatoare. Nu este vorba de a ușura 
tineretului școlar efectuarea de calcule complexe, ca extrage
rea rădăcinilor, a logaritmilor și a funcțiilor trigonometrice, 
ci de utilizarea noilor posibilități oferite de acest instrument 
perfecționat pentru valorificarea mai bună a matematicilor apli
cate • UN NOU MINERAL. în statul brazilian Bahia s-a des
coperit un mineral necunoscut, denumit „ibitiarit“. Principala 
caracteristică a noului naineral este calitatea de bun izolant 
care poate rezista de la -r200 la 4-200 grade C. In componența 
lui inti’ă aluminiul și kizelgurul • UN DIAMANT de 30,7 
CARATE a fost achiziționat pentru suma de 370 000 dolari în 
cursul unei licitații organizate la New York de firma „Parke- 
Bernet*’. Piatra prețioasă poartă numele de Jonker Nr. 4, pro
venind dihtr-un diamant brut enorm, de 726 carate, găsit în 
grădina proprie de un cetățean sud-african, Jacobus Jonker, 
în 1934, și tăiat ulterior în 12 piese. Suma record plătită pen
tru un diamant este de 1 050 000 dolari • BERE „SLABA". La 
Sofia, a fost pus în vînzare un nou sortiment de bere „Edel
weiss" („Floarea de colț") produsă lg fabrica de bere „Za- 
gorska", din orașul Stara Zagora. Ea păstrează toate calitățile 
și gustul berei obișnuite, cu o singură deosebire: nu conține 
alcool decît 1 la sută • CICLUL SOLAR ȘI SECETA. Potrivit 
revistei „Science et Vie“ în S.U.A. se conturează, în perspectivă, 
°^cîizâJ^ agriculturii cauzată de... Soare. Ciclul solar de acti- x.., , ----- se știe că punctele mi-

. x,„xxx.— V.U perioadele de secetă și, deci, de reducere
a șeptelului; vara viitoare se preconizează a fi o vară „rea“ 

. pentru, fermierii americani scrie climatologul • Thomson. în 
revistă citată « UN LOCUITOR AL SATULUI RIUMINSK, din 
regiunea Vladimir, a descoperit. în timp ce îsi săpa grădina, 
600 -dec monezi de argint care circulaseră în Rusia în secolele 
XVI-XVII. Mici, de formă ovală și foarte subțiri, monezile au 
înscrisă pe ele valoarea nominală de o copeică și datează în 
mare parte din perioada domniei lui Ivan cel Groaznic « O 
DESCOPERIRE IMPORTANTĂ. In urma unor cercetări înde
lungate^ un grup de specialiști francezi a făcut o descoperire 
care ar . putea avea importante consecințe în industria construc
țiilor. Noutatea constă în faptul că pentru fabricarea betonu
lui se poate folosi în locul apei obișnuite apă de mare în 
amestec cu un număr de 18 substanțe, ceea ce permite solidi- 
fiețarea amestecului, deoarece după cum se știe, gradul de 
salinitate ridicat al apei de mare împiedică solidifioarea. Des
coperirea prezintă o mare importanță, mai ales pentru acele 
țări unde resursele. de apă dulce ale rețelei hidrografice sînt 
insuficiente, sau tinde apa pentru consum se obține cu aju
torul instalațiilor de desalinizare a apei de mare, ceea ce ne
cesită mari cheltuieli. Experiențele făcute pînă acum de că
tre • cercetătorii francezi au fost încurajatoare și se speră că 
noul procedeu va putea fi folosit cu succes.

i.- v.itate, atinge punctul minim în 1976; 
njmale coincid cu perioadele de sece
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