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In județul alba s-au încheiat
ÎNSĂMÎNTĂRILE DE TOAMNĂ

județului Alba raportează în-Oamenii muncii de pe ogoarele ,
cheierea însămînțărilor de toamnă pe întreaga suprafață plani
ficată în unitățile agricole de stat și cooperatiste.

într-o telegramă adresată C.C. al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Biroul Comitetului județean Alba al P.C.R. se 
spune :

Lucrătorii din agricultura județului Alba vor acționa cu toate 
forțele pentru a face pămîntul mai mănos, munca mai spornică 
și roadele mai bogate, asigurînd astfel transpunerea exemplară 
în viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului și statu
lui în vederea îmbunătățirii aprovizionării oamenilor muncii cu 
produse agroalimentare și creșterea nivelului de trai al popula
ției.

Din cronica întrecerii socialiste j
• ÎNDEPLININD PREVEDERILE pianului cincinal la 23 august 

1975. colectivul întreprinderii de unelte și scule Brașov va rea
liza pînă la sfîrșitul anului o producție suplimentară de peste 
180 milioane lei. Modul în care colectivul de aici, tinerii au ac
ționat în primele 9 luni ale anului sînt o dovadă că angaja
mentul asumat va fi integral îndeplinit. Astfel, producția glo
bală a fost depășită cu 105 la sută, producția marfă cu 101,8 la 
sută, producția la export cu 113 la sută, iar productivitatea mun
cii cu 108 la sută. Hotăriți să întâmpine Congresul al X-lea al 
U.T.C. cu fapte de muncă remarcabile tinerii de aici au declarat 
ziua de 26 octombrie zi record în producție. De asemenea s-au 
angajat să efectueze peste 100 000 ore muncă patriotică în spri
jinul producției. *

NICOLAE PETROVICI

• COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA a îndeplinit, 
luni, prevederile planului cincinal la producția marlă și la pro
ducția de oțel. In timpul astfel cîștigat siderurgiștii hunedoreni 
vor realiza o producție suplimentară sarcinilor perioadei 1971— 
1975 de peste 1,6 miliarde lei și vor elabora în plus 630 000 tone 
de oțel.

Menționăm că formațiile de lucru de la oțelăriile Martin și 
electrice ale combinatului produc, anul acesta, la aceleași agre
gate. mai mult cu peste 500 000 tone oțel decît în primul an 
al cincinalului.

• INDUSTRIA PRAHOVEANA care și-a realizat luni sarci- 
nile pe 10 luni din acest an va înregistra la finele lunii o pro
ducție suplimentară de circa 400 milioane lei. între altele, vor fi 
puse astfel la dispoziția economiei naționale, peste sarcinile de 
plan aproape un milion tone hidrocarburi și derivate din țiței, 
200 milioane kWh energie electrică, un mare număr de utilaje 
chimice și tehnologice, țesături și alte bunuri materiale.
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INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
Radioteleviziunii portugheze

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit la 25 octombrie pe Jose Carlos 
Megre, director al programelor politico-sociale la Radiotelevi- 
ziunea portugheză, și a acordat un interviu pentru Radioteievi- 
ziunea portugheză.

ÎNTREBARE : Intre po
porul român și poporul por
tughez există afinități fi
rești, decurgind din originea 
lor latină comună. Ce impor
tanță pot avea aceste afini
tăți in dezvoltarea relațiilor 
româno-portugheze ?

RĂSPUNS : Este adevărat că 
originea latină, afinitățile care 
decurg de aici joacă un anumit 
rol în dezvoltarea relațiilor din
tre România și Portugalia.

Cred însă că mai important 
este astăzi faptul că popoarele 
noastre au pornit pe calea dez
voltării sociale noi : poporul 
român a făurit societatea socia
listă și a trecut pe; calea făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, iar poporul 
portughez este preocupat de a 
trece pe calea făuririi unei noi 
ordini sociale, care să-i asigure 
deplina independență, bunăsta
re și fericire. Aceste preocupări 
constituie un factor de natură 
să contribuie la așezarea rela-

o 
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țiilor româno-portugheze pe 
bază nouă și la ridicarea lor 
un nivel superior, să asigure 
colaborare multilaterală, 
ciproc avantajoasă, să < 
perspective pentru continua dez
voltare a acestor relații, în 
teresul popoarelor noastre, 
cauzei păcii și colaborării 
lume.

in- 
al 
în

ÎNTREBARE : La cel de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. a 
fost afirmată dorința Româ
niei de a dezvolta relațiile 
cu țările din occidentul Eu
ropei. După cite rețin, tra
tatul de prietenie și coope
rare semnat între România 
și Portugalia este primul 
acord global între o țară so
cialistă europeană și o țară 
din Europa occidentală.

Cum apreciați, dumnea
voastră, domnule președinte, 
în lumina acestui acord și a 
celorlalte acorduri ce l-au 
însoțit, rolul celor două țări 
în destinderea relațiilor Est- 
Vest ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, 
România promovează relații de 
colaborare activă cu toate sta
tele lumii, fără deosebire de o- 
rînduire socială, și — în acest 
cadru* — acordă o însemnătate 
deosebită relațiilor cu țările din 
Europa occidentală, ținînd sea
ma de tradițiile îndelungate ale 
colaborării cu aceste țări, de fap
tul că realizarea unei păci trai
nice și a securității în Europa 
nu este posibilă fără o colabo
rare activă între toate statele 
continentului. Este adevărat, 
tratatul cu Portugalia este pri
mul tratat de prietenie și coo
perare semnat între România și 
o țară din Europa occidentală. 
Semnarea acestui Tratat a deve
nit posibilă datorită schimbări
lor care s-au produs în Portu
galia, drumului nou pe care a 
pășit atît din punctul de vedere 
al dezvoltării democratice inter
ne. cit și al lichidării colonia
lismului. al încadrării într-o po
litică activă de colaborare cu 
celelalte state, bazată pe prin
cipiile noi.

Faptul că cele două țări se 
găsesc deocamdată în blocuri 
militare deosebite dă o anumită 
semnificație acestui tratat de 
prietenie. Cred însă • că esențial 
este că popoarele noastre doresc

(Continuare în pag. a V-a)
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

• Delegația Partidului Republican al Poporului 
din Turcia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Reptiblicii Socialiste România, 
a primit, luni dimineața, delega
ția Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, condusă 
de Deniz Baykal, secretar gene
ral adjunct al partidului, depu
tat de Antalya, care, la invita
ția Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, între
prinde o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
loan Ceterchi, membru al Con
siliului Național al F.U.S.

Conducătorul delegației a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut și 
prietenie din partea președinte
lui Partidului Republican al 
Poporului din Turcia. Biilent 
Ecevit. Totodată, președintele 
Partidului Republican al Po
porului și soția sa au adresat 
urări de bine și omagiul lor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

în mesajul său. președintele 
Partidului Republican al Poporu
lui subliniază cu mulțumire dez
voltarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-turce și își 
exprimă speranța și convingerea

că înțelegerile cu privire la co
laborarea dintre cele două parti
de și țări, convenite. în cadrul 
întîlnirilor și convorbirilor cu 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
se vor realiza întocmai, slujind 
astfel popoarelor român și turc.

Mulțumind pentru mesajul și 
urările transmise, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evocat cu 
plăcere recentele convorbiri a- 
vute cu președintele Parti
dului Republican al Poporului, 
Biilent Ecevit, și a subliniat 
însemnătatea documentelor sem
nate cu acest prilej pentru dez
voltarea relațiilor dintre parti
dele și țările noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a transmis, din partea sa și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări președintelui Partidului 
Republican al Poporului și soției 
sale.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru vizita delegației Partidului 
Republican al Poporului din 
Turcia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că există 
bune perspective ca relațiile 
dintre P.C.R. și P.R.P. să se ex
tindă — servind cauzei priete
niei între poporul român și po
porul turc, păcii și colaborării 
internaționale. în această ordine 
de idei, s-a subliniat faptul că 
există mari posibilități ca între 
România și Turcia să se dez
volte o colaborare multilatera
lă. îndeosebi în domeniul eco
nomic, pe tărîm tehnico-științi- 
fic, cultural, cît și pe plan in

ternațional, pentru rezolvarea 
problemelor complexe din lu
mea de azi.

S-a reafirmat dorința ca re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Turcia să 
contribuie la traducerea în via
ță a documentelor^ adoptate la 
Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, la promo
varea unei largi conlucrări, re
ciproc avantajoasă, în Balcani, 
în interesul tuturor popoarelor 
din această regiune, al dezvol
tării lor independente pe calea 
progresului economic și social.

în context, a fost relevată ne
cesitatea de a se ajunge cît mai 
grabnic la o reglementare po
litică, durabilă, a situației din 
Cipru, care să asigure convie
țuirea pașnică a celor două co
munități într-un stat democra
tic. respectarea independenței, 
suveranității și integrității te
ritoriale a acestei țări. A fost, 
de asemenea, evidențiată dorin
ța ca adîncirea colaborării ro
mâno-turce să contribuie la in
staurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, la solu
ționarea politică a problemelor 
litigioase care confruntă omeni
rea, la făurirea unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Secretarul general adjunct al 
Partidului Republican al Poporu
lui a adresat invitația ca o de
legație a Partidului Comunist 
Român să efectueze o vizită în 
Turcia. Invitația a fost accepta
tă cu plăcere.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

• Președintele Uniunii Democratice de Stingă 
din Grecia

PE MĂSURĂ
DEZBATEREA NOASTRÂ

Ce așteptați, tovarășe ministru,
de la tinerii care lucrează in sectorul dumneavoastră ?

in

Mereu în avangarda 
progresului tehnic

AVRAM,Convorbire cu ing. IOAN
Ministrul industriei construcțiilor

Publicăm textul în pagina a lll-a
de mașini

PIONIERIA, VLĂSTAR TÎNĂR, 

DE NĂDEJDE, AL
PARTIDULUI UOMUNLST ROMÂN

Un articol de VIRGILIU RADULIAN,
Președinte al Consiliului Național al Organizației Pionierilor

pe care îl puteți citi în pagina a ll-a

Tinerii din județul Caraș-Se- 
verin întîmpină Congresul al 
X-lea al U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. cu împliniri 
care depășesc cu mult angaja
mentele asumate în cinstea a- 
cestor importante evenimente 
din viața tineretului patriei.
• Planul anual la acțiunile de 

muncă patriotică a fost îndepli
nit încă din 23 August. în acest 
an, în județ au funcționat 17 
șantiere locale în industrie și 
investiții, 16 
șantiere în agri
cultură și 32 
șantiere edili
tar gospodărești 
în cadrul cărora 
au lucrat peste 
32 000 tineri. • 
între obiective
le construite de tineri prin 
muncă patriotică în acest an 
se cuvin menționate : casa de 
de odihnă pentru pionieri de 
la Pîrîul Alb, grădinița de la 
Moroasa, Ateneul tineretului 
etc. • Pînă la conferința jude
țeană a organizației U.T.C., ti
nerii din Caraș-Severin au rea
lizat lucrări de muncă patrio
tică nefinanțate în valoare de 
peste 90 milioane lei, angajîn- 
du-se ca în cinstea Congresului 
al X-lea al U.T.C. să mai reali
zeze încă 3,5 milioane lei. • In 
acest an peste 26 800 de tineri 
au participat la acțiunile de 
muncă patriotică în sprijinul 
producției. în cadrul schimburi
lor de onoare organizate la Com
binatul siderurgic Reșița, între
prinderea constructoare de ma
șini Reșița, întreprinderea „O- 
țelul Roșu“, întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa, Com-

Azi, județul
Caraș-Severîn

binatul de prelucrare a lemnu
lui Caransebeș tinerii au reali
zat o producție în valoare de 
peste 9,5 milioane lei. • In urma 
angajamentelor și acțiunilor ini
țiate de organizațiile U.T.C. in 
cadrul întrecerii „Tineretul — 
factor activ în îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen“, în 
întreprinderile industriale din 
județ s-au obținut importante 
producții suplimentare, s-au 
realizat economii de materii 

prime, materia
le, carburanți și 
energie electri
că în valoare de 
peste 7,3 milioa
ne lei • Prin 
rezultatele ob
ținute s-au evi
dențiat în între
cerea socialistă 

peste 5 200 tineri • Pentru per
fecționarea pregătirii profesiona
le a tinerilor, în acest an, s-au 
organizat numeroase concursuri 
profesionale la care au participat 
peste 19 600 de muncitori • De 
la începutul anului pînă acum 
au prezentat inovații și raționa
lizări 76 de tineri.

SUPLIMENTAR,
PRIN EFORTURILE TINERILOR

(Continuare în pag. a Ii-a)

j Raport pionieresc la Școala 
generală nr. 198 din 

Capitală

In aceste zile din preajma 
Congresului, tinerii din unită
țile economice ale județului Ca- 
raș-Severin raportează impor
tante producții suplimentare ob
ținute prin eforturi proprii în 
cadrul unor schimburi prelun
gite, zile și săptămîni record ale 
producției și altor acțiuni iniția
te de organizațiile U.T.C. Astfel, 
cei peste 5 000 de tineri de la 
întreprinderea constructoare de 
mașini Reșița vor raporta Con
gresului realizarea prin muncă 
patriotică a unei producții de 
peste 8 milioane lei. Pentru în
deplinirea acestui angajament 
uteciștii de la secția mașini Die
sel. au realizat suplimentar, un 
motor Diesel de 2 100 CP, cei de 
la turnătoria de oțel au elabo
rat. în plus, 5 șarje de oțel spe
cial ; tinerii de la secția boghi
uri vor realiza, pînă la Con
gres, o producție suplimentară 
de 2 milioane lei. La rîndul lor, 
cei de la secția mașini electrice 
au terminat cu trei luni mai de
vreme trei motoare asincrone și 
iouă motoare sincrone. Cu un

în ziua de 27 octombrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit pe Ilias Iliou, președin
tele Uniunii Democratice de 
Stînga E.D.A. — din Grecia, 
care face o vizită în țara noas
tră.

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

Oaspetele a mulțumit căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea 
acordată, pentru ospitalitatea de 
care s-a bucurat în timpul șe
derii în țara noastră, pentru 
posibilitatea oferită de a cu
noaște realizările obținute de 
poporul român pe calea dezvol
tării economice și sociale, a 
bunăstării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a

salutat cordial pe președintele 
Uniunii Democratice de Stînga 
din Grecia și și-a manifestat 
satisfacția față de vizita sa în 
România, exprimîndu-și convin
gerea că ea va contribui la 
promovarea relațiilor dintre 
P.C.R. și E.D.A., la adîncirea 
prieteniei și colaborării dintre 
cele două țări și popoare.

în cursul convorbirii, s-a a- 
preciat pozitiv stadiul relațiilor 
dintre România și Grecia și a 
fost relevată hotărîrea comună 
de a acționa pentru amplifica
rea și aprofundarea raportu
rilor româno-elene în domeniile 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural, considerîndu-se 
că dezvoltarea acestor legături 
este în folosul și spre binele 
ambelor popoare, în interesul a- 
firmării relațiilor de bună veci
nătate, cooperare și pace în 
Balcani, al destinderii, colabo
rării și securității în Europa și 
în întreaga lume.

Abordîndu-se unele aspecte 
ale actualității politice interna
ționale, s-a reliefat necesitatea 
transpunerii în fapt a prevede
rilor Actului final al Conferin
ței general-europene, a instau
rării unei securități -reale și a 
unei cooperării rodnice pe con
tinentul nostru și în lume, a li
chidării focarelor de încordare 
și conflict, a reglementării po
litice a diferendelor dintre state, 
a promovării cauzei păcii și în
țelegerii între popoare.

S-a subliniat, de comun acord, 
că înfăptuirea acestor obiective 
fundamentale reclamă intensifi
carea și unirea, pe plan națio
nal și internațional, a acțiunilor 
forțelor de stînga, ale tuturor 
forțelor revoluționare, progre
siste, democratice, a eforturilor 
tuturor statelor și popoarelor.

întrevederea s-a deșfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

• Ministrul federal pentru dezvoltare tehnică 
și investiții din Republica Socialistă Cehoslovacă

tn cursul după-amiezii de 
luni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a primit pe La
dislav Supka. ministru federal 
pentru dezvoltare tehnică și in
vestiții din Republica Socialis
tă Cehoslovacă, care efectuează 
o vizită în țara noastră.

La primire a participat tova
rășul Ion Ursu, președintele

Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie.

A luat parte, de asemenea, 
Miroslav Sulek, ambasadorul 
Cehoslovaciei la București.

Oaspetele a adresat, cu acest 
prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial din 
partea tovarășului Gustav Hu- 
sak, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste

Cehoslovace, și a tovarășului 
Lubomir Strougal. președintele 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe ministrul 
cehoslovac ca, la întoarcerea 
în patrie, să transmită, din 
partea sa, un călduros salut 
tovarășilor Gustav Husak și 
Lubomir Strougal.

(Continuare în pag. a Vl-a)

• Conducătorul delegației Comitetului Militar de 
Eliberare Națională (C.M.L.N.) din Republica Mali

I. MORARU

Foto : O. PLECAM

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, luni, 27 octombrie, pe 
conducătorul delegației Comite
tului Militar de Eliberare Națio
nală (C.M.L.N.) din Republica 
Mali, Amadou Baba Diarra, 
vicepreședinte al C.M.L.N. și mi
nistrul planului, care efectuează 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

La primire a participat tova
rășul Ion Pățan, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului.

Oaspetele a înmînat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Comitetului Mili
tar de Eliberare Națională, pre
ședinte al Republicii Mali, colo
nel Mousa Traore, un mesaj de 
prietenie, transmițînd, totodată, 
poporului român urări de feri

cire și prosperitate.
Mulțumind, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a adresat, la rindul 
său, urări de sănătate președin
telui Mousa Traore, iar poporu
lui malian noi succese în activi
tatea sa consacrată progresului 
economic și social al patriei sale.

Amadou Baba Diarra a ex
primat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde mulțumiri pen-

(Continuare în pag. a Vl-a)
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Pioniem, vlăstar linăr,
de nădejde, at și revoluția

Partidului Comunist Român
Au mai rămas puține zile 

pînă la cea de a IlI-a Confe
rință Națională a Organizației 
pionierilor. Cele 2 milioane de 
purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor întâmpină acest eveni
ment muncind și învățînd cu 
hărnicie și avint, dăruind patriei 
și partidului cît mai multe fap
te demne pionierești.

Anii care au trecut au fost 
ani de înfăptuire rodnică a mă
surilor stabilite de Partidul Co
munist Român privind perfec
ționarea neîntreruptă a vieții de 
organizație și de îmbunătățire 
continuă a conținutului educa
tiv al întregii activități pionie
rești. Sub conducerea nemijlo
cită a Partidului Comunist Ro
mân, Organizația pionierilor a 
adus, în această perioadă, o 
contribuție de preț la educarea 
revoluționară a tinerei gene
rații, la formarea personalității 
șț conștiinței comuniste a aces
teia. S-a confirmat în mod stră
lucit valoarea excepțională, te
oretică și practică, a concepției, 
a orientărilor și obiectivelor pe 
care conducerea partidului, 
personal secretarul general, le-a 
pus în fața Organizației pionie
rilor. Succesele dobîndite, pe 
baza de granit a principiilor 
fundamentate de tovarășul 
Nicoîae Ceaușescu cu privire la 
Organizația pionierilor ca orga
nizație revoluționară a copiilor 
din țara noastră, s-au reflectat 
semnificativ în prețuirea și 
sprijinul pe care întreaga so
cietate, părinții, cadrele didac
tice, opinia publică, instituțiile 
și factorii cu atribuții în dome
niul educației le-au acordat și 
le acordă susținut înfăptuirii 
obiectivelor și programelor e- 
ducativ-politice ale Organizației 
pionierilor, în puternicul ecou 
internațional de care se bucură 
această activitate în toate țările 
lumii.

Determinantă în concepția și 
practica partidului nostru cu 
privire la Organizația pionieri
lor este conducerea sa nemijlo
cită de către partid, la toate 
nivelele, dialogul neîntrerupt 
dintre comuniști și tînăra ge
nerație a patriei, ca metodă 
fundamentală de educare revo
luționară, de creștere și formare 
a tinerei generații in spiritul 
idealurilor comuniste. - Avînd 
drept strălucit model și îndemn 
pe însuși secretarul general al 
partidului, comuniștii manifestă 
o neîntreruptă și generoasă pre
ocupare și grijă pentru crește
rea și educarea în spirit revo
luționar a pionierilor, a tuturor 
copiilor țării, pentru întărirea 
și dezvoltarea neîntreruptă a 
organizației pionierilor.

Partidul a pus in centrul ac
tivității Organizației pionierilor 
preocuparea educării lor în spi
ritul patriotismului activ, al 
faptei, dîrzeniei și muncii, al 
atitudinii revoluționare puse în 
mod conștient, responsabil, mi
litant în slujba ridicării Româ
niei pe cele mai înalte culmi 
ale civilizației și progresului.

Adine întipărită in conștiința 
celoF două milioane de purtă
tori ai cravatei roșii cu tricolor 
va rămîne denumirea ce le-a 
fost atît de inspirat atribuită de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de „Feți frumoși 
comuniști", expresie a încrederii 
partidului în hotărirea, devota-, 
mentul și cutezanța _ tinerelor 
vlăstare ale patriei în lupta 
pentru triumful binelui, hărni
ciei, curajului, adevărului și 
dreptății în viața și în munca 
lor, denumire pe care pionierii 
năzuiesc din tot sufletul să o 
merite și să o cinstească prin 
fapte demne de muncă și com
portare. Din această entuziastă 
năzuință au țîșnit nenumărate 
inițiative și acțiuni pionierești 
de vibrant patriotism și nemăr
ginită dragoste față de partid : 
„Ne pregătim să devenim demni 
urmași ai comuniștilor", „De la 
comuniști învățăm cutezanța", 
„Programul partidului — pro
gramul nostru de fapte, gînduri 
și năzuințe" ș.a. Toate aceste 
activități au contribuit și con
tribuie la educația politică și 
moral-civică a copiilor.

Tot ceea ce se înfăptuiește în 
pionierie se realizează sub aus
piciile perspectivei pionier- 
utecist-comunist și, tocmai de 
aceea, una din laturile și sen
surile precise ale educației pio
nierești este cultivarea militan
tismului revoluționar, a atitu
dinii de participare activă și de 
angajare neîntreruptă a tuturor 
pionierilor la îndeplinirea tutu
ror îndatoririlor sociale. In a- 
cest spirit Organizația revo
luționară a copiilor din țara 
noastră așează' în centrul în
tregii sale activități educarea în 
spiritul cultului muncii. Ac- 
ționînd pe baza „Programu
lui educației prin muncă și 
pentru muncă, în spirit re
voluționar a pionierilor și șco
larilor" adoptat de cel de al 
III-lea Forum Național, pio
nierii au făcut din ridica-

ȘTAFETA MUNCII
(Urmare din pag, I) 

bilanț bogat se prezintă și tine
rii metalurgiști. Astfel, uteciștii 
de la Combinatul siderurgic Re
șița au realizat peste plan 9 720 
tone de oțel și peste 10 000 tone 
laminate, iar cei de la întreprin
derea „Metalul Roșu" au con
tribuit la depășirea sarcinilor de 
plan cu 200 tone oțel, 600 tone 
laminate finite, și 60 tone bare 
trase.

IN CONTUL UTECIST 
AL ECONOMIILOR

O preocupare permanentă ma
nifestă organizațiile U.T.C. din 
unitățile industriale ale județu
lui pentru reducerea consumu
rilor de materii prime, mate
riale, combustibil și energie. La 
întreprinderea de construcții 
metalice Bocșa, de pildă, s-au 
format „echipe ale economiei", 
care verifică de două ori pe 
săptămînă funcționarea mașini
lor și instalațiilor, controlează 
in toate schimburile felul în

VIRGILIU RADULIAN
Președinte al Consiliului 
Național al Organizației 

Pionierilor

al

au 
de 
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rea nivelului la Învățătură 
tuturor școlarilor obiectiv fun
damental al activității lor, do
meniu hotărîtor de educare în 
spirit patriotic, revoluționar. în 
precedentul an școlar au dove
dit — printr-o muncă îndîrjită 
și tot mai bine organizată — că 
știu să-și îndeplinească îndato
rirea de a învăța temeinic ; 
pește 7 000 de unități și zeci de 
mii de detașamente au încheiat 
anul școlar 1974/1975 cu toți pio
nierii promovați. In această ne
întreruptă preocupare s-au di
namizat toate inițiativele pio
nierești, și-au găsit expresie vie 
prietenia și solidaritatea în 
muncă și învățătură, a fost pu
ternic afirmat principiul etic 
pionieresc : „Toți pentru unul 
și unul pentru toți !“, s-a în
tărit voința, spiritul combativ, 
omenia și fermitatea pioniereas
că. în noul an școlar, în pragul 
cincinalului revoluției tțhnico- 
științifice, aceste ..înfăptuiri se' 
vor transforma într-un autentic 
asalt pionieresc asupra științei, 
tehnicii și culturii, sub semnul 
luptei hotărite pentru calitate, 
pentru o temeinică și multilate
rală pregătire pentru muncă, 
pentru viață. La aceasta se a- 
daugă preocuparea tot mai sus
ținută a pionierilor de a contri
bui, după puterile lor. dar în 
mod responsabil, cu însuflețire 
și dăruire, la legarea învățăturii 
de munca productivă, de practi
că, de viață. Ei lucrează 
încă de pe acum, în strînsă co
laborare cu uteciștii, în mii de 
microceapeuri și microîntreprin- 
deri industriale, în nenumărate 
cercuri tehnico-aplicative și a- 
teliere, în laboratoare și clu
buri de creație științifică sau 
tehnică.

Copiii nu sînt crescuți în 
„seră", ci puși în situația de a 
se dezvolta în nemijlocită con
fruntare cu cerințele muncii, 
ale vieții. Atracția spre munca 
practică se dovedește irezisti
bilă, .FJ.unjai între 1 ianuarie — 
1 septembrie 1975 pionierii 
plantat' peste 14 milioane 
pomi fructiferi, copaci și 
buști ; au efectuat pe 102 000 ha. 
lucrări pentru întreținerea unor 
plantații pepiniere, izlazuri și 
pășuni, au colectat peste 8 400 
tone deșeuri de metale feroase, 
neferoase etc. în aceste cifre se 
află încorporată nu numai o 
mare cantitate de muncă, stă
ruință și disciplină, dar șî un 
imens și nestăvilit entuziasm, 
dorința înflăcărată de a dovedi 
prin faptă că pionierii sînt 
demni și vrednici fii ai comu
niștilor, ai poporului. Odată cu 
începerea actualului an școlar, 
o frumoasă inițiativă s-a răs
pândit în întreaga mișcare pio
nierească : cincinalul afirmării 
revoluției tehnico-științifice ro
mânești să fie pentru școlari și 
cincinalul celor mai bune rezul
tate la învățătură.

O puternică înrîurire asupra 
copiilor o exercită întîlnirile cu 
eroi ai muncii socialiste, cu 
fruntași în producție, cu alți 
oameni ai muncii. Cultivarea 
dragostei față de munca în pro
ducție, a idealurilor de a deve
ni ei înșiși muncitori de frunte 
ai țării, oțelari, constructori, me
canizatori etc., capătă sensuri 
precise și bogate în cadrul a- 
cestui neîntrerupt dialog al 
clasei muncitoare cu purtătorii 
cravatelor roșii cu tricolor. La 
Reșița, în timpul lucrărilor ce
lui de al IV-lea Forum Națio
nal, s-a petrecut un fapt deose
bit : oțelarii din brigada de ti
neret, fruntașă pe combinat, au 
elaborat împreună cu un grup 
de pionieri, delegați la Forum, 
o șarjă de oțel special, de 
mai bună calitate, pe care 
dedicat-o simbolic tuturor 
tătorilor cravatei roșii eu 
color. Se năștea atunci nu 
mai un dar muncitoresc, dar și 
o nouă, incandescentă chemare, 
un fierbinte îndemn muncito
resc, cu valoare de simbol, la o 
acțiune pionierească plină de 
fermitate, demnă, perseverentă, 
de o cît mai bună calitate, că
reia pionierii înșiși sâ-i adauge 
mereu nobilele însușiri ale 
voinței, organizării și inteligen
ței pionierești.

Una dintre condițiile funda
mentale ale creșterii spiritului 
revoluționar este aceea de 
a stimula mai larg inițiativa 
pionierească, democratismul și 
autoconducerea pionierească, în
sușirea de a-i exersa pe copii 
în roluri active și răspunderi 
efective în viața de organizație. 
Pionierii s-au arătat demni de 
această încredere. La una din 
marile acțiuni care a devenit 
tradițională, „Marșul Victoriei", 
numărul participânților este a- 
proape egal cu numărul mem
brilor organizației : 1 milion și 
jumătate. Acțiunea „Eroica ’75" 

cea 
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tri- 
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care este gospodărit gazul me
tan, oxigenul, aerul comprimat. 
Procedînd astfel, uteciștii au 
contribuit la eliminarea mersu
lui în gol al transformatoarelor 
de sudură, ceea ce a dus la ob
ținerea unor economii de ener
gie electrică în valoare de peste 
100 000 lei. De asemenea, în în
treprindere se lucrează o zi pe 
lună cu electrozi economisiți. 
Tot în urma unei inițiative a ti
nerilor, în fiecare lună se recu
perează 10 tone de deșeuri me
talice din care se execută re
pere de mici dimensiuni. Pînă 
în prezent s-au economisit în a- 
cest fel peste 100 tone de metal. 
Aceeași cantitate de metal au 
economisit și tinerii de la între
prinderea „Metalul Roșu“, prin 
încărcarea la capacitatea maxi
mă a cuptoarelor și reducerea 
rebuturilor. La rîndul lor, tine
rii mineri de la întreprinderea 
minieră Anina au realizat pînă 
în prezent economii în valoare 
de peete 1,3 milioane lei. 

rod al inițiativei tuturor pionie
rilor, a dus în această vară fier
binte la acțiuni hotărite alături 
de întregul popor împotriva ca
lamităților naturale, pentru sal
varea recoltelor. La „Asaltul 
Carpaților" au participat în a- 
cest an peste 1 000 echipaje cu 
peste 15 000 de copii care au 
reușit să marcheze și să remar- 
cheze peste 8 000 km. trasee tu
ristice în munți, echivalent cu 
ceea ce s-a realizat în acest 
domeniu timp de 30 ani. în toa
te acestea este vorba de o par
ticipare conștientă, copilul sim
țind că acționează în sensul ne
cesității istorice, al participării 
sale și a celorlalți pionieri, ca 
generație la lupta întregului 
popor pentru propășirea patriei.

Indicațiile conducerii partidu
lui privind stimularea democra
tismului pionieresc și partici
pării nemijlocite a copiilor la 
conducerea organizației lor po
litice au dus la instituirea fo
rumurilor județene și naționale 
ale pionierilor, a funcțiilor 
de pionieri comandanți și 
de pionieri locțiitori ai pre
ședinților consiliilor organi
zației. Prin intermediul fiecărui 
forum național, pionierii au 
luat importante hotărîri. Acti
vul organizației se ridică acum 
la 340 000 de copii ! Ei învață 
să conducă, să acționeze cu fer
mitate, pentru îndeplinirea răs
punderilor de azi și a celor de 
mîine. Formarea și creșterea 
acestui activ, îmbogățirea ne
întreruptă a conținutului edu- 
cativ-politic al întregii activi
tăți pionierești n-ar fi fost cu 
putință fără munca plină de 
dăruire, competență și pasiune 
revoluționară a cadrelor didac
tice, a comandanților instruc
tori, fără conlucrarea mereu 
mai rodnică și mai amplă cu 
Uniunea Tineretului Comunist, 
cu alți factori sociali cu răspun
deri și atribuții în aceste do
menii.

în viitor se vor intensifica 
acțiunile menite să ducă la spo
rirea contribuției acțiunilor pio
nierești, cu organizarea temeini
că a muncii, cu preocuparea ne
întreruptă .pentru un nivel cali
tativ cit mai înalt, de o cît mai ‘ 
bună productivitate și’. eficiență ■ 
a tuturor activităților, de culti
vare mai stăruitoare a inițiati
vei, inteligenței și spiritului 
creator, a năzuinței de perfec
ționare și autodepășire neîntre
ruptă. Va căpăta o vigoare 
sporită lupta opiniei publi
ce pionierești și influența ei 
educativă în direcția înfrîngerii 
individualismului, a indiferen
ței, pentru o și mai puternică 
afirmare a principiului solida
rității, prieteniei și unității în
tregii generații în lupta pentru 
cele mai nobile țeluri, de pro
movare a spiritului tovărășesc.

La aceasta va contribui și în
sușirea de către copii, în cadrul 
unui ciclu de activități politico’- 
educative intitulat : „Pionier în 
fiecare clipă", a „Codului etic 
al pionierului" cuprinzînd nor
me și reguli ale activităților și 
vieții pionierești izvorînd din 
principiile și normele vieții co
muniștilor, ale eticii și echității 
socialiste și care definesc încă 
de pe acum conturul spiritual, 
moral, civic al purtătorului cra
vatei roșii cu tricolor, crescut și 
educat de către partidul comu
nist, ca viitor constructor al 
comunismului.

în întregul program educativ 
pe care-1 va înfăptui în conti
nuare, cu înaltă exigență co
munistă și profund devotament 
față de partid, Organizația pio
nierilor va așeza orientările 
desprinse din Programul parti
dului și obiectivele dezvoltării 
sociale, economice ale patriei 
noastre stabilite de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comu
nist Român, indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, ast
fel îneît pionieria să crească pe 
mai departe, în anii ce vin, ca 
un vlăstar tînăr. vrednic și de 
nădejde al Partidului Comunist 
Român.

A. VASILESCU

— Este elementul informațio
nal un liant între diferite disci
pline știinițifice ?

— Dacă nu un liant, pentru 
că asta nu sugerează ideea de 
întrepătrundere, ci mai mult 
contactul la interfață, atunci o 
sinapsă integratoare a zonelor 
comune a diferitelor domenii 
științifice.
- Ce a adus nou calculato

rul în viata oamenilor ?
— Calculatorul îl ajută foarte 

mult pe om în privința rapidi
tății și a eficientei muncii sale, 
dar nu-1 scutește să gîndească, 
să caute, să descopere. Aș pu
tea spune că, dimpotrivă, odată 
cu începutul erei calculatoarelor
— și în general, a informaticii
— mintea omului a fost degre
vată de o serie de sarcini de 
memorie și rutină, deschizîn- 
du-i-se drum adevăratei sale me
niri : aceea de a judeca si de a 
lua decizii. în felul acesta spi
ritul omenesc își recapătă și iși 
pune în valoare proprietatea sa 
primordială : capacitatea de 
sintetizare și generalizare. Deci, 
departe de a deprecia rolul in
teligenței umane, computerul a 
pus-o într-o nouă lumină. Nu 
ne mai putem ascunde în spa
tele cifrelor și al calculelor. 
Avem nevoie nu de inteligente 
care să știe să socotească, ci de 
inteligențe care să dea un sens 
acestor socoteli.

Alecsandru Dinu, pasionat in- 
formatician și eminent student 
al Facultății de automatică a 
Institutului politehnic din Bucu
rești este el însuși o asemenea 
inteligență. Dotat încă de mic 
cu un spirit de analiză ieșit din 
comun, cu o putere de muncă 
și asimilare superioară colegilor 
săi de generație, Alecsandru 
Dinu și-a păstrat nealterate pe

■ ■ ■ V

tehnică"
de ION POPESCU

Cartea lui Ion Popescu, a- 
părută recent în Editura po
litică, tratează un subiect de 
mare actualitate : proble
mele generației tinere în 
contextul generalizării re
voluției șțiințifieo-tehnice. 
Autorul sesizează adevărul 
că preocupările în acest 
domeniu al vieții econqmi- 
co-sociale nu se reduc doar 
la introducerea unor mașini 
noi, automatizate și a unor 
procedee tehnologice mo
dernizate. Tineretul se con
fruntă mai ales cu înnoirea 
mijloacelor de cunoaștere,

firiNEf '

_______

cu modificări în atitudini, 
în gindirea oamenilor.

„Omenirea — scrie auto
rul — vede în generațiile 
noi factorul esențial de con
tinuitate". Tinerii sint pro
motori ai noului în viața 
economico-socială ; și tot ei 
vor purta peste ani mesa
jul celor mai valoroase rea
lizări de azi. Pentru a fi la 
.înălțimea unei misiuni atit 
de importante este necesar 
ca pregătirea lor, persona
litatea lor să poarte am
prenta spiritului științific 
propriu acestei epoci de 
transformări revoluționare. 
„Tinărul de azi are nevoie 
de un regim de muncă și 
de odihnă științific organi
zat...". Pe acest teren tine
rii sînt chemați „să dea o 
nouă strălucire civilizației 
terestre, s-o ridice pe noi 
și tot mai înalte culmi".

Cartea lui Ion Popescu 
formulează întrebări la care 
tinerii au deja răspunsuri 
și întrebări la care încă 
așteaptă răspunsuri. în 
dezbaterea privind tineretul 
și revoluția științifico- 
tehnică lucrarea la care ne 
referim are meritul de a 
atrage atenția asupra dru
mului pe care trebuie să 
meargă tineretul în noile 
condiții concret-istorice : a- 
cela al primatului calității 
care, față de creșterea can
titativă. se dovedește a a- 
vea resurse nelimitate.

parcursul celor 5 ani de studen
ție toate aceste trăsături volitiv- 
temperamentale. Întîlnindu-l 
deunăzi la Centrul de calcul al 
institutului bucureștean, am de
pănat împreună amintiri comu
ne legate de anii de școală și de 
copilărie, petrecuți in vechea 
noastră urbe, la doi pași de 
curgerea liniștită a Dunării. 
Înalt, cu o privire iscoditoare și 

Computerii învață
de la oameni...

neastimpărată, a rămas același 
băiat modest, zimbitor și dis
tins.

S-a născut acum 23 de ani la 
Giurgiu. După studiile elemen
tare și liceale absolvite foar
te bine, perioadă in care cola
borează cu articole și probleme 
la Gazeta de Matematică și Fi
zică și participă cu succes la 
toate fazele olimpiadelor, in
clusiv la cea națională, Alecsan
dru Dinu reușește în vara anu
lui 1971 la concursul de admitere 
la secția Calculatoare cu o me
die de peste 9. Una din cele mai 
grele facultăți ale sistemului 
nostru universitar il primește pe 
tinărul student intr-un mod fe
ricit, acordindu-i în urma re
zultatelor strălucite la învăță
tură și activitate obștească mult- 
rivnita Bursă republicană. Este 
membru al Biroului organizației 
de bază P.C.R., șef al Comisiei

învățămintul politico-ideologic U.T.C.în noul an de studiu

organizarea învăță- 
politico-ideologic se 
că, în cadrul prepa- 
peptru deschiderea, 
de studiu, „Comițe-

Am mai subliniat și într-un 
alt articol cuprins în acest ciclu 
că rolul propagandistului nu se 
reduce la transmiterea de cu
noștințe. Important pentru fie
care propagandist este să-i în
vețe pe tineri cum să dobân
dească singuri aceste cunoștințe, 
să le arate mijloacele și să le 
insufle dorința s-o facă. E- 
xemplul personal pe care îl 
oferă propagandistul are și aici 
un rol important ; de aceea lui 
în primul rînd i se cere să a- 
profundeze temele pe care le 
vor dezbate tinerii, să se docu
menteze temeinic, pentru a fi 
într-adevăr apt să conducă dez
baterile și sa răspundă la în
trebările cursanților. Unul din
tre mijloacele eficiente prin 
care organele și organizațiile 
U.T.C. sprijină pregătirea pro
pagandiștilor și studiul indivi
dual al tinerilor în cadrul în
vățământului politico-ideologic 
este centrul de informare și 
documentare.

în instrucțiunile privind con
ținutul și 
mîntului 
precizează 
rativelqr 
noului an „
tele județene, municipale și o- 
rășenești ale U.T.C. vor asigura 
revederea și actualizarea pro
gramelor, organizarea corespun
zătoare a activității centrelor 
de informare și documentare 
politică a tineretului". Reiese 
clar din precizarea de mai sus 
cine poartă răspunderea directă 
pentru buna desfășurare a ac
tivității acestor fdruri de pregă
tire politică. în spiritul respon
sabilității cu care sînt investite, 
comitetele județene, municipale 
și orășenești ale U.T.C. trebuie 
să organizeze nemijlocit activi
tatea centrelor de informare și 
documentare, să acționeze — 
activizînd în acest scop orga
nizațiile de tineret, numeroși 
uteciști — pentru ridicarea fie
cărui centru la nivelul unei 
adevărate instituții de îndru
mare metodologică, de sprijini
re eficientă a pregătirii poli
tice în organizațiile U.T.C. și a- 
sociațiile studenților comuniști.

Am publicat în ziar progra
mul cursurilor pe problemele 
politico-ideologice și tematica 
pentru noul an de studiu. Atît 
propagandiștii cît și cursanții 
trebuie să fie sprijiniți pentru 
a dezbate la un înalt nivel, pe 
baza unei documentări temei
nice, a unui studiu aprofundat, 
temele programate. Firește, stu
diul individual este hotărîtor. 
Dar centrele de informare și 
documentare asigură baza ma
terială a pregătirii ; aici tinerii 
trebuie să găsească recomandări 
bibliografice, schițe de planuri 

Tinerii de la întreprinderea „Laminorul1" Brăila lucrează intens 
la realizarea angajamentelor luate de organizația U.T.C.

Foto: GH. CUCU

profesionale pe facultate și 
membru al Comisiei profesio
nale a Comitetului Executiv al 
U.A.S.C.R.

— Care a fost cel mai feri
cit moment al vieții tale ?

— Momentul în care regreta
tul savant, acad. Grigore Moisil 
mi-a propus să lucrez, sub în
drumarea dumnealui, la o temă 
de pionierat : „Formalizarea ma
tematică a teoriei circuitelor de 
comutație și componentelor e- 
lectronice". Am avut onoarea 
să fiu primit de profesor în 
cercul său de colaboratori și să 

ne întîlnim de câteva ori în par
ticular. Era un. om excepțional, 
unul din acei oameni în cazul 
cărora legenda despre viața lor 
rămîne in urma vieții însăși.

— Care a fost rezultatul cola
borării ?

— Din păcate profesorul a 
dispărut dintre noi, iar colabo
rarea a rămas neterminată, 
pentru că singur nu cunoșteam 
toate datele și nici ideile pe 
care le-ar fi adus magistrul.

— Ce a însemnat totuși aceas
tă intilnire pentru dezvoltarea 
ta ulterioară ?

— In primul rînd am căpătai 
un nou mod de abordare a pro
blemelor științifice. Apoi, o lec
ție de felul cum trebuie trăită 
o viată de om. Și, în al treilea 
rînd. înființarea societății ști
ințifice interdisciplinare „Infor
matica".

Constituită în 1973. la Iniția

tematice, o gamă largă de ma
teriale documentare.

nu• Fișierul bibliografic
poate lipsi din dotarea centru
lui de informare și documen
tare. Aici sînt menționate, pen
tru fiecare temă din programa 
învățămintului politico-ideolo
gic, sursele de documentare : 
hotărîrile de partid și de stat, 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cărți și reviste, stu
dii de specialitate. Este bine 
ca tinerii să poată găsi în bi

ACTIVITATEA
CENTRELOR

DE INFORMARE
Șl DOCUMENTARE

politico- 
„Româ-

blioteca centrului toate lucrările 
specificate în fișele bibliogra
fice ; de asemenea, în scopul 
asigurării unei documentări „la 
zi", este necesar ca în sălile de 
lectură să existe colecții ale 
principalelor ziare și reviste 
care publică articole în spriji
nul învățămintului 
ideologic : „Scîhteia", 
nia liberă", „Scînteia tineretu
lui", „Era Socialistă", „Revista 
economică", „Contemporanul", 
„Lumea", „Revista de filozofie", 
„Viitorul social" etc. Instruc
țiunile privind conținutul și or
ganizarea învățămintului poli
tico-ideologic subliniază și obli- 
gația comitetelor județene, mu
nicipale, orășenești ale U.T.C. 
de a elabora, pentru toate ca
tegoriile de propagandiști pla
nuri tematice și consultații. De
sigur, propagandiștii trebuie să 
găsească aceste materiale la 
centrele de informare și docu
mentare.

• Pliantele și graficele sînt, 
de asemenea, instrumente de 
bază în pregătirea politică a ti
nerilor. Pornind de la cerința 
racordării tematicii învățărnîn- 
tului politico-ideologic la actua

tiva unui grup de studențl en
tuziaști de la citeva facultăți 
bucureștene. societatea „Infor
matica" a luat naștere sub egida 
Centrului Universitar București, 
propunîndu-și să dezbată în șe
dințele sale probleme legate de 
aplicarea informaticii în diferite 
domenii, de Ia inginerie și ma
tematică, la medicină si agro
nomie.

— în ce constă dificultatea 
unor astfel de probleme ?

— Totul este o chestiune de 
limbaj. Noi. specialiștii în cal
culatoare, putem să găsim orice

limbaj de programare adecvat 
unui anumit domeniu. Pro
blema este ca specialiștii în ra
murile respective să ne pună 
la dispoziție toate relațiile ne
cesare, să ne arate ce este esen
țial, stabil și general pentru 
specialitatea lor. Este aici un 
schimb reciproc de informație, 
care atunci cînd va fi pus la 
punct, va marca triumful calcu
latorului în viața științifică.

— în viața științifică. Dar în 
viata cultural-artistică ?

— Sigur, calculatorul îsi face 
din ce în ce mai mult loc și în 
arta. Am ascultat simfonii pro
gramate, am văzut pictură pro
gramată. Apare însă un semn 
de întrebare : au aceste opere 
de artă aceeași vigoare ca cele 
„naturale" ? Nu sînt ele niște 
produse hibride, neviabile ? Pe 
marginea acestei Idei se poate 
discuta la nesfirșit. Părerea mea

litate, se recomandă ilustrarea 
temelor pe care tinerii le vor 
dezbate în cadrul cursurilor pe 
probleme politico-ideologice cu 
exemple concrete din viața e- 
conomică, politică, socială și 
culturală a județelor, întreprin
derilor și instituțiilor, organiza
țiilor de tineret. Realizarea de 
pliante și grafice, precum și 
reactualizarea lor ori de cîte 
ori este nevoie, reprezintă o 
modalitate eficientă de a exem
plifica temele pe care le dez
bat tinerii, de a demonstra cum 

se aplică într-un domeniu de 
activitate sau altul, in condi
țiile concrete ale diferitelor co
lective de muncă, ideile cu
prinse în documentele de partid 
și de stat, în cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Șe 
recomandă organizarea meto
dică a materialului documentar, 
structurarea lui cu rigurozitate 
în raport de principalele dome
nii ale activității economico- 
sociale și prezentarea într-un 
mod cit mai atrăgător. Plian
tele și graficele trebuie șă 
reflecte, pe baza Programului 
partidului și a Directivelor 
Congresului al XI-lea al P.C.R., 
principalele probleme privind 
intensificarea creșterii economi
ce, dezvoltarea și modernizarea 
industriei, progresele în do
meniul agriculturii, repartiza
rea armonioasă a forțelor de 
producție pe întregul cuprins 
al țării, ridicarea nivelului de 
trai al popofului, sistematizarea 
admipistrativ-teritoriajă. Altă 
categorie de materiale docu
mentare va face referiri con
crete la structura organizatorică, 
compoziția organelor puterii de 
stat în Republica Socialistă 
România, organizarea și activi-

ȘCOALA

VIAȚA BATE 
LA UȘĂ!

Virghjia. Andrei, Snagov, Ilfov l 
în materie de informații obliga- 
tqrii se vede că școala voastră 
trăiește cu doi ani în urmă. De 
doi ani nu se mai dă examen de 
admitere pentru intrarea în li
ceu! Acesta, fiind generalizat pe 
prima treaptă, primește în anul 
I. fără concurs', pe toți promova- 
ții clasei a VllI-a Apare deci cel 
puțin ciudat ceea ce ai auzit că 
s-ar da examen, la Liceul sani
tar din BUGurești iar g,poi cei 
proveniți din alte județe sînt re
partizați la alte licee din țară. 
Adevărat că în județul tău nu 
există liceu sanitar, dar te poți 
înscrie la Liceul sanitar din 
București de pe strada Pitarmoș. 
De .regulă procedeul este sim
plu : te prezinți la liceu, în 
vară, cu actele necesare și te 
înscrii. Se poate întîmpla însă 
ca la liceul dorit de tine să se 
înscrie mai mulți candidați de- 
cît numărul de locuri și atunci, 
pentru a-i departaja pe cei care 
să devină elevii acestui liceu, se 
organizează probe de verificare 
a cunoștințelor din materia cla
sei a VIII-a — numai probe

este că !n stadiul actual de dez
voltare al computerelor nu 
poate vorbi încă 
gramată.

— Dar se va 
vreodată de artă _________ ....
fiind artă adevărată ? Va putea 
fi prinsă în vreun limbaj acea 
seînteie de inefabil de la care 
începe arta ?

— Să încerc să-ți răspund. 
Omul a înaintat pe scara evo
luției, de-a lungul a nenumă
rate secole, acumulînd în me
moria sa logică și afectivă o 
mare cantitate de experiență, o 
bogată încărcătură de «înduri și 
sentimente. De aceea el este as
tăzi în stare să judece ce e bine 
și ce e rău, să selecteze, și apoi, 
bazîndu-se pe asta să treacă la 
faza următoare de creație. Com
puterul nu știe nimic din toate 
acestea, decît dacă noi il învă
țăm, cu alte cuvinte dacă-1 pro
gramăm. Ei bine, cînd se vor in
venta — și se vor inventa — cal
culatoare cu o capacitate de me
morizare atit de mare incit să 
înmagazineze, pe baza unui lim
baj adecvat, o multitudine de 
imagini, gînduri și sentimente, 
atunci vom avea artă 
mată.

— Artă programată... 
artă — simplu, ci artă 
mată. Elementul uman _____
lipsi nici atunci, pentru că el va 
trebui să programeze calcula
torul. Computerul nu va putea 
niciodată să aibă conștiința 
existenței de sine, să creeze 
singur !

— De acord. Elementul uman 
este și va fi indisponibil în orice 
activitate. Calculatorul nu este 
decât un instrument, care oricît 
de perfecționat va ajunge, nu 
va putea să-și înlocuiască crea
torul. De ce ? Pentru că omul 
își este suficient sie însuși, pe 
cînd calculatorul nu. Ca să 
existe, el are nevoie de om.

EUGEN ȘERBANESCU

se
de artă pro-
putea vorbi 

programată ca

progra-
Decl nu 

progra- 
nu va 

tatea Uniunii Tineretului Co
munist. Pot fi realizate grafice, 
pliante, fotomontaje privind 
creșterea continuă a grijii pe 
care partidul și statul, întregul 
popor o dovedesc pentru edu
carea și formarea tineretului, 
care în societatea noastră are 
un statut social-politic propriu 
și se bucură de condiții tot mal 
bune de muncă, de învățătură, 
de largi posibilități de afirmare 
în toate domeniile vieții eco
nomice, politice, sociale, cultu
rale etc. De asemenea, vor fi 
editate pliante care să ofere po
sibilitatea cunoașterii de către 
tineri a dezvoltării mișcării co
muniste și muncitorești din 
România, precum și a mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. ,O atenție deosebită 
se va acorda prezentării adec
vate a activității internaționale 
pe care o desfășoară partidul și 
statul nostru.

• Mijloacele audio-vîzuale 
contribuie cu bune rezultate la 
îmbogățirea și ridicarea efi
cienței întregii activități care 
se desfășoară în cadrul centre
lor de informare și documenta
re. în afara televizorului și a* 
paratului de radio, ca mijloace 
de informare, fiecare centru 
trebuie să dispună de hărți, e- 
pidiascoape, aparate de proiec
ție, aspectomate, fonoteci șl 
discoteci, care să redea, cu a- 
jutorul imaginii și sunetului, 
aspecte ilustrative pentru dez
voltarea economico-socială a pa
triei noastre în actualul cin
cinal și în perspectivă, precum 
și ale istoriei partidului și po
porului român.

și de 
în
de 
di- 
1U-

• In întreprinderi șl Instituții 
comitetele de partid organi
zează, după cum se știe, cabi
nete de științe sociale. Este 
bine ca organizațiile U.T.C. să 
contribuie activ la amenajarea 
și dotarea acestor cabinete, 
pentru a putea astfel să se fo
losească de ele în munca poli- 
tico-educativă.

La centrul de informare 
documentare, în cabinetele 
științe sociale tinerii se pot 
tîlni cu activiști de partid, 
stat și ai U.T.C.. cu cadre
dactice și cercetători care
crează în domeniul științelor
sociale, cu vechi militanți ai
partidului și ai mișcării revolu
ționare de tineret. De asemenea, 
ei pot organiza, în ace6t cadru, 
colocvii, simpozioane, mese 
rotunde, tribune ale ideilor și 
alte manifestări de acest. fel, 
care fac să crească eficiența 
întregii activități de pregătire 
politică.

ADRIAN VASILESCU 

scrise. Deci ceea ce țl se cere 
la ora aceasta este să Înveți 
foarte bine la toate materiile 
clasei a VIII-a.

Dorina Bogdan, Tîrnăveni î 
Trebuie studiat manualul de E- 
co-no-mie politică după care se 
pregătesc elevii de liceu.

Geta Fănică, Botoșani : Cam 
confuze lucrurile referitoare la 
drumul tău viitor. Se mat in- 
tîmplă.să ajungi greșit la un,J4“ 
ceu, așa _ cum ți s-a. întimplăt 
ție, din lipsă de informații. D^r 
dacă ești in anul II și termini, 
anul acesta prima treaptă de li
ceu, de ce te gîndești s-o iei de 
la capăt cu anul I, la un alt li
ceu — de telecomunicații ? E 
păcat de cei doi ani pe care i-ai 
petrecut în liceu studiind deja 
materiile de cultură generală 
prevăzute in această etapă șco
lară ; credem că e mai bine să 
aștepți să se clarifice lucrurile 
privind trecerea în cea de-a 
doua treaptă de liceu și așa 
poate că vei găsi o posibilitate 
să alegi profilul dorit în treapta 1 
a doua ori o școală profesională, 
răminind să urmezi mai departe 
liceul la seral. în ziarul nostru 
Vei găsi informațiile privitoare 
la aceste lucruri, evident atunci 
cînd le vom primi de la forurile 
de învățămînt în drept. Iți pre
cizăm însă că un liceu de tele
comunicații, deci cu un profil 
atit de îngust, nu există pe 
treapta întîi.

Dumitru Medaru, Fetești : In 
situația ta mai mult ca sigur că 
alegerea nu este indicată. Intere
sează-te Ia Centrul militar teri
torial de unde vei primi lămu
riri mai competente.

Un grup de elevi, Liceul real- 
umanist Olt : De auzit se aud 
multe (de altminteri, ne sur
prinde cît de des apare formula 
„am auzit" în scrisorile care ni 
se adresează), de spus se spun 
multe și așa a fost posibil să 
auziți despre modificările deja 
stabilite *în privința admiterii în 
învățămintul superior — 1976. 
Noi n-am auzit. De altfel, încă 
nu s-a schimbat nimic în con
ținutul și desfășurarea con
cursului de admitere pentru edi
ția din vara viitoare. Prevede
rile valabile sînt cele din bro
șura „Admiterea în învățămîn- 
tul superior —- 1975“. Dacă va 
interveni vreo modificare, ori
ei t de mică, ne va fi comunicată 
la timpul potrivit și noi, la rin- 
du-ne, vă vom comunica-o prin 
ziar. Luați-vâ deci mai puțin 
după vorbe, discutați cu sursele 
cele mai competente — dirigin
tele, conducerea școlii — și so- 
licitați-le informații sigure.

Mariana D. Caracal : Aceeași 
recomandare ca mai sus. Folo
sește drept îndrumar „Admiterea 
în învățămintul superior — 1975“. 
Ea indică disciplinele prevăzute 
pentru concursul de admitere la 
i acuitatea de biologie. Nu s-a 
lntimplat niciodată ca la con
cursul de admitere în învăță- 
mînțul superior să fie inclusă o 
disciplină pe care elevii n-au 
studiat-o în liceu. Reține : la 
concursul de admitere nu se 
cere o pregătire suplimentară 
celei făcute in liceu, ci numai 
una temeinică.

LUCREȚIA LUSTIG
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Faptele noastre de muncă — raportul nostru către Congres
Dialog intre constructorii 

de nave aî Șantierelor 
din Constanța și Galați

Două mari șantiere navale : 
Constanța și Galați.

Muncesc aici cîteva mii de ti
neri legați între ei prin aceeași 
frumoasă și grea profesiune : 
constructori de nave ! Dar, așa 
cum ne-au mărturisit-o, nu-i 
unește numai profesiunea. Le
gătura dintre ei. deși nu se cu
nosc. este de la inimă la inimă. 
La Galați, unul dintre interlocu
tori ne spunea : „Cind citesc 
în ziar că la Constanța a fost 
lansat la apă un nou minera
lier, aud dintr-o dată vuietul 
valurilor mării și văd, plutind 
pe ele, zveltă, noua navă“. La 
Constanța, un ,,navalist“ ne 
adăugase în finalul convorbirii : 
„Sîntem aici, la Marea Neagră, 
dar cînd ne sosesc vești despre 
succesele constructorilor gălă- 
teni, îmi apare în minte bătrî- 
na și mereu frumoasa noastră 
Dunăre și ■ mă gîndesc că noi, 
navaliștii, sîntem, de fapt, o fa
milie. indiferent că lucrăm pe 
un șantier sau altul..."

Astfel s-a născut prezentul 
fotoreportaj prin care am cău
tat să înlesnim un „dialog de

Șantierul naval 
Constanta

9

• 29 aprilie 1975 : a fost 
lansată la apă, in prezența to
varășului Nicolae Ceauțescu, 
secretar general al partidu
lui, nava mineralier „TOMIS" 
de 55 000 tdw.

• 14 iulie 1975 : colecti
vul constructorilor navali 
constânțeni a raportat Înde
plinirea sarcinilor planului 
cincinal. S-au obținut pro
ducții suplimentare în valoa
re de peste 4 300 000 lei ți 
economii in valoare de pes
te 3 000 000 lei.

• 20 august 1975.: a fost 
lansat la apă al doilea mi
neralier de 55 000 tdw - 
„BOCȘA”.

• Din producția suplimen
tară prevăzută a se rebliza 
pină la sfirțitul anului 1975 
(840 milioane lei) construc
torii navali au obținut, pină 
in prezent, 409 132 000 lei.

• Tinerii din organizațiile 
U.T.C. de la secția I Na
vală au realizat economii in 
valoare de peste 1 500 000 
lei.

• Economiile de material 
lemnos ale tinerilor din sec
ția a lll-a se ridică la suma 
de 1 000 000 lei.

Șantierul naval 
Galati9

• Pe primele 8 luni ale a- 
nului 1975 s-au obținut în
semnate depășiri ale sarci
nilor de plan : producția 
globala : 103,25 la sută ; 
producția-marfă: 102,38 la 
sută; productivitatea mun
cii ; 101, 71 la sută.

• La 9 octombrie 1975 a 
fost lansată la apă prima plat
formă de foraj marin constru
ită in țara noastră. 300 de 
tineri sudori, tubulatorî, e- 
lectricieni, lăcătuși au lucrat 
la construirea platformei care 
se numește... „GLORIA" - o 
construcție dreptunghiulară 
cu o lungime de 52 metri și 
o lățime de 41 metri, adinei- 
mea de foraj pină la 6 000 m.

• Prestînd in sprijinul pro
ducției „zile record" și 
„schimburi de onoare", ute- 
ciștii au realizat o producție 
suplimentară în valoare de 
13 000 000 lei.

PORNESC VAPOARE SPRE 

MĂRILE ȘI OCEANELE LUMII
Tineretul României socialiste

Șantierul naval Constanța Șantierul naval Galați
la distanță" între constructorii 
din cele două șantiere, dialog 
pe care l-am dorit și un potri
vit prilej de a face cunoscute 
cititorilor succesele cu care ti
nerii din aceste importante o-

biective ale industriei noastre 
întîmpină cel de-al X-lea Con
gres al U.T.C. și cea de-a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R. Să ascul
tăm împreună gîndurile curate, 
frumoase și. mai ales, simple și

directe așa cum sînt, de altfel, 
tinerii pe care i-am cunoscut și 
cărora le omagiem munca și 
hărnicia de care dau dovadă, 
pentru a da viață hotărîrii lor 
unanime : „Să înzestrăm flota

maritimă românească cu noi 
nave moderne de mare tonaj “.

Foto-reportaj realizat de 
TEODOR POGOCEANU 

EMILIAN PLECAN

MARCELA BOGHEAN î 
„Am 19 ani, și, de doi ani, 
sînt ucenică aici, la Șantie
rul naval din Constanța. 
Cînd am terminat liceul, am 
citit într-un ziar că șantierul 
califică tineri pentru mese
ria de sudor. Am venit aici 
și m-am înscris. Acum, cînd, 
îți transmit aceste gînduri, 
dragă Tasia Dima, lucrez la 
nava nr. 4 — un mineralier 
de 55 000 tdw. Execut sudu
ra la o „coastă" și vreau să 
iasă uniformă, plăcută la 
vedere. Este, în fond, marele 
meu examen : la 15 noiem
brie termin ucenicia și de
vin sudor cu drepturi depli
ne. îmi doresc să am întot
deauna „mină bună", așa 
cum ne cere meseria noas
tră nespus de frumoasă..."

TASIA DIMA : „..Dragă 
Marcela, și eu m-am califi
cat la locul de muncă, la 
Șantierul naval din Galați. 
Este o meserie grea — cea 
de sudoriță — dar, dacă o iu
bești, îți dă multe satisfacții. 
Mă pregătesc, acum, să dau 
probele pentru categoria a 
2-a de calificare. Dacă voi 
trece acest mare examen al 
meu — după cum vezi și eu 
am un mare examen .’ — voi 
căpăta dreptul să execut 
orice' lucrare de sudură. Ce 
să-ți mai spun despre mine ? 
Că aici, pe șantier, am cu
noscut un tînăr care mi-a 
devenit soț și este de mese
rie tot sudor, că avem un 
băiețel de 3 ani și ca, de cu- 
rînd, conducerea șantierului 
ne-a repartizat o locuință 
confortabilă."

VOICU ION : „îți fac cu
noscut un succes al nostru, 
al lăcătușilor mecanici : vom 
termina cu 10 zile mai devre
me suprastructura etajului 1. 
blocul 8 de la nava la care 
lucrăm. Ne-am gîndit să de
dicăm acest succes Congre
sului uteciștilor. Astăzi, am 
lucrat la penultima punte și 
am montat patru pereți. In 
curînd vom trece la asam
blarea lor pe navă. Din mîi- 
nile noastre se naște la Con
stanța încă un mineralier de 
55 000 tdw... Vom mai con
strui și altele. Ne pregătim 
să atacăm o premieră ...pe
trolierul de 150 000 tdw."

BOTAȘ GHEORGHE: 
„Conduc o echipă de tineri 
lăcătuși. Este numită în șan
tierul din Galați „echipa ti
neretului" și a luat ființă 
doar de o lună și jumătate. 
Ne mîndrim. totuși, și noi cu 
cîteva succese pe care le-am 
dedicat Congresului al X-lea 
al U.T.C. : am terminat re
cent montarea instalațiilor de 
ventilație, a pereților des
părțitori ai magaziilor de 
mărfuri și a instalației de 
aer condiționat la nava la 
care lucrăm. Planul l-am de
pășit cu 18 la sută. In echipă 
nu s-a înregistrat nici o ab
sență nemotivată. Sper ca 
pină la Congres să mai adău
găm cîteva noi succese...".

ZVÎNCA IOANA : „Mat 
întîi să te felicit pentru că 
am aflat că de curînd ai îm
plinit 21 de ani. De aici, de 
la Constanța, iți doresc mul
tă sănătate și noi succese în 
muncă. Eu sint mai mare 
decît tine, doar cu un an. 
M-am calificat la locul de 
muncă. Lucrez pe o macara 
portal de 50/25 tone. Șantie
rului îi datorez totul ! Pină si 
pe soțul meu l-am găsit, 
aici, pe șantier. Este de me
serie tot macaragiu. Despre 
rezultatele bune i-n muncă 
ce să-ți spun ? $tii cum le 
măsurăm noi : cu atenție 
încordată pentru ca legătu
rile să fie bine executate si 
să nu avem accidente..."

RUSOVICI CRISTINA ; 
i,...Iți mulțumesc pentru fe
licitări. Trebuie să-ți spun 
că și eu m-am calificat la lo
cul de muncă și că lucrez pe 
o macara de 50 tone — pod 
rulant. La început, cînd 
m-am urcat prima dată pe 
macara mi-a fost frică. 
Acum, m-am obișnuit cu 
înălțimea. De aici, de sus. 
văd tot șantierul. De aici, de 
sus. am asistat la multe lan
sări de nave și de fiecare 
dată inima mi-a bătut mai 
repede : în ele se găsea și o 
părticică din munca macara
giilor. o muncă în care, așa 
cum zid tu. primează aten
ția."

DUMITRU GHEORGHE: 
„Iată, tovarășe Măluță, 
principalul rezultat în mun
că cu care se mîndrește e- 
chipa de constructori navali 
din Constanța pe care o con
duc : am terminat, cu 15 zile 
înainte de termenul prevăzut, 
postamenții pentru pereții 
transversali. în prezent, cu 
acest avans de 15 zile, lu
crăm la două tancuri de gur- 
ne. Am în echipă niște bă
ieți minunați, care cunosc 
meserie și știu să muncească 
bine. Așa se explică rezulta
tele noastre foarte bune...".

DIMA MĂLUȚA : „Eu sînt 
maistru și conduc o echipă 
de sudori. Toți tineri și la 
fel de harnici ca și construc
torii navali constânțeni. Re
cent, la 9 octombrie, noi am 
trăit o mare bucurie : am 
lansat la apă prima platfor
mă românească de foraj ma
rin care poartă numele de 
„Gloria". împreună cu alți 
tovarăși de ai mei am lucrat, 
cu două zile înainte de lan
sare, 36 de ore neîntrerupt. 
A fost un efort destul de 
mare ! Dar și satisfacția a 
fost mare I Vreau să-ți mai 
spun că am muncit cu gîn- 
dul la Congresul nostru, al 
tineretului !...".

MUNCA — 
MIJLOC FUNDAMENTAL 

DE ÎMPLINIRE A 
PERSONALITĂȚII UMANE

Printr-o fericită întîmplare marile evenimente care se apropie 
în viața politică a tineretului român — Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. — aproape coincid cu 
mari momente în viața întregului nostru popor : încheierea unei 
etape de rodnică activitate șl. astfel, consolidarea posibilităților 
de realizare a unui mare deziderat național : înfăptuirea cincina
lului înainte de termen. Sînt, toate acestea, momente de bilanț
— evident, de bilanț al muncii — singura cale de atingere a 
obiectivelor pe care ni le-am propus. Iar Ia oricare din aceste 
bilanțuri, prezența tinerilor este firească, edificatoare, conclu
dentă. Avem în față rezultatul unei judicioase politici a parti
dului nostru — față de pregătirea pentru muncă și viată a 
tineretului, pentru optimizarea integrării sale în viața socială 
pentru rezolvarea problemelor sale specifice — concretizată în 
unele elemente specifice, inconfundabile.

Este vorba, în primul rind, de menținerea șl amplificarea 
uneia dintre cuceririle fundamentale ale revoluției socialiste : 
garantarea materială, concretă, a dreptului de a munci. Se im
pune, aici, o constatare de ordin psihosocial : această garantare 
este alît de adine înrădăcinată la noi, îneît a devenit un dat, 
ceva de la sine înțeles, care se realizează în viața individului, 
mulți dintre tinerii de astăzi, neimaginîndu-și că a fost și „alt
fel", că în alte țări, astăzi, este altfel (și, de aici, Ia unii tineri 
mentalitatea profund regretabilă și dăunătoare pentru ei și so
cietate, după care ei nu au decît să aștepte, iar societatea să 
le dea nu numai un loc de muncă, ci, automat, totul). Cu titlu de 
exemplu, dacă ne gindim că, în societățile apusene atit de sta
bile și solide, după spusele ideologilor lor, începutul recesiunii 
economice a aruncat în brațele șomajului, printre primii, pe 
tineri (pentru mulți, prima ocupație după terminarea școlilor 
fiind cea de... șomer), apare cu maximum de semnificație, de 
claritate, faptul că, din cele aproximativ 1,1 milioane de noi 
loeuri de muncă create în economia românească în următorul 
cincinal, majoritatea vor fi destinate tinerilor.

în al doilea rînd, orientarea strategiilor și tacticilor macro și 
microeconomice ale partidului nostru impun creșterea puternică 
a profesionalizării și calificării forței de muncă, aspecte al căror 
principal beneficiar este, de asemenea, tot tineretul. Acesta are 
posibilitatea însușirii unei largi palete de meserii, atit actuale 
cit și de perspectivă, din toate domeniile de activitate, precum 
și posibilitatea — care, cu timpul, devine o necesitate obiectivă — 
de a se policalifica, atribut definitoriu al muncitorului viitorului,
— tinărul de azi, chemat să făurească societatea românească a 
viitorului. înființarea recentă a unor licee cu profil agro-indus- 
trial, de pildă, este o măsură edificatoare inițiată de partid în 
acest sens.

Cu alte cuvinte, sînt asigurate premisele materiale, organiza
torice pentru ca tineretul să poată munci și să muncească nu 
oricum, ci la un nou nivel calitativ, profesionalizat, în miezul 
producției valorilor materiale și spirituale și nu la periferia a- 
cesteia. Este foarte important acest lucru, deoarece — este știut — 
munca autentică este principala cale de integrare în societate 
atit la nivel individual, cît și la nivel de generație a tineretu
lui, avînd în vedere toate fațetele integrării sociale : poliției, 
economică, etică, juridică, psihică etc. Integrarea socială apare, 
astfel, ca o transcriere concretă, ca o rezolvare palpabilă^ și 
viabilă a raportului dintre ceea ce investește societatea în tînăra 
generație, în fiecare membru al acesteia, și ceea ce, mai târziu, 
aceștia investesc în societate (raport care folosind termenii 
matematicii, trebuie să devină dintr-o inecuație, favorabilă in
dividului, o ecuație și chiar o inecuație favorabilă societății, prin 
ceea ce tinărul produce concret).

Este pe deplin firesc, în acest context, ca educarea tinerilor 
să aibă ca ax cultul muncii, de natură să elimine parazitismul 
social și economic atit la nivel individual cît și, evident, la 
nivel de generație. Cui ar folosi o generație tînăra parazitară, 
cînd această generație va continua opera de construcție socia
listă ? Dincolo, însă, de aspectele strict economice, cultivarea 
respectului față de această definitorie valoare umană — mun
ca — are implicații directe în unele aspecte enumerate ale inte
grării sociale.

Munca oferă autentice responsabilități omului, sentimentul de
plinei asumări a răspunderii pentru ceea ce faci, demonstrînd 
celorlalți că pot avea încredere în tine, în capacitatea ta. Oferă, 
cu alte cuvinte, maturitatea, care devine tot mai mult un apanaj 
al muncii, nu numai al vîrstei biologice. E important de subli
niat acest lucru, fiindcă toți tinerii vor, la un moment dat. să-și 
depășească vîrsta, să pară „maturi" ; or. totul e să devii matur 
nu prin semne exterioare (vestimentație, obiceiuri împrumu
tate etc.), ci prin acest unic mijloc — responsabilitatea generată 
de muncă. Această responsabilitate înseamnă, covirșitor. și o 
normală integrare socială, care permite ca tineretul nostru să 
fie realmente o avangardă, o veritabilă „forță de șoc" în fața 
greutăților.

înnoirile generate de revoluția științifico-tehnică în orice pro
fesie fac ca practicarea acesteia să însemne tot mai mult o 
căutare a noului, a ceea ce e mai bun, măresc competitivitatea 
între tineri pe calea autoperfecționării profesionale. Fiindcă se 
impune o constatare : dacă învătămîntul trebuie să însemne, tot 
mai mult, cercetare și producție, nu e mai puțin adevărat că 
și producția trebuie să însemne, la fel de mult, invățămint și 
cercetare.

în același timp, munca și respectarea muncii (de unde și ade
vărul că respecți omul din tine în măsura în care muncești) 
constituie singura cale de înțelegere, necesară în vederea apli
cării Codului normelor și principiilor muncii și vieții comuniș- 
tilor, ale eticii și echității socialiste.

MIHAIL PÎRLOG

Cifre 
peste plan 

plus 
pasiune

în fiecare dimineață, dintr-u- 
nul din autobuzele care opresc 
la întreprinderea „I Mai" din 
Ploiești coboară și un tînăr ca
re, la prima vedere, nu se re
marcă prin nimic deosebit. E 
grăbit, are un aer preocupat și 
abia ajuns in secția sa — tur
nătoria de oțel — iși îmbracă 
în fugă salopeta, nerăbdător să 
înceapă o nouă zi de muncă.

Tinărul se numește Mihai Ro
taru și e de loc din comuna 
Ciupelnița adică dintr-o localita
te in care, de-a lungul a sute 
de ani, oamenii au dus o e- 
xistență patriarhală. Cind avea 
nevoie de un fier de plug, stră
bunicul său înhăma caii la că
ruță și pleca la oraș, intr-o a- 
devărată expediție de obținere 
a unicei și fundamentalei unelte 
de prelucrare a pămîntului, 
Chemat de freamătul modernei 
activități industriale, descen
dentul vechii familii de țărani a 
hotărît insă să inaugureze un 
nou mod de a trăi. în 1963, du
pă absolvirea școlii profesionale 
de la Breaza, în specialitatea 
timplar de mobilă și articole 
tehnice, s-a încadrat la între
prinderea „1 Maiei din Ploiești, 
unde, in scurt timp, folosind ca 
punct de plecare cunoștințele 
primite in școală, și-a însușit o 
meserie al cărei nume cei din 
sat îl silabiseau cu o nereținu
tă mirare : modeller.

Mihai Rotam execută și a- 
daptează modelele din lemn ale 
viitoarelor piese de metal, adică 
deschide drumul constructorilor 
de utilaj petrolier. Agregatele 
cele mai ingenioase se întru
chipează mai întîi in atelierul 
său de sculptor al unor forme 
nemaiîntâlnite, care trebuie nu 
numai să respecte cu exactitate 
dimensiunile din proiect, dar și 
să fie gindite astfel îneît cu 
ajutorul lor să se poată reali
za practic, din prima încercare, 
tiparele de argilă. „Să presupu
nem — îmi explică Mihai Ro
tam — că vrem să turnăm o 
sferă din fontă. Pare simplu : 
facem întîi un model din lemn, 
îl îmbrăcăm în argilă... dar pe 
unde îl scoatem apoi pentru ca 
în locul rămas gol să poată fi 
turnat metalul topit ? Vedeți, 
e nevoie de o anumită fante
zie ca să-ți poți reprezenta pro
cesul tehnologic. Cazul pe care 
vi l-am dat ca exemplu este 
elementar și orice nespecialist 
iși va da seama că sfera trebu
ie, de la început, secționată în 
două. Dar gîndiți-vă că noi rea
lizăm aici nu sfere, ci piese de 
o mare complexitate, cu zeci 
de concavități și convexități“. 
Tinărul vorbește despre munca 
lui cu un entuziasm care ți se 
transmite și care te face aproa
pe să regreți că nu ți-ai ales o 
profesiune atit de interesantă. 
Iar entuziasmul lui, departe de 
a se rezuma la cuvinte, se tra
duce prin fapte. Mihai Rotaru 
este cunoscut in întreprindere 
pentru promptitudinea și mai 
ales pentru inventivitatea cu 
care realizează și ajustează mo
delele. Dacă se ivește vreo pro
blemă mai complicată, numele 
său apare imediat pe buzele tu
turor, ca o soluție. Realizările 
sale, desigur, nu se pot măsura 
direct în cifre peste plan, ci, 
cel mult, în ceea ce s-ar putea 
numi pasiune peste plan.

Pentru Mihai Rotaru a „mo
dela" are și un alt înțeles. Ca 
membru de partid și ca secre
tar al comitetului U.T.C. din 
secție, tinărul activează tn do
meniul atit de delicat și com
plex al modelării conștiințelor, 
al formării tinerei generații în 
spiritul exigențelor proprii e- 
xistenței comuniste.

Mihai Rotaru se numără 
aici printre sutele și sutele de 
tineri pe care se poate conta. 
El este un inițiator, un organi
zator și munca lui, așa nespec- 
taculoasă cum pare, transmite a- 
celași fior al pasiunii lucide ca 
aventurile eroilor pe care i-am 
îndrăgit din cărți.

ALEX. ȘTEFANESCU

— V-am ruga, pentru 
început, tovarășe ministru, să 
ne spuneți ce a însemnat 
pentru ramura construcțiilor 
de mașini actualul cincinal și 
care sînt succesele cele mai 
reprezentative obținute de 
oamenii muncii din acest 
important sector de activitate 
al economiei naționale ?

— în toată această perioadă, 
în ramura construcțiilor de ma
șini s-au produs profunde mu
tații de ordin calitativ reflec
tate pe planul diversificării pro
ducției, al creșterii eficienței ,e~ 
conomice și a productivității 
muncii, al intensificării proce
sului de specializare și concen
trare a producției. Totuși, con
sider că dominanta activității 
noastre în perioada cincinalului 
1971—1975 o constituie consoli
darea poziției prioritare a ramu- 
rei construcțiilor de mașini în 
ansamblul economiei naționale, 
fapt reflectat atit de ritmurile 
înalte de dezvoltare înregistrate, 
de peste 18 la sută, cit și de 
contribuția hotărîtoare pe care 
am avut-o in modernizarea tu
turor celorlalte ramuri și sec
toare de activitate.

Toate acestea reflectă de fapt 
rolul activ de purtător al pro
gresului tehnic in toate ramu
rile economiei naționale, pe ca
re construcțiile de mașini și l-au 
consolidat in decursul acestor 
ani. Este, desigur, meritul în
tregului colectiv de oameni ai 
muncii care iși desfășoară acti
vitatea in acest domeniu și de
opotrivă al tinerilor care repre
zintă, în prezent, aproape jumă
tate din forța de muncă concen
trată în industria construcțiilor 
de mașini Referlndu-mă la ei 
doresc să subliniez că dispunem 
de tineri specialiști, cercetători.

proiectanți și muncitori minu
nați, temeinic pregătiți, în per
manență preocupați de nou, de 
introducerea acestuia cit mai ra
pidă în producție. Practic, pot 
afirma că nu putem vorbi de 
nici una din toate aceste reali
zări cu care ne mîndrim, de ca
re să nu fie legată participarea 
nemijlocită a tinerilor. După 
cum însuși faptul că o serie de 
unități economice cum ar fi În
treprinderea de mașini grele și 
„23 August" din București, „Rul
mentul" Brașov, „Automecani- 
ca“ Mediaș, întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice Ale
xandria ș.a., au putut raporta 
îndeplinirea prevederilor planu
lui cincinal cu mult înainte de 
termen se datorează într-o ma
re măsură modului dinamic, ac
tiv în care și organizațiile U.T.C. 
au știut să mobilizeze toți tine
rii, eficienței deosebite a nume
roaselor inițiative uteciste apli
cate in producție.

— Așa cum dumneavoastră 
afirmați, asistăm la o întărire 
și consolidare a rolului de 
purtător al progresului teh
nic pe care îl îndeplinește 
construcția de mașini în eco
nomie. Cum se va afirma a- 
ceastă funcție în viitorul cin
cinal, definit ca cincinal al 
revoluției tehnico-științifice 
și, în acest context, ce obli
gații considerați că revin ti
nerilor cercetători și spe
cialiști ?

— De la bun început doresc 
să precizez că, așa cum o defi
nește însuși programul partidu
lui, evoluția industriei construc
toare de mașini în anii viitoru
lui cincinal este concepută ca o 
dezvoltare puternică și complexă 
pe baza celor mai noi cuceriri

ale științei și tehnicii. Subliniind 
unele laturi specifice dezvoltării 
in perspectivă a industriei con
structoare de mașini, aș dori 
să remarc că esențiala caracte
ristică a acestei dezvoltări o 
constituie nu atit creșterile can
titative, care rămîn și ele deo
sebit de mari, cît mai ales pro
fundele mutații calitative în 
structura producției, marcate în 
primul rină de sporirea rolului

marin și pentru exploatarea la 
zi a zăcămintelor de lignit, e- 
chipamentul pentru centralele 
nucleare, inclusiv al grupurilor 
turbogeneratoare de 650 MW, 
cazanele destinate arderii com
bustibililor inferiori și șisturilor 
bituminoase, rafinăriile de 
6 000 000 tone pe an. petrolierul 
de 150 000 tdw, motoare Diesel 
navale pină la 40 000 CP, insta
lații complete pentru producerea

consumatori de metal din eco
nomie, ponderea metalului in 
valoarea materialelor utilizate 
reprezentând aproape 70 la sută. 
Iată de ce, principalele măsuri 
pe care le avem în vedere la e- 
conomisirea metalului urmăresc 
reducerea greutății nete a pro
duselor, a consumurilor tehno
logice. Ceea ce vreau să subli
niez însă este faptul că noi con-

200 000 tone de metal. In ace
lași timp, însă, atit specialiștilor 
din cercetare cît și celor impli
cați direct în execuție le revine 
sarcina de a conlucra mai strins 
pentru perfecționarea continuă 
a produselor și tehnologiilor, 
pentru întronarea unei discipli
ne tehnologice ferme. Și pentru 
că tot m-am referit la acest as
pect al respectării disciplinei 
tehnologice vreau să subliniez că

șini. Către ce domenii de 
activitate vor fi îndreptați și 
ce posibilități le oferă în a- 
cest sens programul de dez
voltare al industriei con
structoare de mașini ?

MEREU IN avangarda 
PROGRESULUI TEHNIC

sectoarelor aflate în avangarda 
progresului tehnico-științific : e- 
lectronica, mecanica fină și op
tica, mașinile unelte care vor 
înregistra creșteri de 2—3 ori 
mai mari decît în actualul cin
cinal. Și nici nu poate fi altfel 
pentru o industrie in care teh
nicitatea devine modul ei de e- 
xistență cotidiană. M-ați întrebat 
ce înseamnă pentru noi construc
torii de mașini această etapă 
nouă, marcată de viitorul cinci
nal. Răspunsul ar implica foarte 
multe discuții așa că mă voi re
zuma doar la cîteva elemente 
mai semnificative. Am să încep 
cu faptul că, la sfîrșitul anului 
1980, comparativ cu acest an, 
ponderea produselor noi și mo
dernizate în totalul producției 
va fi de aproape 70 la sută. 
Printre noutăți amintesc : siste
ma de mașini pentru forajul

Convorbire cu ing. IOAN AVRAM,
ministrul industriei construcțiilor de mașini

îngrășămintelor chimice, cauciu
cului, firelor și fibrelor sinteti
ce, noi tipuri de mașini unelte 
cu comandă program, tehnică de 
calcul și de automatizare ș.a. 
Cum se vede, un program de 
mare anvergură, cu multiple 
probleme complexe de soluțio
nat.

— Unitățile ministerului se 
numără printre cele mai mari 
consumatoare de metal din e- 
conomie. Concret, către ce di
recții vă propuneți să acțio- 

' nați în vederea economisirii 
metalului în cincinalul urmă
tor ?

— Intr-adevăr, sîntem la ora 
actuală unul din cei mai mari

cepem această optimizare a con
sumurilor ca fiind posibilă încă 
din faza de asimilare a noilor 
produse prin adoptarea unor so
luții constructive economicoase 
și prevederea unor tehnologii de 
prelucrare moderne. Pentru 
a depăși neajunsurile din 
activitatea de pină acum în 
acest domeniu, sînt in curs 
măsuri de cea mai mare impor
tanță și cînd spun acest lucru 
mă refer la sarcinile mari ce 
revin îndeosebi cercetătorilor 
ale căror teme cuprinse in 
programul de cercetare — 
avînd ca obiectiv concret re
ducerea consumurilor — vor 
asigura, in urma aplicării in 
producție, economisirea a circa

această îndatorire de mare răs
pundere vizează în primul rind 
activitatea sutelor de mii de ti
neri care lucrează în atelierele și 
secțiile de producție. Pentru ei, 
pentru organizațiile U.T.C. din 
care fac parte, grija față de fe
lul cum este folosit fiecare gram 
de metal, combaterea fermă a 
oricărei forme de risipă trebuie 
să devină prioritare, un obiectiv 
asupra căruia să se concentreze 
toate acțiunile și inițiativele u- 
teciste.

— Așa cum rezultă din Di
rectivele Congresului al 
XI-lea al P.C.R., realizarea 
prevederilor cincinalului 
1976—1980 necesită sporirea 
cu încă 1 000 000—1 200 000 a 
locurilor de muncă. O mare 
parte din aceștia vor lucra în 
ramura construcțiilor de ma

• — Indiscutabil, ramura con
strucțiilor de mașini va fi prin
cipalul beneficiar al forței de 
muncă ce se indreaptă mereu 
spre industrie și in mod special 
al forței de muncă pe care o re
prezintă tineretul tot mai mult 
atras de perspectivele muncii 
in acest domeniu în care știința 
și tehnica sint atit de pregnant 
ilustrate. Pentru traducerea in 
viață a marilor sarcini ce ne 
revin din programul partidului, 
în viitorul cincinal vor fi puse 
în funcțiune peste 300 de noi în
treprinderi și capacități de pro
ducție dotate cu utilaje și apa
ratură modernă care solicită 
muncitori temeinic pregătiți, pe 
măsura acestei înzestrări supe
rioare. Tinerilor ce vor lucra in 
ramura construcțiilor de mașini 
li se deschid astfel perspectivele 
afirmării atit in domeniile tra
diționale existente, cit și în cele 
noi apărute ca urmare a amplu
lui proces de diversificare a 
producției. între aceste domenii 
de mare perspectivă aș mențio
na echipamentul energetic, cel 
tehnologic pentru diferitele in
dustrii, mașinile terasiere și 
pentru construcții, echipamentul 
pentru aviație, aparatura meca
nică, electrică și electronică im
plementată in toate domeniile 
construcțiilor de mașini și poa
te cel mai important este cel al 
echipamentului tehnologic pen
tru industria constructoare de 
mașini începînd cu cel necesar 
pentru producția semifabricate
lor turnate, forjate, sudate și 
terminind cu standurile de pro

bă și cele pentru protecția su
prafețelor pieselor și mașinilor.

— în contextul marilor sar
cini ce revin ramurii con
strucțiilor de mașini în vii
torul cincinal, ce măsuri a- 
veți în vedere pentru forma
rea la un înalt nivel profe
sional a tineretului, pentru 
perfecționarea pregătirii în
tregului personal, împrospă
tarea — prin reciclare — a 
cunoștințelor tuturor oameni
lor muncii ?

— In asigurarea forței de 
muncă și în pregătirea ei, aten
ția noastră a fost îndreptată în 
primul rind spre tineret, fapt 
dovedit de vasta rețea școlară 
pe care am creat-o cu sprijinul 
organelor de partid și de stat, 
în anul școlar 1975—1976 dispu
nem de 100 unități școlare din 
care 11 licee industriale, care 
sint frecventate de circa 150 000 
de elevi și absolvite anual de 
circa 36 000 de muncitori și teh
nicieni specializați în diferite 
meserii. Totodată, am sprijinit 
institutele de invățămint supe
rior cu dotări de mașini unelte 
și aparatură și cu fonduri de in
vestiții pentru legarea mai strin- 
să a procesului de instruire te
oretică a specialiștilor de cerin
țele practice ale cercetării și 
producției. Conștienți fiind de 
faptul că moderna dotare a în
treprinderilor noastre construc
toare de mașini va putea fi va
lorificată în întregime numai de 
o forță de muncă specializată, 
animată de elanul revoluționar 
sădit in conștiința tineretului 
nostru de către partid, vom stă
rui in continuare pentru pregă
tirea exemplară a schimbului 
nostru de mîine.

CONSTANTIN DUMITRU
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CULTURĂ Sub egida Muzeului 
literaturii române

VENTURĂ Șl SEMNIFICAȚIE
Rar cititor mai pasionat, mai 

Implicat în lectură, decît citi
torul tînăr. El trăiește cu inten
sitate fiecare carte citită. Sufe
rințele lui Apostol Bologa sau 
cele ale lui Pierre Bezuhov de
vin propriile lui suferinți. Do
rința sa de a se identifica însă 
cu personajele întîlnite în ro
mane nu este niciodată vizibil 
bovarică, ci din contră plină de 
noblețe și romantism. Tînărul 
cititor nu crede — ca nefericita 
eroină din romanul lui Flaubert 
— că el este eroul din frumoasa 
carte ce-o citește, ci în primul 
rînd încearcă să fie ca el. E vor
ba așadar de o lectură cu un 
pronunțat caracter activ ; ea nu 
are nimic în comun cu pasivi
tatea specifică cititorului bova- 
ric. O lectură care îl influențea
ză și îl modifică pe tînărul citi
tor. Sint doar în viața fiecărui 
om cărți hotărîtoare. întîlnirea 
cu ele reprezintă un adevărat 
eveniment, ele ne marchează 
pentru întotdeauna. O astfel de 
lntîlnire are loc de cele mai 
multe ori în tinerețea sau în 
adolescenta noastră. Iată de ce 
credem că e atît de important 
cu cine se întîlnește tînărul ci
titor la respectiva vîrstă : el se 
poate întîlni cu un mediocru de
tectiv dintr-un roman gen „Sărie 
noire“, bîjbîind năuc cu un 
pistol în mina dreaptă, sau cu 
minunatul gas con cu inimă vi
tează și mîndră și cu sabia ori- 
cînd gata să și-o ridice împotri
va nedreptăților de tot felul ! 
Cu Jderii cei iubitori de țară, 
minunății oșteni ai lui Ștefan, 
luptînd înflăcărați alături de 
marele domn, sau cu cine știe 
ce biet manechin agitat ale cărui 
focuri de revolver răsună de 
mai multe ori pe fiecare pagină, 
dar al cărui nume l-ai uitat îna
inte chiar de a sfîrși lectura.

Bineînțeles că literatura pen
tru tineri nu poate renunța la 
aventură. Ce se întîmplă cu un 
tînăr mușchetar care într-o bună 
zi pleacă din Gasconia lui și 
ajunge la curtea lui Ludovic al 
XlII-lea, ce se întîmplă cu o

de SORIN TITEL
corabie ce părăsește rada portu
lui în zorii tulburi ai unei di
mineți de noiembrie, sint în
trebări pasionante în stare să 
deschidă porțile largi ale aven
turii; să ne facă să întoarcem 
fiecare pagină cu respirația în
tretăiată. Există aventuri spec
taculoase, mările și oceanele lu
mii reprezintă „decorul" în care

Literatura 
pentru tineret 
și statutul său

ele se desfășoară. Străbatem ou 
Mihail Strogoff drumurile Sibe
riei sau cu Ionuț Păr-Negru, cu 
Jderul cel mititel, drumuri nu 
mai puțin pline de pericol prin 
Imperiul Otoman; imprevizibilul 
ne pîndește Ia fiecare pas ; în- 
timplarea neașteptată ne sur
prinde în fiecare clipă ; situații 
ieșite din comun ne fac să fim 
în permanență cu sufletul la 
gură. Sînt foarte multe întîm- 
plări în cărțile la care ne re
ferim, eroii înfruntă uragane, se 
bat ca niște lei în piețele publi
ce și pe cîmpul de luptă, doar 
că toată această gesticulație a 
lor. în nemuritoarele, minunatele 
cărți ale tinereții noastre, nu 
era fără sens, nu era lipsită de 
tîlc, de semnificație. Dacă ne 
referim la acest lucru vom fi 
în stare să deosebim cărțile așa- 
zise de ..aventuri" bune de cele 
proaste. în cele bune, in cele 
care își merită nobilul titlu de 
literatură, aventura nu este nici
odată gratuită, în sine. Săbiile 
mușchetarilor nu ies niciodată 
din teacă numai de dragul spec
tacolului. nu zadarnic călăto
rește Anton Lupan pe toate o- 
ceanele lumii, împreună cu în
tregul echipaj al „Speranței", ci

el face această lungă călătorie 
plină de peripeții de tot felul, 
minat de dorința de a da de 
urma unui prieten dispărut.

Există întotdeauna un foarte 
înalt ideal, un scop nobil, în 
numele căruia luptă toți acești 
eroi fără prihană din cărțile la 
care ne referim. Altfel toată 
agitația lor s-ar produce în gol 
și lectura ar fi searbădă și inu
tilă. Există bineînțeles și cele
lalte cărți de „aventuri", cele 
ee aparțin subliteraturii. Sînt 
cărți în care eroii se agită de 
asemenea, doar că în ele, dinco
lo de întîmplare, dincolo de 
verb, de anecdotică, nu desco
perim nimic altceva decît un gol 
imens. Căci nu aventurile, nici 
chiar „împușcăturile", fac o car
te nocivă, chiar dacă ea cade 
în mina celui mai inocent citi
tor, ci figurile de ceară fără sin
ge și creier întîlnite în astfel de 
cărți, automatismul în reacții al 
acestor păpuși devitalizate. Mai 
mult, un act negîndit, netrecut 
prin creier și inimă, nu poate fi 
decît imoral și aici cred că tre
buie să căutăm imoralitatea căr
ților în cauză... Să mai amintim 
și reversul acestei situații ? Să 
mai spunem că nu e suficient 
ca o carte să fie plină cu vorbe 
frumoase și sentimente înălță
toare ca să fie o carte bună ? 
Că ea trebuie să convingă prin 
eroi aflați în mișcare ; că între 
gîndurile frumoase ale eroilor 
(sau sentimentele lor înălțătoa
re) și acțiunea în care se lasă 
angrenați trebuie să existe o 
permanentă interdependență...

Din fericire o întreagă macu
latură care a invadat piața lite
rară occidentală nu ajunge în 
mîinile tinerilor noștri cititori. 
Din cînd în cînd ecouri ale aces
teia se mai strecoară în unele 
cărți mediocre scrise la noi pen
tru tineri de unii autori mai 
puțin avizați. împotriva acestora 
critica trebuie să se pronunțe 
fără menajamente prea multe. 
Tinerii noștri cer și au dreptul 
la o literatură bună, la nivelul 
aspirațiilor lor.

OCHII
Ochii lui Tymon nu puteau fi 

uitați, ochii lui de om tînăr și 
plin de bucuria de»a trăi, ochii 
lui de ins pățit, în același timp 
bănuitori și dornici să creadă, 
plini de inteligență, de speran
ță, de umor, mereu speriați de 
ce-ar putea să vadă în ochii ce
lorlalți, cerînd dragoste, dăruind 
dragoste, știind perfect esenția
lul : să plîngă și să rîdă. Zile 
întregi am urmărit emisiunile 
dedicate tineretului fie uitîn- 
du-mă cu ochii lui, încercînd să 
le înțeleg cum le-ar fi înțeles 
el, fie tecunoscînd privirea lui 
imensă și pură la cei pe care-i 
vedeam. Filmul (încredere, al 
marelui regizor polonez Jerzy 
Passendorfer), un film despre 
încrederea pe care le-o datorăm 
oamenilor tineri, oricît de grav 
ar fi greșit, ei, nu era extraor
dinar. Privirea lui Tymon, în
cărcată de multiple dezamăgiri 
(lipsa tatălui, o mamă fără min
te si rea, amici brutali și stu
pizi), dar și de speranța pe care 
i-a dat-o faptul că în cele din 
urmă s-au găsit educatori și to
varăși de muncă de pe șantier 
care să creadă în el, privirea, 
aceea, da, era o capodoperă. Ea

cronica tv.
de FLORIN MUGUR

ne învăța că încrederea în oa
meni, sentiment fundamental, 
capătă uneori aspecte paradoxa
le și poate fi în același timp lu
cidă, perfect lucidă, și puțin, 
foarte puțin, nebunească... A-i 
acorda încredere cuiva care te-a 
mai înșelat de zece ori, numai 
pentru că știi că în fond omul 
acela nu e nici rău și nici ne
cinstit, a-1 obliga cu încăpățî- 
narea ta de visător să devină 
așa cum îl vezi, așa cum tre
buie să fie... Privirea din final 
a lui Tymon cel nărăvaș și 
rebel, privirea lui după ce și-a 
salvat tovarășii de la moarte, 
poate cu sacrificiul propriei 
sale sănătăți, asta ne învăța : că 
poți crede, în același timp lucid 
fi plin de iluzii.

Cu ochii lui Tymon l-am pri
vit pe marele sculptor Oscar 
Han, singur, în atelierul lui, fu- 
mîndu-și pipa, uitîndu-se la 
piatră, uitîndu-se la bulgării de
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„-CINEAIATOGRAIICÂ
„Unde este compania a 7-a ?" 

sau mecanismul pastișei
S-au făcut (și continuă să se 

mai facă) o mulțime de filme 
despre cel de al doilea război 
mondial. Dintre ele nu puține 
au fost comediile — comediile 
triste sau grave, comediile de 
situație sau cele poetice — vrînd 
parcă să demonstreze că Tisul, 
această manifestare exclusiv u- 
mană, nu este deloc străin ma
rilor tragedii, că zimbetul în
seamnă înțelegere profundă și 
putere de detașare, înseamnă 
optimism, înseamnă încredere 
în permanența adevăratelor va
lori umane. Numai că pentru a 
reuși o asemenea performanță 
— și comedia cinematografică 
de calitate este, intr-adevăr, o 
performanță e nevoie de
foarte muit talent și inteligență, 
de o interpretare extrem de sub
tilă, de o imaginație debordan
tă, de multă vervă etc., etc. 
Exact, adică, de acele date care 
lipsesc cu desăvîrșire coproduc
ției franco-italiene semnată de 
regizorul Robert Lamoureux, 
Unde este compania a 7-a ? 
Avem de-a face cu ades întil-

„Despre Vitea, Masa 
și „Moscova

Cele două filme sovietice deși 
nu au nici subiecte asemănătoa
re și nici nu se adresează ace
leiași vîrste — primul vizează 
copiii de vîrstă școlară, cel de-al 
doilea — adolescenții pentru care 
marile descoperiri științifice sau 
zborurile cosmice constituie o 
realitate la care vor și trebuie 
să aibă acces, au numeroase 
trăsături comune. Și unul și 
celălalt aduc pe ecran ercri și 
fapte strîns legate de o anumită 
vîrstă și de marile sau micile 
ei probleme. Vitea nu are încă 
7 ani, este singurul copil care 
trăiește intr-un poetic loc la ma
lul mării, unde-și fac instruc
ția, In cadrul unei unități de 
infanterie marină, zeci de tineri. 
Crescut doar printre oameni 
mari, necunoscînd decît seriozi
tatea pregătirii militare, părin
ții săi (care lucrează in cadrul 
regimentului) iau decizia de a-l 
trimite intr-o tabără de pionieri 
pentru a se obișnui cu copiii. 
Este interesantă ideea regizoru
lui Mihail Ptașuk de a urmări 
confruntarea dintre dorința mi

ntia poveste a peripețiilor cîior- 
va soldați (în cazul nostru trei) 
„pierduți" de compania lor in 
spatele frontului. Ceea ce lip
sește pelicula de orice fel de 
calități nu este neapărat relua
rea unei prea uzitate formule, 
ci neputința lui Lamoureux de 
a o folosi cit de cit inteligent. 
Pelicula trenează, evenimentele 
care se succed nu au nimic ne
prevăzut în ele și mai ales ac
torii — care ne-au plăcut atît 
de mult in alte filme — Jean 
Lefebvre, Pierre Mondy și A,ldo 
Maccione par că sint atit de 
sătui ei înșiși de pastișa evi
dentă la care sint supuși incit 
le este lehamite să joace. Cele 
cîteva notații satirice mai reu
șite (ca, de pildă, importanța 
mai mare pe care o dau cei trei 
soldați poziției sociale civile^ a 
locotenentului nu gradului său) 
sau situații construite cu un oa
recare comic (a păcălirii băca
nului sau a reintilnirii cu com
pania a 7-a) nu pot salva filmul 
de la plictis.

și infanteria marină" 
— Casiopeea"

cului Vitea de a se juca „de-a 
caii sau de-a vecinii" și a celor
lalți „de-a infanteria militară" 
care pentru Vitea înseamnă însă 
„viață adevărată și nu joc". In 
ceea ce privește Moscova-Casio- 
peea, pelicula urmărește peripe
țiile unui grup de elevi de 14 ani 
trimis intr-o îndelungată expe
diție cosmică. Seriozitatea sau 
capacitatea lor intelectuală nu-i 
îndepărtează prea mult pe tine
rii cosmonauți de preocupările 
și glumele, de șotiile specifice 
anilor pe care-i au. Și intr-un 
caz și in celălalt premisele nu 
sînt lipsite de interes, și intr-un 
caz și în celălalt este notabilă 
grija realizatorilor de a pătrun
de cit mai mult cu putință în 
universul și frământările unor 
vîrste. Numai că ambele filme 
rămin la simpla enunțare a pro
blemei, pierzindu-se fie intr-un 
decorativism de circumstanță, fie 
in mici evenimente demonstrînd 
mai de grabă cum cred cei mari 
că s-ar comporta cei mici in di
ferite situații.

MIRUNA IONESCU

lut, atingînd lutul și piatra cu 
fumul pipei, cu dalta, cu mîinile 
sale de om bătrîn (s-a născut 
în 1891). Și mi s-a părut admi
rabilă mica lecție despre singu
rătatea artistului pe care ne-au 
oferit-o Gabriela Ionescu și Slâ- 
vomir Popovici, realizatorii A- 
firmațiilor în bronz și piatră. 
Fără să rostească nici un cuvînt, 
aparent izolat, marele sculptor. 
Și în jurul lui chipuri de piatră, 
de bronz, de lut, zeci și zeci : 
Ștefan cel Mare, Arghezi, Mircea 
cel Bătrîn. George EnesCu, To- 
nitza, Mihai Viteaz,ul, Nicolae 
Iorga, Constantin Brîncoveanu, 
Sadoveanu — o patrie întreagă 
de oameni mari, creată de el.

Am văzut privirea inteligentă 
și plină de viață a lui Tymon 
la tinerii din reportajele agrea
bile cuprinse în cadrul Clubu
lui T (realizatori: Cristian Thau, 
Eugen Todoran, Monica Lenos) 
și am avut parte în cele din 
urmă să-1 recunoaștem pe Ty
mon însuși, pe cel din zilele sale 
bune, undeva, în sală, în timpul 
campionatelor naționale de box. 
A fost nu numai un remarcabil 
moment sportiv — întrecerea 
dintre Calistrat Cuțov și Paul 
Dobrescu, buni prieteni, colegi 
de club, formidabili luptători — 
ci și, datorită regiei de trans
misie și operatorului inspirat, 
un moment artistic de neuitat. 
Erau patru eroi : cei doi de pe 
ring. Constantin Dobrescu, an
trenorul și tatăl lui Paul Do
brescu, și Simion Cuțov, în sală, 
ascunzîndu-și disperat fața în 
palme în timpul atacurilor din 
prima repriză ale lui Paul Do
brescu, privindu-1, cu durere în 
ochi, pe Calistrat, la începutul 
celei de-a doua, apoi cu tot mai 
multă speranță, cu satisfacție, 
cu bucurie, strigînd, punîndu-și 
mîinile la gură și strigînd. să
rind în picioare și strigînd, încu- 
rajîndu-și fratele și strigînd, 
apoi reașezîndu-se și urmarin- 
du-1 puțin îngrijorat și iarăși 
nebun de bucurie atunci Cînd 
acesta a fost desemnat, la capă
tul unei lupte între egali, cîș- 
tigător.

Evenimentul săptămînii a fost 
transmisia primului Festival al 
cînțecului pentru tineret și stu- 
denți, organizat în cinstea 
celui de-al zecelea Congres al 
U.T.C. și a celei de-a zecea 
Conferințe a U.A.S.C.R. Im
presionantă ni s-a părut, în
deosebi, capacitatea de organi
zare : deși nu exista nici un 
precedent, manifestarea a fost 
pusă la punct cu maximă acu
ratețe ; au lipsit șovăielile și 
stîngăciile care, fusesem învă- 
țați, sînt inerente oricărui în
ceput. Am ascultat cîntece fru
moase, bine interpretate ; pe 
drept cuvînt, cineva din public 
remarca (într-un mic reportaj 
transmis într-o pauză) „viziu
nea robustă, optimistă" asupra 
realității, care a putut fi recu
noscută în toate sau aproape 
toate momentele acestui Festi
val. Versurile cîntecelor au pus 
în lumină sentimentele de dra
goste față de patrie, gravitatea 
și responsabilitatea cu care pri
vesc oamenii tineri de azi viito
rul lor și al țării. în ce priveș
te calitatea textelor de muzică 
ușoară, ne raliem punctului de 
vedere exprimat de o ascultă
toare. în cadrul aceluiași repor
taj. Spunea că aceste texte ar 
trebui „să aibă mai multă ma
turitate", iar noi am adăuga cu- 
vîntul „artistică". Nu avem ni
mic împotriva profesiunii de 
textier, la fel de frumoasă ca 
oricare alta, dar ni s-a părut, să 
zicem, o exagerare să auzim 
șapte texte de Mihai Dumbravă 
într-o singură seară (sîmbătă) 
și nici unul, măcar unul semnat 
de un tînăr poet. Nu sărăcia, re
petăm, ci multitudinea de stiluri 
și de talente a caracterizat reu
șitul Festival : cu deosebită plă
cere am urmărit chipurile unor 
elevi care cîntau în cor. plini de 
veselie, degajați și fără timidi
tate, bucurîndu-se de frumuse
țea muzicii și încrezîndu-se în 
ea, în același timp lucizi și 
plini de iluzii...

Un dialog 
al artelor

Devenită tradițională. Săptă- 
mîna Muzeului literaturii ro
mâne — aflată acum la cea 
de-a TV-a ediție — se desfășoa
ră anul acesta sub semnul 
unei generoase tematici : Con
știința artistică — angajare 
civică. Ieri, în ziua de debut 
a Săptămînii muzeului, inti
tulată ZIUA INTERFERENȚEI 
ARTELOR, a avut loc la Măr
țișor simpozionul internațional 
Poet și gazetar (de la inspira
ția lirică la angajarea civică), 
deschiderea expoziției retro
spective Grafica literaturii 
militante, prezentarea ultimei 
camere de lucru a lui Mihail 
Sadoveanu și un recital Tudor 
Gheorghe. Astăzi, la ora 18, In 
Ziua criticii și istoriei literare, 
prof. univ. dr. doc. AI. Dima 
va conduce dezbaterea cu tema 
Realismul — fundament al 
prozei artistice. Mîine, in ca
drul ZILEI FILMULUI, Uni
versitatea populară va găzdui 
simpozionul Filmul — mijloc 
de reconstituire a universului 
literar (ora 19), după care se 
vor prezenta documentarele 
artistice Mihai Eminescu și 
Tudor Arghezi. ZIUA TEATRU
LUI (joi) va prilejul spectaco
lul — al teatrului Manuscrip- 
tum — cu Dosarul unei crime 
politice : N. Iorga în regia lui 
Mihai Dimiu. Vineri este pro
gramată ZIUA POEZIEI care 
va cuprinde două manifestări : 
un recital de lieduri inspirate 
din lirica românească (susținut 
de soliști ai Operei Române)
— ora 19 — și un recital din 
preferințele lirice ale unor 
reputați actori bucureșteni (ora 
19.30, în sala rondă a Muzeului 
„George Enescu"). ZIUA EDI
TORULUI (sîmbătă). cu un 
program extrem de bogat, va 
debuta cu o întîlnire. prezidată 
de acad. Șerban Cfoculescu, 
avînd ca subiect Valorificarea 
moștenirii literare — Manu- 
scriptum la al XX-lea număr 
(ora 11). Cu o oră mai tîrziu, 
va fi decernat premiul Perpes- 
sicius. în aceeași zi, la Drăgă- 
șani, va vea loc un festival 
comemorativ Gib. I. Mihăescu 
care va cuprinde vernisajul 
unei expoziții memoriale dedi
cate scriitorului, un simpozion
— Semnificații actuale în opera 
Iui Gib. I. Mihăescu — și o 
seară literară ce se va încheia 
cu spectacolul în prfemiferă ab
solută cu Sfîrșitul de Gib. I. 
Mihăescu, interpretat de un co
lectiv de actori bucureșteni 
condus de Mihai Dimiu. Ulti
ma zi a Săptămînii Muzeului 
literaturii române este închi
nată tinerei generații : fiind 
semnificativ intitulată ZIUA 
ELEVULUI. Ea va cuprinde o 
ediție Specială a Revistei lite- 
rat-artistice pentru elevi cu 
tema N. Băiccscu și militantis
mul literaturii pașoptiste (ora 
10 la sediu), iar în satul 
Băbeni-Vîlcea, începînd cu ora 
10, se vor desfășura o ședință 
de lucru a cenaclului literar 
din localitate, un colocviu — 
condus de AI. Oprea — despre 
Fantasticul în fdlctor și în 
creația cultă și un spectacol 
susținut de formațiile artistice 
de amatori ale gazdelor 
titlul La izvorul fermecat.

M. IONESCU

MARȚI, 28 OCTOMBRIE 1975
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10.00 Emisiune de 
educație estetică. 10,20 Film artis
tic : „Un strigăt în singurătate". 
11.25 Amintiri despre un mare 
actor : C. I. Nottara. 11.45 Moment 
folcloric. 11,55 Teltex. 12,00 închi
derea programului. 16.00 Tele- 
șCoală. 16.30 Curs de limbă fran
ceză. 17,00 Telex. 17,05 Muzică dis
tractivă. 17,20 Reflector. 17,40 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18.25 Vetre folclorice : Har
ghita. 18.55 Teleglob : Turcia. 19.20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 
Ancheta socială : „Stil și... stiluri". 
20.35 în ciclul ..Capodopere".., 
„Orfeu". 21.40 Reportaj TV : ,.Bă- 
trînă și mdcănița". 22,00 Melodii 
îndrăgite cu grupul vocal „Can
tabile". 22,10 24 de ore. 22,30 în
chiderea programului.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „Janosik". 
20.45 Tezaur de cîntec românesc. 
21.05 Telex. 21,10 Ce știm și ce nu 
știm despre... 21.40 Din filmoteca 
TV : Medalion Ionel Perlea. 
închiderea programului.

22,80

MARȚI, 28 OCTOMBRIE 1975

Opera Română ; LILIACUL — 
ora 19; Teatrul de Operetă : VIC
TORIA ȘI-AL El HUSAR — ora 
19,30; Teatrul Național (Sala 
Mare) : PERIPEȚIILE BRAVULUI 
SOLDAT SVEJK : — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) ; JOC DE PI
SICI — ora 19.30; (Sala Studio) : 
A 12-A NOAPTE — ora 19.30; 
Teatrul „C. I. Nottara", (Schitu 
Măgureanu) : ULTIMA ORĂ — ora 
19.30: (Sala Studio) : SOC LA me
zanin — ora 19; Teatrul de Co
medie) : MUSAFIRUL CARE N-A 
SUNAT LA UȘA - Ora 19,30; 
Teatrul Ciulești : STEAUA FARA 
NUME — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : CER CU- 
VÎNTUL LA... DIVERSE — Ora 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă : PE ACEST PAMTNT — ora 
19,30; Circul București : CIRCUL 
MARE DIN VARȘOVIA — ora

în această perioadă, aprovi
zionarea pentru iarnă constituie 
una din principalele preocupări 
ale tuturor cetățenilor. Răspun- 
zînd solicitărilor mult sporite, 
organele de resort și în primul 
rînd Ministerul Comerțului In
terior, au adoptat o serie de 
măsuri care vin în sprijinul 
cumpărătorilor : programele de
pozitelor de mărfuri au fost 
prelungite pînă seara tîrziu, s-a 
suplimentat parcul de mașini 
destinate aprovizionării unități
lor comerciale. Un bogat și va
riat sortiment de mărfuri, com
pletat cu ultimele creații ale u- 
nităților producătoare este pus 
astfel, zilnic la dispoziția cum-

părătorilor. Care sînt noutățile 
acestei toamne în domeniul bu
nurilor industriale de larg con
sum ? Iată concluziile pe care 
ni le oferă raidul întreprins in 
aceste zile prin cîteva mari uni
tăți comerciale ale Capitalei.

La Magazinul Victoria, unul 
din cele mai mari unități co
merciale din București, însoțiți 
de șefa magazinului, tovarășa 
Georgeta Dorbjan, am vizitat 
mai multe raioane de desfacere. 
Peste tot gestionarii, șefii de u- 
nități sînt bucuroși să ne spună 
că premierele din acest an sînt 
foarte multe, că ele atrag un 
număr tot mai mare de cum
părători. Valoarea vînzărilor a

Preocupare pentru
nou, caracteristică

a comerțului modern
RAID ÎN MAGAZINE 

CAPITALĂ
crescut în ultimele zile cu ,a- 
proape jumătate față de săptă- 
mînile trecute. La raionul „elec- 
trocasnice" ni se prezintă noul 
tip de aspirator „Aiax", mai 
multe tipuri de radiatoare de 
încălzit, noi modele de lămpi și 
corpuri de iluminat, mașini elec
trice de gătit cu trei ochiuri, 
sobe de încălzit cu combustibil 
solid, toate produse de ultimă 
oră, cu calități deosebite și pre
țuri avantajoase. Vizităm un ra
ion foarte des căutat de tineri : 
raionul de articole sportive. Și 
aici, noutățile sînt obiectul prin
cipal al solicitărilor. Un produs 
nou și foarte căutat în acest ma
gazin Sînt schiurile pentru co- 
pîi. Sîntem informați că toate 
magazinele au primit în ultimul 
timp noi modele de schiuri de 
o calitate foarte bună. Cei mai 
mulți cumpărători se opresc în 
fața rafturilor cu bocanci și

File dintr-o cronică începută 
la Vatra Dornei acum 100 de ani

— Cum își închipuie oamenii 
un primar pe gustul lor și în ce 
măsură răspundeți dv. acestei 
imagini ?

Primarul Hreciuc ride amu
zat. Mă ia apoi de braț și mă 
duce in fața unui basorelief re
prezentând o figură puțin țea
pănă de început de secol 
poartă straie bucovinene de 
sărbătoare.

„Nu știu, îmi spune primarul 
dornean, dacă ai citit dumneata 
reportajul despre Gura-Humo- 
rului publicat deunăzi. Era cu
prinsă acolo, ca element pito
resc, descoperirea unei cărți a 
primarilor, consemnind reali
zările paupere ale primarilor 
din trecut în comparație cu rit
mul construcțiilor de astăzi. Ei 
bine, la noi a fost oarecum alt
fel. Timp de 25 de ani, din 1875 
la 1900 mai mare peste urbea 
noastră a fost Vasile Deac,* o- 
mul înfățișat în sculptura asta 
din perete, o adevărată „pasă
re rară". Ce-i drept prea mulți 
bani pentru construcții nu a 
avut nici el, dar a fost unul din 
acei puțini primari drepți, ridi
cat din rindurile țăranilor (cînd 
a fost ales prima oară era pa- 
re-mi-se analfabet) pe care o- 
ligarhia politicienilor locali și 
de la centru nu a reușit să-l 
răstoarne. Omul se simțea că e 
un gospodar și ca un părinte al 
orașului. Veghea cu dreptate și 
asprime ca Vatra aceasta a 
Dornei să fie curată și ca oa
menii să se înțeleagă in omenie. 
De aceea puțini oameni au ajuns 
la judecată în vremea lut; căci 
spusele îi erau respectate ca o 
sentință morală fără drept de 
apel.

Iată cu ce imagine, aureolată 
fi de trecerea timpului, am tre
buit să mă confrunt — își în
cheie spusele Dimitrie Hreciuc, 
actualul primar din Vatra Dor
nei. $i nu uitați că această fi
gură de primar tegendar 
însoțit încă din copilărie, 
sint născut într-un cartier măr- 
ginaș al acestui oraș — $arul 

ucovinesc".
Dimitrie Hreciuc a început de 

la 16 ani să lucreze la mina 
„Filimon Sîrbu" din cartierul 
Șarul Dornei. In 1955, adică la 
24 de ani, a început să lucreze ca 
activist de partid. completîn- 
du-și în paralel studiile. In 1967 
se întîlnește, pentru prima oară, 
la Botoșani cu funcția de pri
mar. De această primă activita
te edilitară sînt legate dezvol
tarea și organizarea uzinelor 
„Moldova" care prin noua sec
ție de filatură și finisaj și-au 
dublat capacitatea, în timp ce 
fabrica de confecții „Botoșani" 
și-a triplat capacitatea.

La Fălticeni, din pricina ne
glijențelor se produseseră unele 
neajunsuri, iar vinovății, direcți 
și indirecți, fuseseră judecați 
drept, dar sever de noul primar. 
Apoi pornise o campanie împo
triva întinderii anarhice si ines-

ce

m-a 
căci

tetice a gardurilor unor gospo
dării și împotriva cișmelelor 
montate în mijlocul străzilor. 
De fapt ceruse alinierea curți
lor și introducerea cișmelelor in 
interiorul acestora. Dar unii 
rău-voitori au început să șușo
tească că li se ia apa. Fermita
tea noului primar nu a cedat 
însă și rezultatele s-'au văzut. 
A mutat autogara în’tr-un loc 
mai adecvat și a modernizat pia
ța orașului, centrind-o asupra 
unui lac și asupra unei fintîni 
arteziene.

Din inițiativa și la stăruințele 
noului primar a fost deschisă 
noua magistrală de acces in

pantă care leagă Fălticenii de 
Suceava și București și s-a nă
scut complexul de agrement 
„Dumbrava minunată" (răzbuna
re în spirit șadovinean a ora
șului în care nu se ihtîmplă 
nimic).

Cu ștrandul, baza sa sportivă, 
centrul de pescuit, cabana și 
estrada de spectacole „Dumbra
va minunată" este unul dintre 
cele mai frumoase locuri de a- 
grement din țară. Tot sub o- 
blăduireă edilitară a lui Dimi
trie' Hreciuc au început lucră
rile la galeria de artă plastică 
„Ion Irimescu", la atelierul mo
del ăl școlii mecanice și la școa
la dtn cartierul grădinii. Rezul
tatul final este consemnat in 
filele întrecerii patriotice inter- 
orașe din anul 1972 : Fălticenii 
au primit premiul II pe țară.

Iată însă că Vatra Dornei a 
început să-și revendice fiul, iar 
acesta a răspuns PREZENT la 
apelul urbei natale. Din 1973 
este primarul acestei pitorești 
localități din nordul Moldovei, 
primarul unui oraș a cărei in
dustrie a realizat cincinalul în 
4 ani și 3 luni și care va da, 
pînă la sfîrșitul acestui an, o 
producție suplimentară de peste 
400 milioane lei. Se întâlnesc a- 
ici, într-un echilibru fericit, in
dustria lemnului, mineritul cu 
străvechi tradiții, industria
limentară, industria construc
toare de mașini ; 50 de milioane 
de sticle cu apă minerală plea-

că anual de aici ducînd în în
treaga țară nesecatele resurse 
de sănătate ale subsolului dor- 
nean. Căci, să nu uităm, Va
tra Dornei este, după străvechi 
zapise și noi mărturii medierile, 
una dintre cele mai celebre sta
țiuni balneo-climaterice ale ță
rii. Strîns îmbinat cu această 
perspectivă s-a conturat și pro
gramul edilitar propus dornehi- 
lor de Diîhîtrte Hreciuc. Vechile 
izvoare de ape minerale ajring 
la „beneficiari" — mii și mii de 
oameni ai muncii din întreaga ța
ră — îh condiții de extremă mo
dernizare. în ultimul timp s-a 
construit un complex balnear 
cu peste 300 locuri, tar noile iz
voare captate vor mări cu 4 000 
Zilnic capacitățile de tratament 
<ale stațiunii. Paralel cu moder
nizarea vilelor mai vechi și pi
torești ale stațiunii a fost re
cent dat în funcțiune un com
plex sanatoriul al U.G.S.R. cu 
120 locuri și se înalță un nou 
complex cu condiții de cazare, 
tratament și alimentație pentru 
1100 vizitatori pe serie. De cu- 
rînd, Vatra Dornei a dobîndit o 
micro-stațiune satelit, căci așa 
se poate numi complexul de a- 
grement și turism din Poiana 
Runc, renumită rezervație a flo
rei si faunei locale. Motelul dte 
la Runc, avînd o concepție și 
execuție arhitecturală care au 
stîrnit admirația specialiștilor, 
terenurile sportive și de agre
ment, toate sînt rodul exclusiv 
al muncii patriotice executate 
de tinerii din Vatra Dornei.

Vatra Dornei a devenit un o- 
raș-grădină in care se răsfață 
peste 11 000 tufe de trandafiri ae 
alte flori. Orașul Vatra Dornei 
și-a dezvoltat vocația cultural- 
artistică dispunind în prezent de 
un muzeu cu secții cuprînzînd 
fauna și flora domeană, cinege
tica sucevean'ă și arta plasti
că contemporană românească.

Desigur, gindindu-ne la zecile 
de mii de vizitatori din fiecare 
an. la dezvoltarea industriei tu
rismului, unde lucrează de pe 
acum peste 000 de dorneni, pri
marul Dimitrie Hreciuc le 
poartă o grijă profundă conce
tățenilor săi. Pentru ei și cu 
ei au fost construite noua ma
ternitate și noua baie a orașu
lui. Pentru ei și Cu ei se îndi- 
guieșc trainic și deftiiitiv apele 
rîurilor Dorna și Bistrița.

Cobor treptele primăriei și 
pornesc la pas alături de Dimi
trie Hreciuc de-a lungul malu
lui Dornei. Oamenii pe care-i 
încrucișăm, localnici, dar și vi
zitatori, îl salută cu respect, dar 
în același timp cu un tîmbet 
prietenos plin de căldură : „Bu
nă seara, tovarășe primar !"

rucsacuri. „Noul tip de rucsac 
cu cadru metalic și accesorii, 
bocancii de schi căptușiți, noile 
tipuri de rachete de tenis, care 
ne-au sosit zilele trecute sînt 
numai cîteva din obiectele noi 
foarte solicitate de cumpărători 
— ne spune șeful unității". Alte 
noutăți ? „Un variat sortiment 
de genți de voiaj, un nou tip 
de patine artistice și ghete de 
toate mărimile, biciclete Pegas, 
un bogat sortiment de tricotaje 
și echipament de schi".

Noutăți de ultimă oră ne sînt 
prezentate și în magazinele de 
tricotaje și confecții. Modele 
noi de costume de diferite cu
lori și mărimi, paltoane, ja
chete, balonzaide, un bogat sor
timent de tricotaje pentru toam
nă și iarnă, încălțăminte se gă
sesc 4e vînzare în toate maga
zinele de specialitate. O altă u- 
nitate comercială pe care am 
vizitat-o, magazinul Telerom, 
deschis doar de cîteva zile pe 
strada Lipscani, constituie de 
fapt și el o noutate pentru pu
blicul cumpărător bucureștean. 
Șeful ZnagâzinulUi, tovarășul 
Nicu Florescu, ne prezintă în 
rafturile și vitrinele unității mai 
multe premiere. Televizoarele 
„•Compliment", „Venus — 50“, 
„Diamant", noi tipuri de tran- 
zistoare și aparate de radio cu 
instalații stereo, diferite acce
sorii electronice.

Pentru o listă mai completă a 
noilor produse apărute $i pen
tru â afla ce noutăți vom găsi 
lunile viitoare în magazine, 
ne-âm adresat tovarășului Ghe- 
orjfhe Sîrbu, director general 
al I.C.L. „Tehnometal" Bucu
rești. „Specializarea unor maga
zine pe anumite tipuri de pro
duse, dotarea acestor unități cu 
instalații complexe de verifica
rea aparatelor și ă produselor 
puse în Vinzafe. ne-a dat posibi
litatea să cunoaștem mai bine 
gusturile și pretențiile cumpă
rătorilor. Prin schimburile de 
experiență și întilnirile organi
zate între specialiștii noștri, 
cumpărători, gestionări și repre
zentanții fabricilor producătoa
re, am reușit să aducem impor
tante îmbunătățiri calitative și 
funcționale mai multor produse 
și în special ă celor de uz cas
nic gospodăresc. în uTfimul timp 
am introdus în magazine mai 
multe tipuri de reșouri, venti
latoare, radiatoare, aparate de 
gătit, televizoare, aparate de ra
dio. fhdbilă bii calități su
perioare obținute datorită pre- 
-punerilor cumpărătorilor. Nou
tăți importante avem și în do
meniul articolelor folosite în 
gospodărie. Vor fi livrate cu- 
rind în magazine noi tipuri de 
grătare electrice, dispozitive de 
scos sîmburt din fructe, mașini 
de stors fructe și roșii, aparate 
de spălat mozaicul, uscătoăre ele 
rufe, vase moderne do fiert cu 
pereți dubli etc. Pină la sfirșitul 
acestui an vor mai apare pe 
piață peste 200* noi sortimente 
de produse și în special vase 
de porțelan și sticlă, articole de 
sport, aparate electrotehnice. 
Preocupările noastre principale 
se vor axa în această perioadă 
pe o largă diversificare a pro
duselor ce le^ desfacem în ma
gazinele noastre, pe o aprovi
zionare ritmică și din abunden
ță a magazinelor cu tot ce soli
cită cumpărătorii".

NICOLAE MILITARU

ANUNȚ

U.S. INDUSTRIA IUTEI 
BUCUREȘTI 

Str, Veseliei nr. 10, sector 6,

Organizează concurs con
form Legii 12/1971 pentru 
ocuparea următoarelor 
turi :
- Ingineri textiliști
— Maiștri textiliști
- Ajutori de maiștri
- Muncitori caHficați 

torie filatură și meserii 
cifiee industriei textile.

a- H. LEREA

Muncitori calificați se pot 
încadra prin transfer la cere
re din toate județele țârii.

Informații : tel. 80 75 20/162 
sau 160.
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MASTODONTUL : Scala (orele 
9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

JAKOB MINCINOSUL : Timpuri 
Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘI BRAN : Patria (ore
le 9.30; 11,85; 14; 16,15: 18,30; 20.45), 
București (orele 8,45; 11; 13.15; 
16,15; 18,30: 20,30).

SE MAI ÎNTÎMPLĂ MINUNI : 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20.30), Festival (orele 
9,15; 11,30: 13.45; 16; 18,15; 20,30), 
Favorit (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15; 29,30).

DRAGOSTE LA 16 ANI : Doina 
(orele 11.30; 13,30; 15,45; 17,45;
19,45). La ora 9.45 — Program pen
tru copii.

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A : Capitol (orele 9,30; 11,45: 14; 
16; 18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; Î0.30).

MUȘCHETARUL ROMAN : Grl- 
vița (orele I; 11,15; 13,30; 18; 18,15;

20*15), Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Tomis (orele 9; 
11,15; 13.39; 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15),

MIREASA LUI ZANDY : Victo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Feroviar (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15; 20,15).

CANTEMIR : Giulețtl (orele 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15), Volga 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20.15) , Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMTNTULUI : Sala Palatului 
(orele 17; 20,15), Excelsior (orele 
9 ; 12,39 ; 16 ; 19,15).

ELIXIRUL TINEREȚII : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15), Viito
rul (orele 16; 18; 20).

DELICT DIN DRAGOSTE : Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
16,15; 20.30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR : Lira 
(orele 16; 18; 20). 4*

FERMA LUI CAMERON ; Dacia 
(orele »: 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) , Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

RĂTĂCIRE : Munca (orele 16; 
M; 20).

Bu-

(Orele

COLȚ
20). 
(orele

CALVARUL UNEI FEMEI 
cegi (orele 15,45; 18; 20.15).

EVADAREA : Progresul 
16; 18; 20).

ÎNTOARCEREA LUI
ALB : Unirea (orele 16; 18;

FILIP CEL BUN : Cosmos 
15,30; 18; 20,15).

FLUVIUL FARA ÎNTOARCERE : 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15), 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20).

A FOST ODATĂ UN HOLLY
WOOD : Cotroceni (orele 10; 13,30; 
16.15; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

PICIUL - TRÎNTORII : Pacea 
(orele 15,30; 17,45; 20).

ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 
1475 : Vitan (orele 15.30; 19).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Crîngași (ora 17).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Flacăra (orele 15,30; 18; 
29.15).

PIEDONE - COMISARUL FĂRĂ 
ARMA : Rahova (orele 9,15; 11,30; 
15,80; 1T,45; 80).

Asigurarea mixta de viață
Asigurarea mi«tâ de viață oferă cetățenilor posibilitatea de 

a îmbine economia cu prevederea. Cu ajutorul ei, asiguratul 
poate economisi, într-un anumit termen, o sumă de bani, al 
cărui cuantum și-l stabilește ei insuși, iar, pe de altă parte, 
in cazul in care, in același interval de timp, el rămîne cu o 
invaliditate permanentă din accidente sau decedează din 
orice cauză, ADAS plătește suma asigurată pentru care s-a 
încheiat asigurarea.

Deci in asigurarea mixtă de viață, asiguratul este sigur că, 
cel mai tîrziu la expirarea asigurării, va primi suma asigurată.

Asigurarea mixtă de viață se încheie de persoane în vîrstă 
de la 14 la 40 de ani, pe durute care variază de la 5 lai 
20 de ani.

Polițele de asigurare participă la tragerile de amortizare. 
Pentru fiecare 1 000 de lei sumă asigurată se atribuie cite o 
combinație de 3 litere. Lunar, se trag la sorți cite 8 combinații 
de litere. Pentru fiecare combinație de litere ieșită la traqere 
se plătește 1 000 de lei.

Asiguratul are dreptul, in cursul duratei asigurării, să schim
be pe beneficiarul stabilit inițial, sâ micșoreze sau să majo
reze, fie suma asigurată, fie durata asigurării, fie amindouă 
aceste elemente.

PRIMELE DE ASIGURARE SINT CONVENABILE, variind intre 
4,50-18,75 lei pe lună, pentru fiecare 1 000 de lei din suma 
asigurată, corespunzător virstei asiguratului și duratei asi
gurării încheiate.
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCURadioteleviziunii portugheze

Manifestări dedicate Congresului U.T.C. și Conferinței V.A.S.C.R.

Demni continuatori ai tradițiilor
revoluționare de luptă și muncă

(Urmare din pag. I)

să conlucreze strîns pentru a-și 
asigura o dezvoltare economico- 
socială independentă, pentru a 
pune capăt împărțirii lumii în 
blocuri militare opuse, 
realizarea unei ’ ’__
securități pentru toate 
europene.

ÎNTREBARE: Cum 
pretați raportul între . 
cularitățile și sarcinile spe
cifice ale fiecăreia din țări
le noastre și similitudinea 
orientării lor în principalele 
probleme ale vieții interna
ționale ?

pentru
colaborări și

statele

inter- 
parti-

RĂSPUNS : Consider că por
nind de la particularitățile fie
cărei țări, de la problemele pe 
care le are de soluționat și de 
la relațiile de prietenie pe care 
le întreține fiecare, țările noas
tre pot să realizeze o bună co
laborare, întemeiată pe princi
piile deplinei egalități. în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile inter
ne — principii pe care cele 
două țări își bazează actual
mente relațiile lor internaționa
le. Ele pot, deci, să contribuie 
activ la afirmarea acestor prin
cipii pe plan internațional, în 
relațiile dintre toate statele lu
mii.

ÎNTREBARE: Domnule
președinte, ați afirmat, in 
repetate rinduri, că apreci- 
ați necesar să se acționeze 
cu hotărire pentru lichida
rea simultană a N.A.T.O. și 
a Pactului de la Varșovia, 
dat fiind că blocurile mili
tare constituie în zilele noas
tre o piedică in calea destin
derii și colaborării interna
ționale.

Ce rol ar putea să joace 
România membru al Pac
tului de la Varșovia — și 
Portugalia — membru al 
N.A.T.O. — in atingerea a- 
cestui obiectiv ?

deșființarea 
a bazelor 
retragerea 

pe terito-

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță în mod 
constant pentru desființarea 
concomitentă a blocului N.A.T.O. 
și a Tratatului de la Varșovia, 
pornind de la faptul că schim
bările în viața internațională/ 
cursul spre destindere, edifica
rea securității în Europa și în 
întreaga lume nu se pot reali
za în condițiile menținerii aces
tor blocuri, ca și a altor blocuri 
militare, în general. De aceea, 
destinderea, securitatea și pa
cea în Europa și în lume sînt 
nemijlocit legate de lichidarea 
vechilor stări de lucruri, a ve
chii politici, de 
blocurilor militare, 
militare străine, de 
trupelor străine de 
riile altor state.

în această privință, consider 
că fiecare stat, în cadrul alian
țelor respective, trebuie să ac
ționeze pentru a se ajunge la 
hotăriri comune cu privire la 
desființarea acestor două blocuri 
militare, dar mai cu seamă tre
buie să acționeze pentru înfăp
tuirea în viață a documentelor 
adoptate la Helsinki, astfel in
cit popoarele din Europa să a- 
jungă la concluzia că aceste 
blocuri militare trebuie să fie 
lichidate cît mai grabnic.

Consider că desfășurarea eve
nimentelor confirmă pe deplin 
necesitatea unei activități sus
ținute și posibilitatea ca Româ
nia și Portugalia — împreună, 
desigur, cu celelalte țări — să 
aibă un rol activ în realizarea 
acestor obiective.

ÎNTREBARE: Care sint, 
după părerea dumneavoas
tră, cele mai importante ho
tăriri adoptate la Conferința 
general-europeană de la Hel
sinki și cum pot fi traduse 
in practică ?

RĂSPUNS : Conferința de 1a 
Helsinki, semnarea documente
lor de către toate statele parti
cipante constituie un eveni
ment important în viața Euro
pei și, aș putea spune, în ge
neral în relațiile internaționale. 
Este pentru prima dată cind 
statele continentului nostru au 
elaborat și adoptat prin consens 
principiile care urmează să gu
verneze relațiile viitoare dintre 
ele, să asigure edificarea secu
rității și păcii pe continent.

Am menționat încă la Helsin
ki că, prin încheierea cu succes 
a Conferinței general-europene, 
am parcurs numai o etapă ; ur
mează o etapă nouă — 
părerea mea mai importantă și 
poate hotărîtoare — aceea a 
realizării în practică a celor 
consemnate în documente.

Sint multe probleme de solu
ționat în Europa. În primul 
rînd, se cere să facem totul 
pentru a fi respectate semnătu
rile puse pe documentele de la 
Helsinki în ce privește princi
piile de bază ale egalității, res
pectului suveranității, indepen
denței, neamestecului în trebu
rile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța. Se 
cere, de asemenea, ca fiecare 
stat să acționeze pentru lărgi
rea cooperării economice, tehni
ce, științifice* culturale, pentru 
intensificarea schimburilor în 
toate domeniile, inclusiv a 
schimburilor de persoane. Dar 
cel mai important, după păre
rea mea, este să se adopte mă
suri practice pentru a se trece 
la dezarmarea în Europa, la so
luționarea unor probleme mili
tare, de a completa destinderea 
politică cu destinderea milita
ră — așa cum spun unii — adi
că cu o dezangajare militară 
prin reducerea trupelor și, cum 
am menționat mai înainte, des

ființarea blocurilor militare. 
Numai în acest fel, documente
le de la Helsinki și securitatea 
europeană pot să devină o rea
litate vie.

ÎNTREBARE : România și 
Portugalia au participat, în 
calitate de observatori, la 
Conferința țărilor nealiniate 
care s-a ținut recent la Li
ma. Care este, după părerea 
dumneavoastră, domnule 
președinte, viitorul acestui 
gen de reuniuni și care este 
rolul pe care România l-ar 
putea avea printre țările ne
aliniate ?

această

RĂSPUNS : România s-a pre
ocupat întotdeauna de a dezvol
ta colaborarea pe multiple pla
nuri cu țările în curs de dez
voltare, cu țările mici și mijlo
cii și, deci, și cu țările neali
niate. Considerăm, că 
colaborare constituie o necesi
tate în lumea de astăzi, cind se 
pun probleme complexe cu pri
vire la făurirea noii ordini eco
nomice internaționale, la lichi
darea subdezvoltării, la înfăp
tuirea unei politici care șă asi
gure fiecărei națiuni dreptul la 
dezvoltare liberă, fără nici un 
amestec din afară.

Participarea la recenta re
uniune de la Lima și dorința 
de a obține un statut perma
nent de observator la Conferin
ța țărilor nealiniate decurg din 
politica generală a României ; 
de fapt, aș putea spune că este 
vorba de o recunoaștere a reali
tății, a faptului că România și 
prin relațiile sale cu toate a- 
ceste țări înfăptuiește — inde
pendent de apartenența la un 
bloc militar — o politică fer
mă de colaborare, de pace cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire sociala.

Considerăm că și participarea 
Portugaliei, în această calitate, 
deschide perspectiva ca ea să 
se afirme mai puternic în lu
mea țărilor care se pronunță 
pentru relații noi, și împotriva 
vechii politici de dominație și 
dictat.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, ați afirmat re
cent că, față de interdepen
dența tot mai mare intre 
națiunile lumii, se impune 
instaurarea de relații econo
mice internaționale care să 
poată conduce la dezvoltarea 
armonioasă a tuturor econo
miilor naționale. Care este 
concepția românească 
privire la crearea 
ordini economice 
internaționale 7

... cu
unei noi 
și politice

cunoscyt 
problemele

RĂSPUNS : Este
faptul că una din . ............
cele mai importante ale vieții 
contemporane este aceea a li
chidării subdezvoltării, a împăr
țirii lumii în țări dezvoltate — 
unele foarte dezvoltate, boga
te, cum li se spune — și altele
— țări slab dezvoltate sau în 
curs de dezvoltare, țări sărace
— reprezentînd peste două tre
imi clin omenire și care trebuie 
să realizeze într-o perioadă re
lativ scurtă o dezvoltare econo- 
mico-socială rapidă.

Noi pornim de la faptul că 
lichidarea subdezvoltării con
stituie condiția hotărîtoare atît 
a progresului, a bunăstării po
poarelor și stabilității economi
ce, cît și a destinderii și păcii 
internaționale. E greu de vor
bit de consolidarea destinderii, 
de realizarea unei lumi a păcii - 
fără a pune capăt acestei situa
ții-

In această concepție privim 
și problemele făuririi noii or
dini economice și politice inter
naționale, care trebuie să asi
gure posibilități egale de dez
voltare tuturor națiunilor, să 
lichideze inechitățile, să pună 
la baza colaborării economice 
principiile egalității, echității* 
un raport corespunzător între 
prețurile materiilor prime și ce
le ale produselor industriale, 
accesul tuturor statelor la teh
nologii moderne, să deschidă 
perspectiva ca fiecare națiune 
să se poată bucura din plin de 
cuceririle științei și tehnicii 
contemporane, să-și poată edi
fica o viață de bunăstare și fe
ricire.

ÎNTREBARE : Vă rugăm 
să ne vorbiți despre princi
palele trăsături ale socialis
mului în România, legătura 
existentă între partid și po
por, structurile societății ro
mânești, locul ‘ '
muncitoare in 
structuri.

și rolul clasei 
cadrul acestor

RĂSPUNS : în 
cietății socialiste

că 
asi-

edificarea so- 
___ t„_______  am pornit și 
pornim permanent de la adevă
rurile generale, universal-vala- 
bile pe care le aplicăm la con
dițiile concrete ale României. 
Avem, desigur, în vedere 
fiecare țară trebuie să 
gure crearea unei economii pu
ternice, independente, fără de 
care nu se poate vorbi de con
strucția socialismului.

în această direcți^am dezvol
tat puternic industria, pe baza 
celor mai înaintate cuceriri ale 
științei și tehnicii ; în același 
timp, în condițiile specifice ale 
României, am acordat și acor
dăm o atenție deosebită agri
culturii, ca ramură de bază a 
economiei socialiste. Esențial 
este faptul că am lichidat cu 
desăvîrșire exploatarea omului 
de către om, am generalizat re
lațiile de producție socialiste in 
toate ramurile economice și so
ciale ; am asigurat o repartiție 
dreaptă a venitului național, în 
conformitate cu principiile eti
cii și echității socialiste, por
nind de la o retribuție care să 
țină seama de contribuția fie

cărui cetățean Ia dezvoltarea 
societății, de activitatea sa în 
producție, în domeniul științei, 
culturii sau în alte sectoare de 
activitate.

Poate că merită subliniat fap
tul că noi, în România, acordăm 
o atenție deosebită realizării 
unor raporturi cît mai echita
bile între veniturile membrilor 
societății, ale tuturor cetățeni
lor, împiedicînd o diferențiere 
prea mare, dar menținînd — în 
același timp — o cointeresare 
corespunzătoare în participarea 
la dezvoltarea societății.

în țara noastră, Partidul Co
munist Român reprezintă forța 
politică conducătoare a întregii 
societăți. Experiența ne-a de
monstrat că făurirea noii orin- 
duiri socialiste cere o conduce
re unitară, fermă, clară pentru 
a asigura unirea tuturor forțe
lor sociale într-o direcție unică, 
în dezvoltarea societății socia
liste românești clasa muncitoa
re a avut și are rolul hotărîtor, 
îndeplinind funcția de clasă 
conducătoare ; pe măsura dez
voltării forțelor de producție, ea 
a devenit și numericește cea 
mai puternică forță socială. în 
același timp, s-a acționat și se 
acționează pentru o strinsă co
laborare și unitate între clasa 
muncitoare, țărănime, intelectu
alitate, între toate forțele soci
ale, considerînd că edificarea 
cu succes a socialismului, mer
sul înainte spre comunism nu 
se pot realiza fără o alianță 
strînsă între clasele de bază — 
clasa muncitoare și țărănime — 
fără o alianță sțrînsă cu inte
lectualitatea, care joacă un rol 
tot mai important în dezvolta
rea societății.

ÎNTREBARE : Ce loc ocu
pă forțele armate în ansam
blul societății românești ? 
Ce importanță se atribuie 
disciplinei militare in arma
ta României socialiste, arma
tă chemată să apere cuceri
rile revoluționare 
porului 7

ale po-

să men- 
dictaturii

RĂSPUNS : Aș dori 
ționez că răsturnarea 
militaro-fasciste, insurecția na
țională armată antifascistă șî 
antiimperialistă s-au realizat 
printr-o largă colaborare a for
țelor politice sub conducerea 
Partidului Comunist Român. La 
aceste acțiuni, armata a parti
cipat aproape în totalitatea ei. 
Prin aceasta, armata și-a cîști
gat un loc important în viața 
societății românești, trecînd de 
la început în întregime de par
tea forțelor revoluționare, par- 
ticipînd la lupta de eliberare a 
patriei, la înfrîngerea definiti
vă a Germaniei hitleriste, sus- 
ținînd apoi toate transformări
le social-revoluționare petrecute 
in România. în dezvoltarea so
cialistă, armata însăși a că- 
nătat un conținut nou, avînd 
misiunea de a asigura indepen
dența și suveranitatea patriei, 
de a fi un garant ferm al cuce
ririlor revoluționare ale socia
lismului, ale întregului popor.

Este de înțeles, pornind de 
aci, că armata — mai bine spus 
militarii — sînt participanți ac
tivi la întreaga viață economi
că, socială și politică a țării 
noastre. Desigur, vorbind de ar
mată, vorbești de disciplină și 
de ordine. Este greu să-ți în
chipui o mișcare revoluționară 
fără o disciplină fermă, fără o 
unitate fermă. Cu atît mai 
greu este să-ți închipui o ar
mată revoluționară, o armată 
care trebuie să servească inte
resele largi ale oamenilor mun
cii, ale poporului, cuceririle re
voluționare, fără o disciplină 
fermă. Am în vedere o disci
plină conștientă, bazată pe con
știință și pe convingerea că ar
mata trebuie să servească Întot
deauna interesele maselor largi 
populare, interesele transformă
rilor revoluționare, progresul* 
bunăstarea, independența țării. 
Pornind de la această conștiin
ță, se impune ca fiecare militar, 
începînd de la comandantul su
prem —- ca să spun' așa — și 
pînă la ultimul soldat, să se în
cadreze strict în normele și dis
ciplina militară.

ÎNTREBARE : Ar fi posi
bil, domnule președinte, să 
prezentați pentru telespecta
torii portughezi evoluția po
liticii interne a României în 
ultimii ani și să ne vorbiți 
despre următorul plan cinci
nal, pe anii 1976—1980 ?

su-
Și 

ni- 
o 

de

RĂSPUNS : în anii construc
ției socialiste, producția in
dustrială a României a crescut 
de peste 30 de ori. S-a dezvol
tat și producția agricolă de cî- 
teva ori. Venitul național a 
crescut de peste 10 ori, și pe a- 
ceastă bază s-a ridicat nivelul 
de trai al întregului nostru po
por.

în ultimii ani, mai precis în 
cincinalul 1971—1975, producția 
industrială a crescut într-un 
ritm anual de aproape 14 la 
tă ; s-au dezvoltat puternic 
agricultura, știința, cultura, 
velul de trai, asigurîndu-se 
creștere a veniturilor reale 
22 la sută față de 20 la sută cît 
aveam prevăzut în plan. Dato
rită ritmului înalt de dezvolta
re, a eforturilor pe care le face 
întregul popor în vederea pro
gresului rapid, am putut să ob
ținem succese remarcabile în 
dezvoltarea întregii societăți so
cialiste și am- putut adopta la 
Congresul al Xl-lea Programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de îna
intare a României spre comu
nism. în conformitate cu acest 
Program, în următorul cincinal 
— 1978—1980 — și în continuare 
pînă în 1990, prevedem eforturi 

susținute de dezvoltare econo- 
mico-socială. Aș menționa un 
singur fapt, și anume că alo
căm din venitul național circa 
33 la sută în scopul dezvoltării. 
Facem acest efort fiind conști- 
enți că numai așa vom lichida 
mai rapid rămînerea în urmă 
de la care am pornit, vom pu
tea să realizăm obiectivul de 
egalizare a nivelului de dezvol
tare cu țările socialiste mai dez
voltate, cît și cu țările dezvol
tate din lume în general, asi- 
gurînd astfel României socialis
te un loc demn în rîndul națiu
nilor de pe toate continentele.

Continuăm să menținem un 
ritm de dezvoltare de peste 10 
la sută și în următorul cinci
nal. Punem un mare accent pe 
intensificarea dotării industriei 
și tuturor sectoarelor cu echipa
mentele cele mai moderne ; 
numit, de altfel, cincinalul 
mător, cincinalul afirmării 
voluției tehnico-științifice 
România.

am 
ur- 
re- 
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mă-
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de 
Și 

din 
cu care 
relații e-

ÎNTREBARE : în ce 
sură este afectată planifica
rea socialistă a 
române de fenomenele 
instabilitate economică 
procesele inflaționiste 
țările occidentale 
România întreține 
conomice ?

RĂSPUNS : Fără 
criza economică din . 
pitaliste dezvoltate, din lume în 
general, exercită o anumită in
fluență și asupra economiei ro
mânești, ținînd seama că parti
cipăm activ la diviziunea Inter
națională a muncii, întreținem 
relații largi de colaborare cu 
toate statele lumii. Dar. în con
dițiile economiei socialiste pla
nificate, statul are posibilitatea 
de a interveni pentru a anihila 
sau diminua efectele crizei e- 
conomice din țările capitaliste 
și ale proceselor inflaționiste'; 
ca urmare, acestea nu s-au re
simțit prea mult în economia 
noastră, în ce privește nivelul 
de trai al poporului. Noi apre
ciem că soluționarea probleme
lor complexe ale dezvoltării e- 
conomice viitoare, înlăturarea 
fenomenelor de instabilitate din 
economia mondială, a proceselor 
inflaționiste sînt strîns legate, 
pe de o parte, ' de edificarea 
unei noi ordini economice inter
naționale și, totodată, de accen
tuarea măsurilor pentru o mal 
bună planificare și conducere a 
proceselor economice care să e- 
vite apariția unor crize 
seclnțe catastrofale.

îndoială, 
țările ca-

eu eon-

dori, In 
adresați

ÎNTREBARE: Aș 
final, să vă rog să 
citeva cuvinte telespectatori
lor portughezi, cuvinte care 
țmbracă o semnificație de
osebită, ținînd seama de vi
zita oficială pe care Exce
lența Voastră o va face 
Portugalia, 
octombrie.

în
28începind din

cuAm salutat 
victoria poporu- 
în răsturnarea

RĂSPUNS: 
multă bucurie 
lui portughez 
fascismului, precum și procesul 
de decolonizare. Urmărim cp 
deosebită atenție și cu satisfac
ție succesele pe care le obține 
poporul portughez pe calea dez
voltării noi.

Aș dori să adresez tuturor 
telespectatorilor, poporului por
tughez, urarea de a obține con
solidarea tot mai puternică a 
cuceririlor democratice, de a 
obține succese pe calea dezvol
tării economico-sociale indepen
dente, a făuririi unei noi orîn- 
duiri, care să asigure întregului 
popor o viață mai bună, bună- 
■tare și fericire !

Doresc aă-i urea prosperitate 
și pace !

Foto : O. PLECAN

Competiții sportive dedicate
Congresului U.T.C. și Conferinței U.A.S.C.R.

ILFOV. Programul sportiv din 
ultimele zile a fost marcat de in
teresante acțiuni și concursuri de 
masă, dedicate celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C. și celei de-a 
X-a Conferințe a U.A.S.C.R., care 
au cunoscut o largă participare. 
Peste 2 000 de elevi de la liceele 
din județul Ilfov au luat parte la 
o amplă competiție de atletism, 
ce s-a desfășurat în trei etape, 
avînd în program mai multe pro
be (feminine și masculine) de a- 
lergări, aruncări și sărituri. în
trecerile din etapa a 2-a au fost 
dominate de reprezentanții aso
ciațiilor sportive ale liceelor din 
Giurgiu, Oltenița, Urziceni, Bră- 
nești și Buftea, care au ocupat 
locuri fruntașe în majoritatea pro
belor. Dintre protagoniste notăm 
pe elevele : Doina Ciolan, învin
gătoare în cursa de 100 m., Pe- 
truța Florea, locul 1 la 400 m, 
Marina Stroe și Paulina Popa, 
clasate pe primele locuri la 800 m. 
și săritura în lungime. Cu rezulta
te bune au fost notați șl elevii : 
Stelian Florea (Hotarele), Nicolae 
Danae* (Ciorogîrla). Florin Saw 
(Călugăreni), Ion Munteanu (Buf
tea). în finalele pe județ, pe pri
mul loc s-a clasat echipa Liceu
lui nr. 2 Giurgiu, urmată de Li
ceul electrotehnic Buftea și Liceul 
teoretic Buftea.

DOLJ. Terenurile de sport din 
Craiova au găzduit, duminică, fi
nalele competiției sportive rezer
vat* tinerilor din mediul rural, 

Tineri în uniforme albastre. 
O prezență de cițiva ani coti
diană, cu o semnificație deose
bită in viața organizației noas
tre : fete și băieți, tineri mun
citori sau elevi, participanți la 
activitatea de pregătire pentru 
apărarea patriei, li întîlnim după 
orele de muncă sau învățătură, 
în zilele de odihnă, în timpul 
unor ore dedicate instruirii sau 
in competiții cu caracter apli
cativ.

In această toamnă, generația 
in uniforme albastre a trăit mo
mentul solemn al depunerii ju
rământului de credință față de 
patrie, popor și partid.

...Eu, tînăr cetățean al Repu
blicii Socialiste România, intrînd 
în formațiunile de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei jur credință nestrămutată 
partidului și patriei mele socia
liste. Jur să mă pregătesc 1e- 
meinic pentru apărarea patriei, 
iar la chemareq. Partidului Co
munist Român și la ordinul co
mandantului suprem — tovară
șul Nicolae Ceaușescu — să 
răspund cu toată înflăcărarea șl 
elanul meu tineresc, neprecu- 
pețlndu-mi singele și viața pen
tru a apăra cuceririle revo
luționare ale poporului, inte
gritatea patriei mele scumpe, 
Republica Socialistă România.

Am ascultat cu emoție rostirea 
acestuț jurămint de credință, du
minică, pe platoul muzeului 
Doftana. Era un cor realmente 
emoționant: aproape 1000 de ti
neri muncitori și elevi din ora
șul Cîmpulung Muscel, care au 
ținut să dedice acest solemn 
moment apropiatului forum al 
tinereții: Daftenie Nicolae — 
strungar, Ghidan Paul — lăcă
tuș, Topliceanu Olga — strun

ÎNTOTDEAUNA
PREZENȚI LA DATORIE

ea în fiecare an, pe 25 oc
tombrie am sărbătorit Ziua For
țelor Armate ale Republicii So
cialiste România. Prilej de re
memorare a glorioaselor fapte 
de vitejie și patriotism înscrise 
în cartea de aur a oștirii româ
ne, în această zi, militarii pa
triei și-au reafirmat atașamen
tul lor profund, angajamentul 
solemn de a nu precupeți nimic 
pentru a apăra pămîntul stră
moșesc, cuceririle societății 
noastre socialiste.

Pentru tinerii elevi ai Școlii de 
ofițeri a Ministerului de Interne, 
ziua de 25 octombrie este cu 
atît mai emoționantă cu cît în 
această zi ei au depus Jurămîn
tul de credință față de patrie*

„Cupa satelor doljene", care a 
reunit în prima etapă aproape 
20 000 de concurenți. Ei și-au dis
putat întîietatea în atractive 
jocuri de volei și handbal, con
cursuri de trîntă și atletism. Tur
neul final rezervat echipelor fe
minine de volei a fost cîștigat de 
echipa din comuna Buzești, iar 
la băieți victoria a revenit forma
ției din comuna Gîngiova. La 
handbal, pe primele locuri s-au 
clasat formațiile din comunele 
Llșteava (fete) șl Poiana Mare 
(băieți). La întrecerile de atletism, 
cele mai bune rezultate le-au ob
ținut : Constanța Doca, Gica Șisu, 
Gh. Croitoru, Viorel Coșereanu, 
Florea Dudău. Pe primele locuri 
la concursul final de trîntă s-au 
clasat : R. Dumitrașcu, S. Cris
tian, N. Iulian, I. Bălăcescu, 
L. Popa și S. Dumitru.

ARGEȘ. Peste 3 000 de tineri, re- 
prezentînd mai multe întreprin
deri, licee și școli profesionale din 
Pitești, și-au dat Intîlnire la o 
populară competiție de atletism, 
crosul de masă dotat cu trofeul 
„Cupa Congresului U.T.C.“. Nu
meroși spectatori din localitate au 
urmărit o întrecere pasionantă, 
în care competitorii și-au disputat 
șansele cu ardoare, la cele șase 
curse de fond prevăzute în pro
gramul competiției, organizată de 
Comitetul municipal U.T.C.

Concursul rezervat junioarelor 
II, 15—16 ani, a fost cîștigat de 
•lava Cornelia DițA (Grupul »co-

gar, ca' și elevii Priescu Liviu, 
Olteanu Sorin, Comănescu 
Gheorghe, Marinescu K Maria, 
Iancu Florea sint doar cițiva 
dintre aceia care, duminică, ro
stind acest jurămint, s-au an
gajat în fapt să se pregăteas
că in viitor și mai temeinic pen
tru muncă și viață, pentru apă
rarea patriei.

Și n-a fost singurul moment 
înălțător la care au parțieițuit 
tinerii argeșeni, duminică, la 
Doftana. Un număr apreciabil de 
elevi au avut cinstea de a li se 
înmîna carnetul de membru al 
U.T.C. : Ștefan Tatiana, Saulea 
Aurora, Georgescu Gabriela, 
Lungeanu Florin , ca și mulți 
alții, s-au bucurat din plin de 
această meritată onoare.

La ora primului, acolo pe pla
toul muzeului Doftana, glasuri 
tinere rosteau solemn jurămîn- 
tul-angajament pornit din inimă 
de a-și spori eforturile la muncă 
și învățătură, în fața tricoloru
lui scump al patriei.

VASILE RANGA

partid și popor. Aceeași caldă 
emoție o încearcă pionierii, ti
nerii din detașamentul de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
luptătorii gărzilor patriotice pre- 
zenți la solemnitate, într-o fră
țească și sublimă solidaritate ce 
simbolizează participarea între
gii noastre națiuni socialiste la 
apărarea patriei. Emoția i-a în
soțit și pe părinții, frații și su
rorile care au fost invitați ni 
participe la acest eveniment.

Chipuri tinere, călite de mun
că și viață se opresc în fața 
drapelului, pentru rostirea legă- 
mîntului sacru. Valeriu Mihoe* 
secretarul organizației U.T.C. din 
subunitate depune jurămîntul 
împreună cu camarazii săi 
armă Constantin Crăciun,

Iar petrol), Iar la băieți, aceeași 
categorie, victoria a revenit lui 
Nicolae Florescu (Liceul „Nlcolae 
Bălcescu"). La celelalte probe, pe 
primele locuri s-au clasat : Floa
rea Pătran (Liceul de construcții), 
Teodora Trandafirescu (Fabrica 
,,Argeșeana“), Florea Stancu (în
treprinderea de poduri metalice 
și prefabricate din beton) și Pân
dele Ghinescu (Liceul „Nicolae 
Bălcescu").

ZONAL DE ȘAH 
LA VRAJA

zonal masculin de
Vrața a continuat 

a treia, în care 
i l-a învins

Sigurjonsson 
Vogt pe Neckar,

TURNEUL 
DE

Turneul ; 
șah de la 
cu runda 
Matanovici l-a învins pe 
Letzelter, Sigurjonsson pe 
Sax, Vogt pe Neckar, iar 
Bednarski a cîștigat la Czer- 
niak. Partida Ermenkov — 
Dueball s-a inchelat remiză. 
Celelalte partide, printre
care și cea dintre marele
maestru român Florin Gheor
ghiu și elvețianul Wirthen- 
son, s-au întrerupt.

în clasament conduc Ma
tanovici (Iugoslavia) și Si
gurjonsson (Islanda) cu cite 
2,5 puncte.

Mihăilă, Aureliu Preda. Cornel 
Duică. Aceiași act de înaltă con
știință patriotică îl face și Marin 
Manea, secretarul organizației 
U.T.C. de la o altă subunitate ; 
și tot împreună cu colegii săi 
— Constantin C. Ciobanu. Marin 
Ioniță, Tudor Neagu. Radu Se- 
nie — așa cum împreună s-au 
pregătit, se vor pregăti în con
tinuare. pentru însușirea măies
triei ostășești.

în fata drapelului, tinerii mi
litari au întărit iurămîntul lor 
cu ftipte de prestigiu în pregă
tirea de luptă și politică, succe
se pe care consacrindu-le pa
triei, ei le-au dedicat și apro
piatului Congres al X-lea al 
U.T.C.

Cu prilejul acestui important 
eveniment, elevii Școlii de ofi
țeri a Ministerului de 
au adresat o telegramă
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune 
printre altele : „Învățînd zi de 
zi șă apărăm cuceririle revolu
ționare ale poporului român, să 
respectăm și să aplicăm neabă
tut legile țării, vă asigurăm, iu
bite tovarășe Comandant Su
prem, că din acest moment 
solemn și înălțător, cînd am ju
rat pe faldurile drapelului de 
luptă, vom fi Întotdeauna pre- 
zenți la datorie, îndeplinindu-ne 
cu simțul responsabilității co
muniste ordinele și misiunile 
încredințate".

OVIDIU MARIAN

Interne
C.C. al

• PE PATINOARUL „Me- 
deo“ de lingă Alma Ata s-a des
fășurat un concurs international 
de patinaj viteză organizat de 
asociația sportivă „Rezervele de 
muncă". Pariicipînd la această 
întrecere, tinerii patinatori ro
mâni au stabilit 12 noi recorduri 
naționale. Printre cei care au 
realizat aceste performanțe s-au 
numărat Gheorghe Pîrv (41”2/10 
la 500 m), Eva Szigeti și Cornel 
Munteanu.

• GIMNAȘTI și gimnaste de 
frunte din numeroase țări ale 
lumii participă in aceste zile Ia 
„Cupa mondială", găzduită de 
arena „Empire Pool" din Lon
dra. Printre așii gimnasticii care 
vor evolua in fața publicului 
londonez se află și campionul 
României, Dan Grecu. In con
cursul feminin țara noastră va 
fi representată de Teodora Un- 
gureanu și Anca Grigoraș.
• CU O RUNDA Înainte de 

terminarea turneului zonal fe
minin de șah de la Karlovy Vary» 
lideră a clasamentului se menți
ne maestra iugoslavă Katia 
Jovanovici, cu 11,5 puncte, ar
mată de Feustel (R. D. Germa
nă) — 10 puncta (1), Dahlin 
(Suedia) — 9,5 puncte (1), Ere- 
tova (Cehoslovacia) — 9,5 punc
te, Gertrude Baumstark (Româ
nia) șl Gheorghieva (Bulgaria) 
— alte 9 puncte (1). Kriszan

Dedicație pe adresa 
forumului uteciștilor

Ieri a început în organizațiile 
U.T.C. din sectorul sănătate 
„Săptămîna manifestărilor poli
tico-educative și cultural-sporti
ve" închinată Congresului al X- 
lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R., la care sînt 
antrenați cîteva mii de tineri și 
tinere care lucrează în spitale și 
policlinici, alte unități sanitare 
din Capitală.

Săptămîna a debutat cu mani
festarea sportivă „Cupa Marelui 
Forum al Tineretului", la disci
plinele handbal, volei, tenis de 
masă și de cîmp, gimnastică ar
tistică, orientare turistică. Ziua 
de astăzi este consacrată teatru
lui. După vizionarea spectacolu
lui cu piesa „Matca" de Marin So- 
rescu, uteciștii vor avea o dezba- 

’tere la care participă și autorul 
operei. În continuare, iată pe zile 
celelalte manifestări. Marți : 
„Educația prin muncă și pentru 
muncă, temă principală abordată 
de literatura pentru tineret" — 
o discuție pe marginea cărții 
„Mărturii despre tineri și tine
rețe", la carg își dă concursul și 
autorul ei, Carol Roman. 
Miercuri : „înțelegerea și pre
țuirea operelor de valoare din 
patrimoniul plastic, național, 
componentă esențială a educației 
estetice a tînărului comunist". 
Acțiunea are loc la Muzeul de 
artă al R.S.R., cu care prilej se 
deschide și un cerc de inițiere 
în arta plastică pentru uteciștii 
din domeniul sănătate. Joi : „Is
toria patriei oglindită în film" ; 
vizionarea filmului „Cantemir", 
urmată de o dezbatere la care 
participă realizatorii peliculei. 
Vineri : „Sarcinile organelor și 
organizațiilor U.T.C. din unită
țile sanitare, direcționate de 
hotărîrile Congresului al Xl-lea 
al partidului" ; expunere urma
tă de dezbateri. Duminică, în 
preziua deschiderii lucrărilor 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
1 500 de tineri vor participa la 
acțiuni de muncă patriotică.

I. ANDREIȚA

(Ungaria) — 9 puncte, Hoffmann 
(R. D. Germană) și Asenova 
(Bulgaria) — cîte 8,5 puncta (2) 
etc. Elisabeta Polihroniade ocupă 
locul 11, cu 7,5 puncte.

In penultima rundă, maestra 
româncă Gertrude Baumstark a 
întrerupt cu avantaj pozițional 
partida cu Asenova, iar Elisabe
ta Polihroniade a remizat cu 
Dahlin.

După cum s-a mai anunțat, 
primele patru clasate se vor ca
lifica pentru turneul interzonal, 
care se va desfășura anul viitor.

• PE STADIONUL „Paro des 
Princes" din Paris s-a desfășurat 
cel de-al doilea meci internațio
nal de rugbi dintre selecționate
le Franței și Argentinei. Rugbiș- 
tii francezi au terminat din nou 
învingători, de data aceasta cu 
scorul de 36—21 (26—12). In pri
mul joc, disputat la Lyon, echi
pa Franței a olștigat cu scorul 
de 29—6,

• DUPĂ 72 DE ORE de în
treceri, în Cursa ciclistă de șase 
zile, care se desfășoară pe velo
dromul acoperit din Dortmund, 
conduce cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Dietrich Thurau (R.F. 
Germania) cu 149 puncte. Îi ur
mează, la un tur, perechile Rene 
Pijnen (Olanda) — Guenter 
Haritz (R. F. Germania) și Die
ter Kemper — Udo Hempei 
(R. F. Germania).



Vizita primului ministru 
al guvernului român, 

Manea Mănescu, în R. P. Polonă

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul federal pentru dezvoltare tehnică și investiții 
din Republica Socialistă Cehoslovacă

La invitația președintelui Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, Piotr Jaros
zewicz, luni a sosit la Varșovia, 
într-o vizita oficială de priete
nie, tovarășul Manea Mănescu, 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România.

Pe aeroportul Okencie, împo
dobit cu drapelele de stat român 
și polonez, oaspetele a fost sa
lutat de Piotr Jaroszewicz, Josef 
Tejchma, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ștefan 01- 
szowski, ministrul afacerilor ex
terne. în întîmpinarea șefului 
guvernului român au venit, de 
asemenea, Wladyslaw Wojtasik, 
ambasadorul R. P. Polone la 
București, alte persoane ofici
ale poloneze.

Erau prezenți ambasadorul 
României la Varșovia, Aurel 
Duca, și membri ai ambasadei.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, tovară
șii Manea Mănescu și Piotr 
Jaroszewicz au trecut în revistă 
garda de onoare aliniată pe ae
roport.

După sosirea delegației. la 
reședința Consiliului de Miniș
tri a avut loc o întîlnire de lu
cru între tovarășii Manea Mă- 
nescu și Piotr Jaroszewicz.

în cadrul întâlnirii, cei doi șefi 
de guverne au apreciat bunele 
relații existente între România 
și Polonia, rezultatele deosebite 
obținute în colaborarea econo
mică, precum și perspectivele 
largi ce se deschid în'fața dez
voltării în continuare a schim
burilor comerciale, a colaborării 
și specializării industriale și teh- 
nioo-stiintifice.

Au fost prezenți, din partea 
română, Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice,

Ion Șt. Ion, secretar general al 
Consiliului de Miniștri, Constan
tin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Din par
tea polonă au participat Stanis
law Trepczynski, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și 
Wieslaw Waniewski, ministru 
adjunct la președinția Consiliu
lui de Miniștri. Au fost de față 
ambasadorul României la Var
șovia, Aurel Duca, și ambasado
rul Poloniei la București, 
Wladyslaw Wojtasik.

în aceeași zi, la palatul Bel
vedere, tovarășul Henryk Ja
blonski, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Polone, l-a primit pe tovarășul 
Manea Mănescu.

Cu acest prilej, oaspetele a 
adresat președintelui Henryk 
Jablonski un cald salut din 
partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republi
cii Socialiste România, felicitări 
poporului polonez pentru rezul
tatele remarcabile obținute în 
dezvoltarea economică și socială 
a țării.

Mulțumind, tovarășul Henryk 
Jablonski a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expresia sentimente
lor sale cordiale și prietenești, 
precum și urări de succese po
porului român.

Tovarășul Henryk Jablonski 
s-a întreținut, apoi, cu primul 
ministru al Guvernului român 
în probleme privind relațiile bi
laterale, apreciind dezvoltarea 
lor intensă, pe multiple planuri.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, au participat amba
sadorul României la Varșovia- și 
ambasadorul Poloniei la Bucu
rești.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au de
pus, luni după-amiază, o coroa
nă de flori la Monumentul sol
datului necunoscut din capitala 
poloneză.

în fața monumentului era ali
niată o gardă militară de onoa
re. Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Polone.

După depunerea coroanei, pri
mul ministru al Guvernului ro
mân a semnat în Cartea memo
rial,

★
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu, a 
plecat luni în Republica Popu
lară Polonă, unde, la invitația 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al acestei țări. Piotr Ja
roszewicz, efectuează o vizită 
oficială de prietenie.

Primul ministru este însoțit de 
Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Octavian 
Groza, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, de consilieri 
și experți.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni erau prezenți Janos Fa- 
zekas, Gheorghe Oprea, Angelo 
Miculescu, viceprim-miniștri ai 
guvernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alți 
membri ai guvernului.

Erau de față Edward Rokicki, 
însărcinat a.i. al R. P. Polone 
la București, și membri ai am
basadei.

Președintele Portugaliei 
l-a primit pe consilierul 
președintelui României

La 27 octombrie, președintele 
Republicii Portugalia, Francisco 
da Costa Gomes, l-a primit pe 
Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii So
cialiste România. Cu acest pri
lej, reprezentantul român a 
transmis președintelui Portuga
liei, din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, urări de să
nătate și fericire, precum și de 
prosperitate pentru poporul 
portughez.

Mulțumind, președintele Costa 
Gomes a transmis, la rîndul său,

președintelui Nicolae Ceaușescu, 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală. Arătînd 
că așteaptă cu foarte mult inte
res și bucurie vizita în Portu
galia a președintelui României, 
șeful statului portughez a subli
niat că apreciază această vizită 
drept o nouă etapă în ridicarea 
pe un plan superior a relațiilor 
româno-portugheze.

La convorbire a fost prezent 
ambasadorul României la Lisa
bona, Marin Iliescu.

Cuvîntul conducătoarei delegației române
Dumînică, în capitala 

R. D. Germane au avut 
loc lucrările celui de-al 
7-lea Congres al Federa
ției Democrate Interna
ționale a Femeilor, la care 
au participat reprezentan
tele a 120 de organizații 
naționale din 103 țări.

(Urmare din pag. I)

DINEU
Seara, președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, a oferit un 
dineu în onoarea primului mi
nistru al Guvernului Republi
ca Socialiste România, Manea 
Mănescu.

La dineu au luat parte per
soane oficiale române și polo
neze.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cei doi șefi 
de guverne au rostit toasturi.

Toastul 
primului ministru 

polonez
In toastul său, Piotr Jarosze

wicz a spus : Permiteți-mi ca, 
în numele Guvernului Republi
cii Populare Polone și al meu 
personal, să-mi exprim mulțu
mirea de- a mă reîntilni cu dum
neavoastră, de această dată pe 
pămîntul polonez, la Varșovia.

Bucuria noastră este cu atît 
mai profundă, cu cit avem pri
lejul de a vă primi pentru pri
ma dată în Polonia, într-o vizită 
oficială de prietenie, ca prim- 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România frățești.

Perioada care a trecut de la 
ultima noastră întîlnire s-a ca
racterizat printr-o dezvoltare 
dinamică continuă a colaborării 
polono-române în domeniul eco
nomiei, schimburilor comerciale, 
al științei și culturii.

Dorim ca, bazîndu-ne pe ex
periența de pină acum, să lăr
gim colaborarea economică re
ciproc avantajoasă. Vedem po
sibilitatea imprimării unui ritm 
înalt schimburilor comerciale 
dintre țările noastre. O atenție 
deosebită acordăm dezvoltării 
diferitelor forme de cooperare 
industrială pentru a utiliza mai 
bine diviziunea producției între 
țările noastre. In domeniile ști
ințific, tehnic și cultural tre
buie să perfecționăm colabora
rea noastră bazată pe scopurile 
și sarcinile conturate într-o 
perspectivă mai îndelungată.

Acest lucru întărește potenția
lul țărilor noastre, rolul lor și 
importanta lor în lume, contri
buie la creșterea potențialului și 
prestigiului întregii comunități 
a țărilor socialiste.

Colaborarea noastră,'^ cît și 
conlucrarea multilaterală în do
meniile politic și economic în 
cadrul Tratatului de la Varșovia 
și al C.A.E.R.- au înregistrat re
zultate noi, concrete.

Calea pe care au pășit, în 
urmă cu peste 30 de ani, Po
lonia și România, drum pe care 
l-am ales împreună cu celelalte 
state socialiste — a spus Piotr 
Jaroszewicz — drum care con
stă în edificarea măreței opere 
a socialismului, sub conducerea 
partidelor marxist-leniniste, re
prezintă singura cale justă. Acest 
fapt este confirmat de realiză
rile noastre.

Perspectiva care s-a deschis în 
fața țărilor noastre în urma, epo
calei victorii a armatei sovietice 
asupra fascismului hitlerist a 
fost deplin valorificată.

Relevînd că din momentul 
creării lor, țările socialiste și-au 
stabilit drept țel suprem al po
liticii lor menținerea păcii atît 
de scump dobîndite, că acestui 
țel i-au slujit tratatele bilate
rale de prietenie, colaborare șl 
asistență mutuală, precum și 
Tratatul de la Varșovia, vorbi
torul a spus : Politica consec
ventă de pace a țărilor socialiste, 
colaborarea activă cu toate for
țele politice progresiste și rea
liste au dus Ia convocarea Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa. Hotărîrile 
Conferinței au o semnificație im
portantă pentru toți cei cărora 
le este scumpă și apropiată cau
za menținerii păcii și coexisten
ței pașnice.

Dorim ca destinderea să de
vină un fenomen durabil și 
ireversibil, ca victoria repurtată 
de către forțele progresului, păcii 
și rațiunii sănătoase să-și pună 
amprenta asupra destinelor vi
tale ale Europei și lumii.

In continuare, președintele 
Consiliului de Miniștri al

R.P. Polone a spus : Sîntem 
convinși că. colaborarea apro
piată, prietenească între Polonia 
socialistă și România socialistă 
Va reprezenta o contribuție e- 
sențială la opera de realizare a 
hotărîrilor Conferinței de la 
Helsinki.

Ne sînt cunoscute și dăm o 
înaltă apreciere realizărilor ob
ținute de poporul frate român în 
construirea socialismului, în. 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

In prezent, în Polonia sînt 
amplu dezbătute de către între
gul partid, de către întregul po
por, Directivele Comitetului 
Central pentru cel de-al VII-lea 
Congres al Partidului Muncito
resc Unit Polonez. Se relevă ca 
sarcinile importante și complexe 
trasate de cel de-al VI-lea Con
gres au fost nu numai realizate, 
ci și, în multe domenii, depăși
te. La cel de-al VII-lea Congres 
se va adopta un amplu program 
de dezvoltare continuă a patriei. 
Principalele sale prevederi vor 
viza condiții de trai mai bune 
ale poporului și o calitate su
perioară a muncii.

Ambele noastre popoare fră
țești, repurtînd, sub conducerea 
partidelor lor, succese mărețe 
în opera de edificare a socialis
mului, aduc o mare contribuție 
la întărirea comunității socialis
te, a forțelor socialismului și 
progresului în lume.

Sînt profund convins că ac
tuala întîlnire va fi fructuoasă, 
va contribui la adîncirea priete
niei polono-române și a dezvol
tării colaborării reciproce.

Primul ministru polonez a 
toastat, în încheiere, pentru uni
tatea și întărirea pe mai depar
te a țărilor socialiste, pentru 
prietenia și colaborarea po
poarelor polonez și român, pen
tru colaborarea frățească între 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez și Partidul Comunist Ro
mân, pentru Partidul Comunist 
Român și conducerea sa, în frun
te cu secretarul general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înflorirea pe 
mai departe și pentru prosperi
tatea Republicii Socialiste Româ
nia, în sănătatea tovarășului 
Manea Mănescu și a celorlalți 
membri ai delegației române.

Toastul 
primului ministru 

al guvernului român
Mulțumind pentru cuvintele 

calde, de apreciere rosțite la a- 
dresa poporului român, a reali
zărilor sale în opera de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, în toas
tul său, tovarășul Manea Mă
nescu a arătat : Astăzi, cînd 
popoarele noastre, conduse de 
partidele lor comuniste, desfă
șoară o amplă activitate pe tă- 
rîmul construcției socialiste, co
laborarea multilaterală româno- 
polonă a atins un nivel fără 
precedent în istoria relațiilor 
dintre țările noastre frățești.

Dezvoltarea fructuoasă a ra
porturilor româno-polone poartă 
amprenta puternică a contribu
ției personale a tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, care au definit, cu pri
lejul întîlnirilor și convorbirilor 
pe care le-au avut, obiectivele 
fundamentale și direcțiile de 
acțiune pentru extinderea pe 
multiple planuri a relațiilor 
dintre partidele, țările și po
poarele noastre. Arătînd că a- 
ceste relații urmează un curs 
mereu ascendent în spiritul Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre cele 
două state socialiste, tovarășul 
Manea Mănescu a spus : In pe
rioada care a trecut de la vizita 
dumneavoastră în România, s-a 
finalizat activitatea deosebit de 
fructuoasă desfășurată pe linia 
coordonării planurilor de dez
voltare a economiilor naționale 
în cincinalul 1976—1980. Acordul 
comercial pentru perioada 1976 
—1980 prevefde un volum al 
schimburilor reciproce de apro
ximativ trei ori mai mare față 
de actualul cincinal. Aceste do

cumente, precum și acțiunile de 
cooperare și specializare in pro
ducție, încheiate pînă în pre
zent, deschid o frumoasă pers
pectivă pentru amplificarea re
lațiilor noastre economice. Gu
vernul român este hotărît să 
acționeze cu fermitate pentru a 
aduce la îndeplinire orientările 
trasate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist Ro
mân, care a arătat că „sînt po
sibilități ca, în următorii ani, 
relațiile româno-polone să cu
noască o dezvoltare tot mai pu
ternică".

în continuare, vorbitorul a 
spus : Ne bucurăm sincer de 
rezultatele remarcabile obținute 
în dezvoltarea economică și so
cială a Poloniei, de realizările 
deosebite cu care oamenii mun
cii întîmpină cel de-al VII-lea 
Congres al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

Delegația română a fost con
dusă de tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Poliție 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinta Consiliului Național al 
Femeilor.

în intervenția sa la congres, 
tovarășa Lina Ciobanu a spus, 
printre altele : Activitatea fede
rației — pe linia apărării drep
turilor femeii, a dezvoltării soli
darității femeilor în lupta pentru 
cucerirea și apărarea libertăți
lor democratice, a independenței 
naționale, pentru pace și pro
gres social, pentru viitorul fe
ricit al copiilor — se înscrie în 
cadrul eforturilor generale ale 
forțelor înaintate ale omenirii, 
pentru realizarea mutațiilor po
zitive care au avut loc și au loc 
în lume. Ne exprimăm speranța 
că prin eforturile noastre comu
ne, ale tuturor organizațiilor 
naționale, federația își va îmbu-

Declarație a
Comitetului Executiv
al P.C. din Spania

Poporul român, puternic an
gajat în îndeplinirea planului 
cincinal de dezvoltare econo
mică _§i socială pe perioada W71 
—1975, a Programului partidului 
și Directivelor de dezvoltare e- 
conomică și socială în perspec
tivă a țării noastre, adoptate la 
Congresul al XI-lea, a obținut 
succese însemnate în creșterea 
potențialului productiv al țării, 
în sporirea avuției naționale, în 
ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual.

Evidențiind că țara noastră 
dezvoltă constant relații de 
prietenie și colaborare frățească 
cu toate țările socialiste, cu ță
rile membre ale C.A.E.R., pe 
baza „Programului complex", 
tovarășul Manea Mănescu a 
menționat că România acționea
ză permanent pentru lărgirea și 
intensificarea legăturilor cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu 
toate popoarele care se pro
nunță pentru emanciparea eco- 
nomico-socială suverană, dez- 
voltînd, în spiritul coexistenței 
pașnice, colaborarea cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

Țara noastră așează în mod 
ferm la baza relațiilor cu toate 
statele principiile respectului 
independenței și suveranității 
naționale, deplinei egalități în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului re
ciproc, renunțarea la forță și la 
amenințarea cu forța — prin
cipii care se bucură de o tot 
mai largă recunoaștere interna
țională.

Primul ministru al guvernului 
a relevat apoi că România ac
ționează consecvent ■ pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți, 
pentru soluționarea politică a 
conflictului din Cipru. Vorbi
torul a reafirmat poziția țării 
noastre cu privire la soluționa
rea pe baza rezoluțiilor O.N.U. 
a problemelor care pun în pri
mejdie pacea din Orientul Mij
lociu, a subliniat necesitatea a- 
doptării de măsuri pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și, în primul rînd, a dezarmării 
nucleare. După ce a scos în e- 
vidență cerința imperioasă a e- 
liminării decalajelor dintre ță
rile în curs de ’ ’x—
cele dezvoltate, 
unei noi ordini 
politice internaționale, vorbito
rul a spus în continuare : 
România militează pentru îm
bunătățirea și democratizarea 
O.N.U., pentru întărirea rolului 
său în realizarea colaborării în
tre toate statele, în făurirea 
unei păci trainice, a unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Exprimînd speranța că vizita 
oficială de prietenie, convorbi
rile ce vor avea loc vor contri
bui la extinderea relațiilor eco
nomice, la dezvoltarea în conti
nuare a raporturilor tradiționale 
de prietenie dintre partidele, 
țările și popoarele român și po
lonez, primul ministru al guver
nului a toastat pentru prosperi
tatea și fericirea poporului prie
ten polonez, în sănătatea tova
rășilor Edward Gierek, Henryk 
Jablonski și Piotr Jaroszewicz, 
în sănătatea tuturor celor pre
zenți, pentru pace și socialism, 
pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei frățești și colaborării 
multilaterale dintre România și 
Polonia.

dezvoltare și 
a instaurării 
economice și

• CU PRILEJUL împlinirii 
a 15 ani de la stabilirea rela
țiilor diplomatice între Re
publica Socialistă România și 
Republica Cuba, ambasadorul 
țării noastre la Havana, Pe
tre Ionescu, a oferit un 
cocteil în saloanele ambasadei. 
Au participat Manuel Cespe
des Fernandez, ministrul mi
nelor și 
Gutierrez 
sănătății, 
ministrul
Rene Anillo 
adjunct al ministrului de ex
terne, activiști ai Secției re
lații externe a C.C. al P.C. 
din Cuba, funcționari su
periori din Ministerul cuba
nez al Relațiilor Externe, 
alte persoane oficiale.

geologiei. Jose 
Muniz, ministrul 
Enrique Lusson, 

transporturilor, 
Capote, prim-

nătăți continuu activitatea, astfel 
îneît rolul ei în cadrul mișcării 
mondiale a femeilor, în întă
rirea unității de acțiune a mase
lor de femei, pentru înfăptuirea 
aspirațiilor comune, să se ridice 
la nivelul exigențelor epocii ac
tuale.

. în continuare, vorbitoarea a 
subliniat că, în acest sens, se 
impune ca F.D.I.F. să depună 
eforturi pentru a se adapta mai 
rapid schimbărilor care se pe
trec în lume, astfel îneît priori
tățile în acțiunile pe care le ini
țiază să corespundă efectiv ce
rințelor progresului. Este ne
cesar ca F.D.I.F. să stabilească 
legături mai active, într-un mai 
larg spirit de Colaborare cu alte 
organizații și mișcări feminine 
democratice, progresiste, antiim- 
perialiste, pentru a-și aduce în 
acest fel o contribuție sporită la 
întărirea solidarității și unității 
de acțiune a femeilor din în
treaga lume în lupta pentru 
realizarea aspirațiilor vitale : o 
lume mai bună și mai dreaptă, 
o lume în care să fie pe deplin 
respectate drepturile tuturor po
poarelor la existență de sine 
stătătoare, o lume a dreptății 
sociale în care să poată fi reali
zată efectiv egalitatea în drep
turi a femeilor, în care să fie 
asigurate pacea și securitatea 
internațională, viitorul prosper 
și fericit al copiilor, al genera
țiilor viitoare.

Rezultatele pe care le dorim 
tot mai ample în activitatea 
F.D.I.F., a arătat vorbitoarea, 
depind în mare măsură de îm
bunătățirea stilului și metodelor 
de muncă. Considerăm necesar 
ca federația să consulte mai ac
tiv organizațiile afiliate asupra 
acțiunilor întreprinse, să țină 
mai mult seama de părerile și 
punctele de vedere exprimate de 
acestea, de dezideratele lor.

Congresul a aprobat planul de 
activitate al F.D.I.F. pe perioada 
1975—1980 și a ales organismele 
federației. Ca președintă a 
F.D.I.F. a fost aleasă Freda 
Brown. (Australia) ; iar ca se
cretară generală — Fanny Edel- 
mann (Argentina) ; România 
este reprezentata în Secretaria
tul federației. Congresul a adop
tat un număr de rezoluții.

Comitetul Executiv al- Parti
dului Comunist din Spania a 
dat publicității o declarație — 
publicată de ziarul „L’Huma- 
nite“ — în care se spune : „în 
acest moment, partidele politice, 
mișcarea muncitorească, orga
nizațiile populare și profesiona
le, ampla mișcare citadină, care 
au fost menținute în ilegalitate 
de către dictatură, trebuie să 
iasă la lumină, să fie prezente 
în numele poporului. Totodată, 
ele trebuie să stabilească legă
tura cu reprezentanții forțelor 
armate la toate nivelurile posi
bile, pentru a stabili legături 
care să faciliteze trecerea paș
nică spre democrație".

„Cu cît se va instaura mai 
repede în țara noastră un gu
vern provizoriu de largă coa
liție, de reconciliere națională, 
care să cuprindă forțele de 
dreapta, de centru și de stînga 
decise să restabilească libertă
țile și să convoace alegeri pen
tru constituantă — se spune, în 
continuare, în declarație — cu 
atît Spania va ieși mai ușor și 
mai grabnic din criza gravă pe 
care dispariția dictatorului o va 
adinei în mod radical".

In timpul întrevederii s-a re
liefat cu deosebită satisfacție 
făptui că raporturile de colabo
rare pe multiple planuri dintre 
România și Cehoslovacia ur
mează un curs ascendent. în 
spiritul prieteniei tradiționale 
dintre cele două țări șl popoare. 
A fost subliniată importanța 
deosebită, în procesul adîncirii 
raporturilor multilaterale ro- 
mâno-cehoslovace. a întîlnirilor 
și convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Gustav Hușak, a înțele-

gerilor convenite cu aceste pri
lejuri.

în cadrul schimbului de ve
deri. s-a apreciat că realizările 
de seamă obținute în construc
ția socialistă în România și 
Cehoslovacia creează noi posibi
lități pentru amplificarea și 
diversificarea în’ continuare a 
colaborării și cooperării econo
mice, tehnico-știipțifice, în do
meniul cercetării' și dezvoltării 
tehnologice și în alte sectoare, 
corespunzător intereselor am
belor state, cauzei generale a 
socialismului și păcii.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Comitetului Militar

(Urmare din pag. I)

tru 
pentru posibilitatea 
a cunoaște România, marile rea
lizări obținute de poporul nos
tru în edificarea noii societăți.

în timpul convorbirii, a fost 
exprimată hotărîrea de a inten
sifica colaborarea dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Mali în diferite domenii 
de interes reciproc, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și cooperării între națiuni.

onoarea de a-1 fi primit, 
oferită de

In cadrul schimbului de pă
reri, a fost subliniată necesita
tea intensificării acțiunilor tutu
ror forțelor revoluționare, demo
cratice și progresiste, ale mase
lor largi populare, împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, pentru acce
lerarea procesului de înfăptuire 
a aspirațiilor popoarelor, pentru 
instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice în viata inter
națională.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și 
prietenie.

AGENDA
RECEPȚIE SOSIRI

Tirgul internațional

al cărții de la Belgrad

La Belgrad a fost inaugurat 
Tirgul internațional al cărții — 
cea mai importantă manifestare 
culturală și comercială a edi
turilor din R.S.F. Iugoslavia, a- 
flat la cea de-a 20-a ediție. La 
tîrg sînt prezente 2 500 edituri 
din 35 de țări, care expun peste 
50 000 de titluri.

Prezentă permanent la aceas
tă expoziție internațională a 
cărții, România participă, și în. 
acest an, cu sute de titluri, se
lecționate din producția tuturor 
editurilor. Un. loc central îl o- 
cupă literatura social-politică, 
strălucit reprezentată de lucrări
le tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„România pe drumul construi
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate". La loc de 
frunte se află, de asemenea, și 
cele două volume de scrieri a- 
lese ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, editate în limba 
sîrbo-croată. Este expus, de a- 
semenea, volumul „Iugoslavia 
socialistă și politica ei", cuprin
zând scrieri ale președintelui 
Iosip Broz Tito, volum tipărit 
de „Editura Politică" din Bucu
rești. Sînt prezentate lucrări și 
volume privind relațiile inter
naționale ale României și con
tactele la nivel înalt 
lalte țări.

O mare parte din 
expuse o reprezintă 
tehnico-științifică. De 
res deosebit se bucură lucrarea 
acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 
— „Cercetări în domeniul sin
tezei și caracterizării compuși
lor macromoleculari", editată 
în limba engleză.

Cu prilejul aniversării Zilei 
de naștere a Maiestății Sale Im
periale Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr, sărbătoarea na
țională a Iranului, ambasadorul 
acestei țări la București, Aii 
Reza Bahrami, a oferit luni o 
recepție.

Au participat Ștefan Voitec, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Pățan, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, George Ma
covescu, loan Avram, Ion Cos- 
ma, Traian Dudaș, Florea Du
mitrescu, Radu Păun, miniștri, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale, 
membri ai grupului parlamen
tar pentru prietenia româno- 
iraniană, generali și ofițeri su
periori, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai cor
pului diplomatic.
PROTOCOL

cu cele-
volumele 
literatura 
un inte-

PORTUGALIA PE DRUMUL
TRANSFORMĂRILOR ÎNNOITOARE

tirile provenite în 
aceste zile din Li
sabona. redau ima
ginea unei Portu- 
galii aflate în plin 
proces de transfor

mări revoluționare, înnoitoare și 
democratice. Acțiunile ce se în
treprind, atît pe plan politic, e- 
conomic sau social, vizează asi
gurarea cursului ascendent 
revoluției portugheze 
tă în urmă cu un an 
te — și consolidarea 
forțelor progresiste, 
autorității puterii _____
apărarea ordinii și libertății de
mocratice, combaterea activității 
contrarevoluționare, descentrali
zarea vieții politico-administra
tive, intensificarea procesului de 
democratizare a culturii și învă- 
țămîntului, continuarea procesu
lui de decolonizare în Angola și 
Timor, dezvoltarea unei politici 
externe de independență națio
nală, care să elibereze progresiv 
Portugalia de tutelele economice 
existente încă, restructurarea și 
dinamizarea sectorului public și 
economic național, continuarea 
reformei agrare, elaborarea unui 
statut al investițiilor străine, în
tărirea relațiilor comerciale ex
terne, a relațiilor cu țările so
cialiste și cu cele aparținind lu
mii a treia. Anunțînd aceste 
măsuri și obiective principale de 
viitor ale celui de al șaselea 
guvern provizoriu, premierul 
Pinheiro de Azevedo făcea, de 
fapt, o radiografie a societății 
portugheze de astăzi, aflată în 
plin proces de prefaceri și muta
ții structurale radicale, ușor de 
constatat în toate compartimen
tele vieții politice, economice și 
sociale.

Pe plan politic, principalele 
transformări ce s-au produs au 
avut drept coordonată satisfa
cerea cerințelor maselor largi 
populare care se pronunțau ferm 
pentru democratizarea vieții in
terne. Rezultatul : legalizarea 
partidelor politice și crearea 
unor condiții propice pentru ac
tivitatea liberă a acestora și a 
mijloacelor de comunicare în 
masă, desființarea vechiului apa
rat al puterii fasciste și înlocui
rea lui prin instituții de tip nou, 
democratice. Promovînd o poli
tică economică și socială bazată 
pe întărirea sectorului public, 
autoritățile portugheze au inițiat 
măsuri în favoarea categoriilor 
dezavantajate ale populației, pe 
linia transpunerii în viață a

al
— începu- 
și jumăta- 
cuceririlor 

întărirea 
executive,

obiectivului general înscris în 
Planul de acțiune politică al 
M.F.A. — edificarea unei socie
tăți socialiste în Portugalia. Cele 
mai de seamă realizări obținute 
pe planul creării unei noi eco
nomii se referă la naționalizarea 
unor ramuri economice impor
tante, la aplicarea reformei 
agrare, promovarea participării 
muncitorilor la controlul produc
ției, la conducerea și gestiunea 
întreprinderilor, precum și în
curajarea de către stat, prin di
verse forme, a agricultorilor cu 
proprietăți mici și mijlocii. Au 
fost naționalizate peste 1 200 de 
firme și întreprinderi, inclusiv 
cîteva mari concerne și societăți 
din ramuri economice de bază — 
transporturi, telecomunicații, in
dustria petrolului, siderurgie, e- 
nergie electrică, bănci și institu
ții de credit, asigurări etc. Aces
te măsuri au fost însoțite de o 
politică socială favorabilă mase
lor muncitoare, constind în pre
ocuparea de a se crea noi locuri 
de muncă, de a se lichida discri
minările față de femei, în decizii 
privind majorarea pensiilor și 
alocațiilor sociale, subvențio
narea prețului unor produse de 
strictă necesitate, sprijinirea 
categoriilor dezavantajate ale 
populației.

Cu toate acestea, economia 
portugheză este confruntată, așa 
cum relevă cele mai recente 
declarații ale șefului statului și 
ale primului ministru, cu dificul
tăți majore ca : dezechilibrul 
accentuat al balanței de plăți, 
nivelul ridicat al șomajului, scă
derea producției interne. Consi
liul Revoluției și guvernul au 
trecut deja la elaborarea și apli
carea unor măsuri vizînd solu
ționarea acestor dificultăți eco
nomice, lansind „bătălia produc
ției" și avertizînd poporul, prin
tr-o declarație a șefului statului, 
că sarcina cea mai urgentă o 
constituie redresarea economiei 
și că „viitorul revoluției se 
hotărăște, în mod preponderent, 
în domeniul economic care ne
cesită măsuri imediate".

viu

X n acest climat de 
transformări înnoi
toare, pozitive, Ia 
Lisabona se fac 
pregătiri intense și 
este așteptată cu

interes vizita oficială pe 
care președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm-

preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vor efectua, înce
pând de astăzi, în Portugalia, la 
invitația președintelui Francisco 
da Costa Gomes. Poporul portu
ghez nu a uitat că poporul ro
mân, care cunoaște din propria 
sa experiență istorică dificultă
țile luptei pentru răsturnarea 
fascismului, a urmărit cu senti
mente de caldă prietenie și soli
daritate militantă lupta pe care 
acest popor a dus-o împotriva 
dictaturii fasciste și s-a bucurat 
sincer de victoria asupra aces
teia. România socialistă a fost 
una dintre primele țări care au 
stabilit relații diplomatice cu 
noul guvern democratic al 
Portugaliei. Dînd o înaltă apre
ciere prefacerilor din Portugalia, 
schimbărilor în sens progresist 
intervenite în această țară, po
porul român a, făcut o primire 
plină de cordialitate, de stimă și 
prietenie președintelui Francisco 
da Costa Gomes, care a vizitat 
România în vara acestui an. 
Convorbirile dintre reprezentan
ții celor două țări au reliefat 
atunci dorința de a promova o 
mai mare apropiere între 
România și Portugalia și au per
mis stabilirea unor înțelegeri de 
certă importanță menite să asi
gure un fundament solid, de 
perspectivă, relațiilor româno- 
portugheze pe diferite planuri 
— politic, economic, cultural, 
tehnico-științific etc. Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre 
România și Portugalia, semnat 
la București, consfințește voința 
celor două țări la o bună con
lucrare, întemeiată pe principiile 
deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și su
veranității naționale, neameste
cului în treburile ihterne, prin
cipii pe care cele două state își 
bazează actualmente relațiile lor 
internaționale.

Vizita în Portugalia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
continuarea dialogului la nivel 
înalt început Ia București- vor 
reprezenta o nouă și remarcabi
lă contribuție la întărirea și dez
voltarea relațiilor dintre cele 
două țări șî popoare, un remar
cabil eveniment al vieții interna
ționale menit să adauge noi va
lențe cauzei păcii, înțelegerii și 
securității în Europa și în lume.

GH. SPRINȚEROIU

I

Tovarășul Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamen
tală româno-vest-germană de 
colaborare economică, industria
lă și tehnică, și dr. Martin Gru
ner, secretar de stat parlamen
tar în Ministerul Federal al E- 
conomiei al R.F. Germania, 
președintele părții germane în 
Comisie, au semnat, luni dimi
neață, protocolul celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei, ale că
rei lucrări s-au desfășurat la 
București între 23—27 octom
brie a.c.

Documentul prevede intensifi
carea cooperării între cele două 
țări, cu prioritate în domeniile 
aeronauticii, construcțiilor de 
mașini grele, industriei meta
lurgice, măsuri pentru dezvol
tarea echilibrată a schimbului 
de mărfuri între cele două țări. 
O atenție deosebită se acordă 
cooperării între întreprinderile 
și firmele din România și R.F. 
Germania în realizarea de o- 
biective economice pe terte 
piețe.

La semnare au participat to
varășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și coo
perării economice internaționa
le, alte persoane oficiale.

A luat parte Erwin Wickert, 
ambasadorul R.F. Germania la 
București.
MESAJ

S-a înapoiat de la Berlin, luni 
după-amiază, delegația Consi
liului Național al Femeilor, 
condusă de tovarășa Lina Cio
banu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinta Consiliului, 
care a participat la lucrările 
Congresului Mondial al Femei
lor pentru Anul Internațional al 
Femeii, precum și la cel de al 
VII-lea Congres al Federației 
Democratice Internaționale a 
Femeilor și la manifestările pri
lejuite de cea de-a 20-a aniver
sare a acestei organizații.

★
Luni după-amiază, a sosit în 

Capitală, la invitația C.C. al 
P.C.R., o delegație a Consiliului 
Național al Revoluției din Da
homey, condusă- de căpitan An
dre Atchade, membru al Birou
lui Politic al C.N.R., ministrul 
industriei, comerțului și turis
mului, care va efectua o vizită 
de prietenie în țara noastră.

La sosire, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Iosif 
Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Florescu, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

★
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație a P.C. Ita
lian, condusă de Modesto Gae
tano Merzario, senator, membru 
al Comisiei de igienă și sănă
tate a Senatului italian, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o 
vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.

La sosire oaspeții italieni au 
fost întimpina-ți de tovarășii Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Mihai Aldea, adjunct al 
ministrului sănătății, de activiști 
de partid.
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Președintele M.A.N., Nicolae 
Giosan, a primit un mesaj de 
mulțumire din partea președin
telui Adunării Naționale a Re
publicii Elene, Constantin. Pa- 
paconstantinou, pentru felicită
rile ce i-au fost adresate cu o- 
cazia realegerii în această 
funcție.
VIZITĂ

în cursul zilei de 27 octom
brie, șefii misiunilor diplomati
ce din țările africane, acreditați 
la București, au făcut, la invi
tația conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe, o vizită la 
I.A.S. Ograda.
ACORD

Intre Uniunea ziariștilor din 
Republica Socialistă România și 
Uniunea ziariștilor din Republi
ca Populară Democrată Coreea
nă a fost încheiat la București 
Acordul de colaborare pe anii 
1976—1977, documentul fiind 
semnat de Mircea Rădulescu și 
Jo long Nam — vicepreședinți 
ai celor două organizații parte
nere.

COLABORARE
La București a fost încheiat 

Protocolul de colaborare bila
terală pe anii 1967—1977 între 
Uniunea ziariștilor din Republi
ca Socialistă România și Fede
rația ziariștilor din Peru. Do
cumentul a fost semnat de Nes
tor Ignat, președintele Uniunii 
ziariștilor din Republica Socia
listă România, și Genaro Carne- 
ro Checa, președintele fondator 
al Federației ziariștilor din 
Peru.

COCTEIL
Cu ocazia împlinirii a 15 ani 

de la stabilirea relațiilor diplo
matice dintre Republica Socia
listă România și Republica Cuba, 
ambasadorul Cubei la București, 
Humberto Castello Aldanas, a 
oferit, luni seara, un cocteil.

— Tiparul: Combinatul poligrafie uCasa Bclnteil*.

★
Duminică noaptea s-a reîntors 

de la Pekin delegația de acti
viști ai P.C.R., condusă de to
varășul Ion Dincă, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului ' ' 
P.C.R., care 
prietenie în 
Chineză.

La sosire, 
peni, delegația a fost întîmpinată 
de Dumitru Turcuș. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

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

PLECĂRI

județean Argeș al 
a făcut o vizită de 
Republica Populară
pe aeroportul Oto-

Luni, a părăsit Capitala, în- 
dreptindu-se spre patrie, dele- 
gația Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, condusă 
de Deniz Baykal, secretar ge
neral adjunct al Partidului Re
publican al Poporului, deputat 
de Antalya, care, la invitația 
Consiliului National al Frontu
lui Unității Socialiste, a făcut 
o vizită în țara noastră.

★
Luni după-amiază a plecat la 

Budapesta delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Gheorghe Roșu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bacău al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.M.S.U., va face o vizită în 
schimb de experiență în R. P. 
Ungară.

★
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Federației Na
ționale a Asociațiilor Producă
torilor Agricoli-Fedeagro din 
Venezuela, condusă de Ani- 
bal Santeliz, președintele fe
derației, care, la invitația Uniu
nii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a făcut o 
vizită de documentare în țara 
noastră.

★
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala delegația P. C. Italian, 
condusă de Pietro Carmeno, 
membru al C.C. al P.C.I., care 
a făcut o vizită în țara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R.

DECRET
Prin Decret Prezidențial, e- 

mis în temeiul articolului 75 pct. 
7 din Constituția Republicii So
cialiste România, s-a comutat 
pedeapsa cu moartea aplicată 
condamnatului Rusu Mihai, de 
către Tribunalul Militar Terito
rial București, pentru săvîrșirea 
infracțiunii de acte de diversiu
ne, prevăzută de articolul 163 
din Codul penal.
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