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Să nunsmim «liăîiît in
Mfafiiis lawful® Nicolae Ceauș» 

așo cum a stabil 
loriHntri tineretului amst!
Participare conștientă 

la munca și viața colectivului
Prima dimineață a re

întoarcerii mele in mijlo
cul tovarășilor de muncă 
pe care i-am reprezentat 
la forumul comunist al ti
nerei generații a coincis 
cu ceea ce aș putea numi 
un dialog contra-crono- 
metru. Tuturor le erau 
cunoscute mesajul plin 
de îndemnuri adresat 
nouă de la tribuna 
Congresului de către se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Câaușescu, conținutul de 
idei și direcțiile de acțiu
ne precum și sarcinile re
ieșite din raportul Comi
tetului Central al U.T.C. 
Fiecare din noi trăia încă 
sub puternica lor impre
sie. întrebările care îmi 
erau adresate porneau. în 
mod firesc, de la o singu
ră mare problemă»— ce 
facem, ce întreprindem,

prin ce anume vom mar
ca acum progresul cali
tativ în viața organizației 
noastre ? Făcusem parte, 
la Congres. din garda 
drapelului. Pentru mine, 
acest fapt a avut în
semnătatea unui simbol, a 
unui îndemn și a unui 
angajament solemn : să 
fim, ca reprezentanți ai 
tineretului muncitoresc, ai 
unuia din eșaloanele con
structorilor de mașini. în 
primele rînduri ale bătă
liei pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice ale 
întreprinderii în care ne 
desfășurăm activitatea, să 
fim port-drapel în efor
turile generației noastre 
de a trăi, așa cum ne ce
rea secretarul general al 
partidului, în numele 
idealului construirii co
munismului pe pămîntul 
românesc. Să facem,

ne-am spus, ca faptele să 
exprime în limbajul lor 
expresiv această hotărî re.

Ne prezentasem la Con
gres cu rezultate presti
gioase de muncă, ne adu
sesem din plin, cei 2 000 
de uteciști, toți tinerii din 
întreprindere aportul la 
asimilarea mai rapidă în 
fabricație a tehnologiilor 
necesare producerii a două 
noi tipuri de mijloace de 
transport : autobuzul in
terurban de medie ca
pacitate și autobuzul 
de ultracontort destinat

CONSTANTIN 
TEODORESCU

secretarul 
comitetului U.T.C. 
din întreprinderea. 

„Autobuzul" -București 
(Continuare 

în pag. a III-a)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe editorii francezi

Christian de Bartillat și Claude Glayman
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, vineri după-amiază, pe 
Christian de Bartillat, președin- 
te-director general al editurii 
franceze ,,Stock“, și Claude

Glayman. director de colecții la 
aceeași editură.-

A participat tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Editorii francezi au adresat 
călduroase mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu pentru

onoarea de a-i fi primit și au 
împărtășit profunda satisfacție 
pe care o încearcă cu prilejul 
acestei întrevederi.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut cu oaspeții in
tr-o atmosferă caldă, priete
nească.

în fiecare organizație, in fiecare colectiv de tineri

ACȚIUNE CONCRETA,
SPIRIT REVOLUȚIONAR

AM PRELUAT ÎN RĂSPUNDEREA 
NOASTRĂ NEMIJLOCITĂ

Hotărîrile Congresu
lui al X-lea al U.T.C. 
constituie și pentru noi 
un prețios îndrumar al 
întregii activități in rîn- 
dul tinerilor, al eforturi
lor de viitor la care 
ne-am angajat. Pe agen
da noastră de lucru se 
situează cu prioritate ca
lificarea și perfecționarea 
tinerilor. Anul acesta, în 
întreprinderea noastră au 
fost calificați circa 2 000 
de tineri. Dar un recent 
sondaj efectuat de comi
tetul U.T.C. a relevat 
faptul că în întreprin
dere mai sînt 2 500 de 
tineri care nu au învățat 
încă o meserie. Pentru a 
spori aportul lor la rea
lizarea și depășirea sar

cinilor de plan — așa 
cum sublinia secretarul 
general al partidului in 
cuvîntarea rostită de la 
tribuna forumului tine
retului — am hotărît ca 
în fiecare secție să înfiin
țăm cursuri de calificare, 
conduse chiar de cadrele 
tehnice ale secțiilor. Ast
fel se realizează și dezi
deratul interesului pen
tru viitoarea profesiune, 
diminuarea fluctuației și 
mai rapida integrare a 
tinerilor în colectivul 
respectiv. în același timp, 
cercul de creație tehnico- 
științifică al tinerilor se 
va preocupa de elabora
rea și editarea unor ma
nuale de uz intern pen
tru cursurile de calificare

iar inginerii tineri vor 
conduce direct instruirea 
practică și teoretică a 
grupului de studiu.

în zilele Congresului, 
cei 8 500 de tineri ai or
ganizației noastre s-au 
angajat să efectueze pînă 
la sfîrșitul anului patru 
schimburi complete de 
muncă patriotică în spri
jinul producției. în zilele 
de duminică. Astfel, nu-

CONSTANTIN BEJLIU
secretarul comitetului 

U.T.C.
de la întreprinderea 

de autocamioane Brașov

(Continuare 
In pag. a 111-a)
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• VINERI, COLECTIVUL 
CUNOSCUTEI ÎNTREPRIN
DERI „ELECTROPUTERE"- 
CRAIOVA a raportat îndepli
nirea sarcinilor din cincinal la 
producția globală și la alți in
dicatori principali ai planului 
economic. Cele 54 de zile cîști- 
gate urmează să se concretizeze 
intr-o producție suplimentară de 
motoare și generatoare electri
ce, aparataj de înaltă tensiune, 
locomotive pentru liniile ferate

ilM VAST
AT^LIE^

Copiii noștri-nvață de mici ce i munca sfîntă ; 
în mîna lor gingașă auzi, prin timp, cum cîntă 
uneltele de muncă, în vaste-ateliere.
Și-i vezi ureînd pe schele, cum patria le cere. 
Și-i vezi cum string recolta de mîine, din livezi. 
Vor construi orașe, în mari uzine-i vezi.
Ei mîine înălța-vor baraje, sonde zvelte ; 
Mîinile lor, de astăzi, deprinse-s cu unelte, 
iar dascăli-i învață să-mbine — și părinții — 
destoinicia mîinii cu agerimea minții.

Ei sînt prin orice faptă mereu mai mari c-o zi — 
Lumea de mîine-ncepe din ochii de copii.

DIM. RACHICI

ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRILOR COMGRESULUI X AL U.T. C.
0 DIRECȚIE ESENȚIALĂ DE MARE RĂSPUNDERE A ACTIVITĂȚII EDUCATIVE

REZOLUȚIA

Calificarea tinerilor, potrivit 
exigentelor viitorului cincinal
Experiența acumulată de organizațiile U.T.C. 

pe parcursul ultimilor ani în recrutarea și pre
gătirea cadrelor necesare pentru ocuparea celor 
peste 1 milion locuri de muncă create in eco
nomie, in această perioadă se cere continuată, 
valorificată din plin, în calificarea celor un mi
lion — un milion și jumătate de oameni care 
vor trebui să se integreze în producție în viito
rul cincinal. Modernizarea accelerată a întregii 
economii, sarcinile sporite de creștere a pro
ductivității muncii impun cu necesitate perfec
ționarea pregătirii profesionale a tinerilor din 
industrie, construcții, transporturi și sfera ser
viciilor, lărgirea ariei ele cunoștințe, policalifi
carea lor corespunzătoare modificărilor care au 
loc în înzestrarea tehnică a economiei. Comple
xitatea deosebită a problemelor ce apar in pro
cesul integrării și stabilizării forței de muncă, 
al omogenizării colectivelor cer o implicare mai

PbcGATIREA PROFESIONALA - 
ÎN CONCORDANȚA

CU EVOLUȚIA
MESERIILOR TRADIȚIONALE

eficientă a organizațiilor U.T.C. in soluționarea 
problemelor de iond ale pregătirii profesionale 
a tinerilor. Așa cum se arată, in Raportul C.C. 
al U.T.C. prezentat la Congresul al X-lea al 
U.T.C., „asigurarea. împreună cu ceilalți fac
tori. a calificării tinerilor, potrivit exigențelor 
viitorului cincinal constituie o datorie de cea 
mai mare răspundere, o direcție esențială a ac
tivității tuturor organizațiilor U.T.C. din rin- 
durile tineretului muncitoresc". Ce experiență 
se degajă in acest sens, din activitatea de pînă 
acum a organizațiilor U.T.C., ce iși propun pen
tru viitor in scopul unei mai directe implicări 
in procesul calificării și integrării mai rapide a 
tinerilor in producție ? Iată concluziile desprin
se în două mari unități economice care in anii 
următori vor cunoaște importante dezvoltări : 
Combinatul siderurgic Reșița și întreprinderea 
de mașini grele București.

curs de specia-

Conferinței a X-a a Uniunii 
Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România

(ÎN PAGINA A 2-A)

magistrale și alte produse in 
valoare de 525 milioane lei.

Anii actualului cincinal sînt 
anii în care aici au fost semnate 
actele de naștere a unor produ
se moderne, de marc complexi
tate intre care se numără irans- 
formatoarele-bloc de 190 MVA 
pentru hidrocentralele „Porțile 
de Fier" și Lotru, transformato- 
rul-bloc de 400 MVA pentru ter
mocentrala de la Rovinari, apa
rataj pentru tensiuni de 200 și 
400 kilovolți, motoare electrice 
de puteri și cu funcționalități 
diverse.

• MUNCITORII UZINEI COC- 
SOCHIMICE DE LA COMBI
NATUL SIDERURGIC HUNE- 

’ DOARA anunță îndeplinirea 
înainte de termen a planului 
de producție pe întregul cinci
nal. Din calculele estimative re
zultă că muncitorii, tehnicienii 
și inginerii care deservesc ba
teriile de cocsificare de la Hu
nedoara vor produce și furniza 
furnalelor pînă la finele anului, 
peste sarcinile de plan aferente 
perioadei 19*1—19*5. mai mult de 
120 000 tone cocs metalurgic.

• FURNALIȘTII DIN JUDE- 
JUL HUNEDOARA au expediat 
vineri ultimele tone de fontă 
din prevederile cincinalului. 
Prin obținerea acestui succes 
de prestigiu ei au creat premi
sele realizării pînă la finele a- 
nului peste sarcinile de plan 
stabilite pe perioada 1971—1975 
a mai mult de 3*5 000 tone fon
tă. Datorită îmbunătățirii teh
nologiilor, sporirii randamentu
lui de utilizare a agregatelor și 
instalațiilor, la cele două unități 
siderurgice din județ, respectiv 
Hunedoara și Câlan, producția 
a crescut de la începutul cinci- 
naliilui și pînă în prezent cu 40

. lâ sută.........

RITMURI SPORITE
LA EXECUTAREA

ARĂTURILOR DE TOAMNĂ
Producția anului viitor depin

de de modul cum se fac acum, 
în toamnă, arăturile. Timpul 
frumos din lunile de toamnă a

Pe lingă oțel, Combinatul si
derurgic Reșița, împreună cu 
cel de la Hunedoara au furnizat 
economiei naționale numeroși 
specialiști de înaltă competen
ță, au pregătit și format an de 
an sute de muncitori in jurul 
cărora s-au constituit colective
le celor mai tinere vetre de foc 
ale țării. Iată insă că după ce 
ani la rînd, reșițenii au pregă
tit furnaliști, oțelari și lamina
tori pentru alte unități vor tre
bui să califice, să modeleze, 
peste 6 000 de meseriași pentru 
nevoile proprii. Pentru că, pînă 
in I960 aici se vor construi im
portante capacități de produc
ție, intre care se numără, la
minorul degrosor și de semifa
bricate a cărui construcție a în
ceput în acest an și un laminor 
de profile grele. în același 
timp, Combinatul siderurgie Re
șița parcurge o perioada de mo
dernizare intensă a tehnologii
lor, a utilajelor și instalațiilor 
existente. „Sint schimbări cali
tative care determină profunde 
modificări în interiorul profe
siilor tradiționale, măresc gra
dul lor de complexitate, ne 
spune Mihai Arcan, șeful ser
viciului personal, învățămint, 
retribuire. De multe ori, sub 
aceeași denumire se ascunde, 
de fapt, o altă profesie. Dacă 
pînă acum laminatorul trebuia 
să conducă efectiv profilul din 
oțel, prin cajele de laminare, la 
noul laminor, el supraveghează 
un proces tehnologic automati
zat. Tot mai mult, pe primul 
plan se situează nu munca la- 
minatorului, ci a operatorului 
de comandă. în pregătirea ca
drelor necesare noilor obiective 
ne străduim să ținem seama de 
toate aceste modificări din in
teriorul profesiilor". într-ade- 
văr, dacă pînă acum pentru a 
deveni operator de comandă era 
suficient să fi fost un bun la
minator. în noile condiții răs
punderea conducerii procesului 
tehnologic de la pupitrele de 
comandă va fi încredințată doar 
unor electricieni și lăcătuși pre-

gătiți printr-un
Uzare și după o practică de un 
an la un astfel de loc de mun
că. ..Conform tradiției, la noi în 
combinat, competența profesio
nală se cîștigă urmînd o filieră 
obligatorie, la capătul 
tinerii ajung meseriași 
buni, ne spune Stelian 
secretarul comitetului U.T.C. De 
la încadrare, tinerii abia deve- 
niți muncitori, sînt ajutați de 
Uteciști cu experiență să-și în
sușească rapid deprinderile și

căreia 
foarte 
Erdei,

cunoștințele necesare integrării 
fără probleme în producție. La 
venirea lor în combinat, îi cu
noaștem destul de bine pentru 
că le acordăm o mare atenție 
încă din timpul calificării, sîn- 
tem deosebit de exigenți cu ei 
în perioada de practică. în vii
tor, însă, va trebui — așa după 
cum rezultă din Raportul pre-

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a 11-a)

Tinărul rabotor Vasile Luncanu, d;n secția mecanică grea a întreprinderii 
stăpinește cu ' '

de mașini-unelte Bacău, 
multă pricepere masa rotativă la care lucrează

Foto : GH. CUCU

creat condiții favorabile munci
lor agricole, lucrătorii ogoarelor 
din județul Prahova, reușind să 
strîngă și să depoziteze întreaga 
producție agricolă. Imediat co
operatorii, mecanizatorii, tinerii 
satelor au trecut Ia eliberatul 
terenului. în prezent, de pe cele 
47 376 ha care au fost cultivate 
cu porumb, legume, furaje și 
alte culturi de toamnă au fost 
strînse resturile vegetale. în 
urma lor, mecanizatorii execută 
arăturile de toamnă. Din ulti
mele date centralizate la Direc
ția agricolă reiese că lucrarea 
amintită s-a efectuat pe supra
fața de 26 240 ha, ceea ce repre
zintă aproape 50 (la sută din su
prafața planificată. Cu cele mai 
bune rezultate se înscriu sta
țiunile de mecanizare a agricul
turii din Urlați, Văleni, Ciorani, 
Stoenești, Inotești, Pucheni. Prin 
măsurile luate de conducerile 
unităților agricole, vizînd orga
nizarea lucrului în schimburi 
prelungite, alimentarea cu car
buranți și lubrifianți direct în 
cîmp, sporirea vitezei zilnice la 
executarea arăturilor de Ia 2 100 
de hectare, cît se realizează în 
prezent, la 2 500 hectare. în 
urma aplicării acestor măsuri, 
se apreciază că în maxim 7 
zile bune de lucru se vor în
cheia arăturile de toamnă pe 
întreaga suprafață prevăzută.

Stațiunea de mecanizare a a- 
griculturii Poenarii Burchii. Aici, 
in marea majoritate a secțiilor 
de mecanizare viteza zilnică la 
arat a fost depășită cu 3.5 hec
tare, fapt care explică și re
zultatele bune obținute pînă în 
prezent. Aproape pe 1 500 hec
tare au fost trase brazde adînci 
de toamnă. S-au evidențiat in 
mod deosebit tinerii mecaniza
tori Stelian Mirică, Barbu Radu, 
Florea Iancu, Gheorghe Tudor, 
Victor Feraru. Nicolae Andrei, 
Constantin Opria. Gheorghe 
Ioniță, Nicolae Enache. Petre 
Ivan, precum și Mihai Stan, se
cretarul comitetului comunal 
U.T.C. Din cele relatate de to
varășul Nicolae Olteanu, direc
torul unității de mecanizare, 
am reținut preocuparea perma
nentă a comandamentului co
munal cît și a conducerii unită
ților cooperatiste de a se exe
cuta concomitent cu arăturile și 
o altă lucrare, și anume admi
nistrarea îngrășămintelor natu
rale. în acest scop, la nivelul 

. unității de mecanizare a fost 
formată o echipă de rutieriști, 
care, zilnic, transportă zeci de 
tone de gunoi de grajd. Buna 
organizare a muncii prezentă in 
fiecare unitate ne dă garanția 
că și pe ogoarele prahovene, a- 
răturile de toamnă se vor în
cheia în săptămina ce urmează.

OVIDIU MARIAN

Poema patriei
Două idei inseparabile : 

patria și poezia. Amîndouă 
au istorii ale lor. populate 
cu episoade demne de măre
ția lor. Amîndouă, slujindu- 
se și slujind.

Iubesc fericita Vechime a 
poeziei românești. Cîndva, 
dacă voi avea destul noroc, 
Ie voi scrie Viețile acelor 
bărbați dăruiți luptei pentru 
țară. pentru libertate și 
dreptate. Cronicarii din turle 
de mănăstire, rostogolin- 
du-și adesea frumoasele ca
pete peste filele umplute cu 
scrisa lor, profeții luminii și 
dragostei, ascund în taini
țele boltite ale cronicilor mii 
de stihuri de aleasă stră
lucire. Stihuri ignorate. De
sigur. fiindcă atunci cînd se 
sprijineau în cârja poeziei, 
bătrinii n-aveau sentimentul 
(altminteri sublim) că fac li
teratură. Poeții culti (moder
nă vorbă proastă pe care 
n-am scornit-o noi) au che
marea de a scotoci în firidele 
înflorite cu desene de cer
neală nesupusă pentru a des
prinde versurile care sînt bo
găția noastră. Sînt unul din
tre cei care (cel puțin pen
tru sine) împinge treapta de 
început a poeziei româ
nești cu mult înaintea trep-

de GH. TOMOZEI

telor recunoscute de învățati. 
Ne rostim (dacă nu s-a în
tâmplat să le și scriem) ver
surile iubirii noastre pentru 
acest pământ ce ni l-am dat 
să ne fie nouă moșie, lea
găn și graniță mai de dina
inte de cuvioșia sa Dosoftei 
o i de voioșia sa Conachi ! 
Ce mari tomuri de poezie 
am alcătui dacă am răsfoi 
terfeloagele scumpe ale ac
telor de cancelarie ori filele 
de lespede ale pisaniilor.

Sînt sigur că aceste tomuri 
vor fi !

Dar n-am 
azi, și azi să 
înțelepciunea —r— ..__
nostru ? E o idee absurdă sa 
crezi că, punînd capăt anal
fabetismului, am întrerupt 
izvorul de argint strecu
rat al poeziei populare, 
după cum e nerod să bănui 
măcar o despodobire de po
doabe a graiului nostru. 
Apariția în sat a lămpii elec
trice și a televizorului să fi 
sărăcit taifasul celor care 
ne-au trimis în lume ? Păsă
reasca unor publiciști mai 
noi să fi șters din memoria 
oamenilor cuvintele mustind

putea încerca 
Ie umplem cu 
celor din jurul

de farmec ? Să ne fi pierdut 
noi harul de a istorisi în
tâmplările zilei ?

Nici o primejdie nu ame
nință autenticitatea vorbirii 
țărănești, orășenii nu-si uită 
obîrșia. iar cărturarii se 
apleacă acum cu tot mai 
mult interes asupra acelor 
scripturi române care ne po
vestesc trecutul.

Nu s-ar cuveni ca 
de azi să nu abordeze 
exclusivitate doar poezia 
strictețe lirică ? N-ar trebui 
să ne regăsim la masa de 
ospăț epic a baladei ? Am 
evita astfel zecile de poezii 
(prin atemporalitate aproape 
poesii) care se mărginesc 
doar la înșiruirea de laude 
aduse frumuseților țării. 
Țara are rîuri și munți și 
arbori cum nu se mai află. 
Are însă și oameni. Cititori 
care sint. ar vrea ca poezia 
să se facă icoana spirituali
tății ce’or între care trăim. 
Ce gîndesc omenii, cum gân
desc ? Cum își privesc ei 
viitorul ?

Fiindcă trecutul ei si-1 iu
besc îndătinat. Dar parcă ar 
vrea să Ie spunem altceva 
despre Vitejii istoriei : cum

poetul 
cu 
cu

(Continuare în pag. a II-a)

între multiplele observații, specifice unei 
adînci pătrunderi a rosturilor vieții și a di
recțiilor de acțiune socială, pe care secre
tarul general al partidului nostru le face 
adesea în fața întregului popor, unele dintre 
cele mai mult gustate de publicul larg sînt 
inciziile operate în lumea moravurilor con
temporane. La marea operă de stimulare a 
entuziasmului constructiv al unei națiuni în 
plin avînt, odată cu apelul la responsabili
tate în tot ceea ce facem, cu îndemnul de» 
a trăi pe măsura idealurilor luminoase al» 
comunismului, conducătorul partidului și sta
tului adaugă, 
cu perseveren
ță, analize de 
o remarcabilă 
plasticitate ob
ținute prin in
cursiuni în lu
mea năravurilor 
cu care mai 
avem de luptat.
Tema, firesc preferată, este atitudinea 
față de muncă, orice mare moralist 
știind că aceasta este cheia de boltă a 
unei lumi în devenire. Cuvintele sînt încăr
cate de forța unui adevăr implacabil : „In 
muncă, numai acolo îl poți vedea și cunoaște 
cu adevărat pe om". Expresia este memora
bilă, prin precizia și concizia observației. 
„Desigur, îi poți auzi pe unii vorbind fru
mos, rostind fraze învățate pe dinafară, de 
crezi că sînt savanți — dar cînd îi pui să re
zolve problemele, vezi că nu sînt în stare de 
nimic. Trebuie să judecăm oamenii după 
muncă".

Cuvintele acestea au intrat deja, în numai 
cîteva luni, în patrimoniul de înțelepciune al 
întregului popor : „savanții" (prin vorbărie)

Fiind ușor de depistat și puși în adevărata 
lumină a caracterului lor, iar imperativul 
unei aprecieri numai după muncă, larg a- 
plicat. Același destin îl vor avea, sînt sigur, 
și mult aplaudatele aprecieri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu formulate în cadrul ma
relui forum al tineretului la adresa celor ce 
interpretează în chip evazionist, vădit in
teresat, deviza fundamentală a societății noi. 
„Unii, spunea secretarul general al partidu
lui, concep cerința societății de a da după 
posibilități în sensul de a presta o anumită 
muncă concretă, fără însă a-și asuma răs-

La plăcinte, la război...
punderi și obligații față de efortul general 
al poporului pentru înaintarea pe calea pro
gresului și civilizației. Se invocă, uneori, ar
gumentul capacității limitate, unii susți- 
nînd că atîta sînt în stare să facă, adoptînd 
o atitudine de comoditate și delăsare".

Celebra formulă, „La plăcinte înainte, la 
război înapoi", a fost astfel completată și 
actualizată cu o observație esențială. Tipul 
cunoscut ca primul la mîncat și ultimul la 
luptat venea din universalitate. Era hulpav 
și leneș, dar nu prea îi da mîna să facă 
pe nătîngul, fiindcă, într-o societate în care 
nu omenia era pe prim plan, cine l-ar fi 
luat în seamă ? lată de ce, oricît am fi de 
mirați, leneșul care vrea să muncească pe 
post de incapabil și să primească în rol

de beneficiar al „condițiilor epocii", este 
produsul, prin adaptare, al chiulangiului 
care ne trage pe sfoară cu... mijloacele 
noastre ! Eu vreau tovarăși, se lamentează 
el, uite colea, m-am angajat, foc și eu cîte 
ceva, dar atîta pot... In schimb, om sînt ca 
și dumneavoastră, n-o să mă lăsați flămînd 
sau fără un înalt nivel de viață... Și, 
uite-așa, în timp ce pe unul îl apucă seG- 
ra-n atelier sau birou (fiindcă poate I) 
dumnealui, purtîndu-și broboada autoacu- 
zației de „capacitate limitată" 
cap, iese pe poarta instituției — 

rău 
oră 
vede 
rea 
său 
viață, căci prea 
darnică 
tate mai 
cu unii de-al 
de aceștia !

S-ar putea să pară că notez cu oarecare 
năduf aceste ruginite modalități de gîndire 
și mărturisesc că așa este, bucuros fiind că 
ele n-au scăpat din vedere la nivelul cel 
mai înalt. Fiindcă începe să prolifereze - 
pe ici pe colo - exemplarul descris, uneori 
el ia chiar un avans periculos. Pe post de 
ins „fără talente deosebite" (cînd e vorba 
de muncă), el apare mereu „fără proble
me", mereu odihnit, radios, pe el nu-l ating 
„nevrozele contemporaneității", iar cînd te 
uiți în casa lui - nu știu cum face c-o duce 
uneori mai bine decît alții, ceea ce îi de
termină pe unii, truditori prin însăși natura

de Eugen Florescu

aninată-n 
în cel mai 
caz — la 

fixă, și-și 
de qtiliza- 

înaltului 
nivel de

socie- 
avem

(Continuare în pag. a LU-o)
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REZOLUȚIA
CONFERINȚEI A X-A A UNIUNII ASOCIAȚIILOR

STUDENȚILO R COMUNIȘTI DIN ROMÂNIA
Desfășurîndu-se în atmosfera mobiliza

toare, de angajare politică a întregului nos
tru popor, a tinerei generații, in opera de 
transpunere în viață a hotăririlor de însem
nătate istorică ale celui de-al XI-Iea Con
gres al Partidului Comunist Român, cea 
de-a X-a Conferință a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România, anali- 
zînd în mod exigent activitatea desfășurată 
în perioada care a trecut de la Conferința 
a IX-a, a stabilit pe baza documentelor de 
partid, a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședința festivă de deschidere a Congresului 
a! X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. și celei de-a IlI-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor, obiec
tivele și sarcinile ce revin U.A.S.C.R. în 
direcția intensificării întregii activități de 
formare și 'educare comunistă, revoluționară 
a studenților, a creșterii contribuției tinerei 
generații universitare, în strînsă unitate cu 
întregul tineret al patriei, la aplicarea 
neabătută în viață a Programului partidului, 
a celorlalte documente ale Congresului al 
XI-Iea al P.C.R.. în opera de edificare a 
socialismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Participanțiî la Conferință, reprezentanți 
al studenților din întreaga țară, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, re
afirmă adeziunea deplină a studențimii la 
politica profund științifică a partidului și 
statului nostru —' care reprezintă marxism- 
leninismul aplicat creator la condițiile 
Republicii Socialiste România.

Exprimînd vibranta recunoștință pe care 
toți studenții țarii o nutresc față de condu
cerea partidului și statului, reprezentanții 
stiufeniimiî, făcîndu-se ecoul atmosferei ge
nerale ce a caracterizat desfășurarea adu
nărilor și conferințelor de dare de seamă 
și alegeri, dau glas simțămintelor unanime 
cte dragoste nețărmurită față de secretarul 
general al P.C.R.. președintele R. S. Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cel mai 
iubit fiu al poporului român, prieten apro
piat al tineretului, devotat si strălucit mi
litant pentru binele națiunii, pentru pace 
și progres social, pentru triumful cahzei so
cialismului și comunismului, exemplu mo
bilizator urmat in întreaga activitate de 
către tînăra generație a țării.

Conferința exprimă profunde mulțumiri și 
dă expresie gratitudinii sale pentru atenția 
permanentă pe care conducerea partidului, 
personal secretarul general al P.C.R.. o 
acordă tinerei generații universitare; pentru 
fermitatea revoluționară cu care este în
drumat și călătftil tineretul nostru* studios, 
pentru minunatele condiții de viață și de 
Studiu de care beneficiază astăzi studenți
mea, întregul tineret al patriei noastre.

Conferința subliniază faptul că aplicarea 
Indicațiilor date de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cadrul înlîinirilor cu Biroul C.C. al U.T.C. 
și Biroul Comitetului Executiv al Consiliu
lui U.A.S.C.R. a determinat îmbunătățirea 
activității asociațiilor studenților comuniști, 
creșterea contribuției organizației comuniste 
a tineretului universitar la pregătirea mul
tilaterală, profesională și politico-ideologică 
a studenților, la perfecționarea procesului 
instructiv-educativ.

Conferința, evidențiind grija șî preocupa
rea permanentă a partidului și statului nos
tru pentru racordarea continuă a școlii su
perioare Ia imperativele dezvoltării econo
mice și sociale a țării, relevă contribuția 
hotăritoare, teoretică și practică, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia elaborarea unei 
concepții științifice cu privire la integrarea 
invățămîntului, cercetării și producției, la 
transformarea revoluționară a școlii supe
rioare, la realizarea rolului acesteia de 
factor activ în construcția socialismului și 
comunismului.

In deplină concordanță cu spiritul dezba
terilor din cadrul Congresului al X-lea al 
U.T.C. se hotăreșle ca asociațiile studenților 
comuniști, studențimea — integrate frontu
lui de conștiință și acțiune al tinerei gene
rații a României socialiste — să-și spo
rească contribuția lâ înfăptuirea Programu
lui Partidului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a patriei spre comunism.

Conferința aproba Raportul și activitatea 
Consiliului U.A.S.C.R. in perioada dintre 
Conferința a IX-a și Conferința a X-a, îm
bunătățirile la Statutul U.A.S.C.R. și stabi
lește următoarele :

1. Pornind de la înalta responsabilitate ce 
revine tinerei generații în înfăptuirea Pro
gramului partidului, de Ia cerințele asigu
rării forței de muncă cu calificare superi
oară, formulind exigențele pregătirii profe
sionale și politice a studenților în vederea 
însușirii celor mai noi și înaintate cunoș
tințe din toate domeniile de activitate, a 
concepției materialist-dialectice despre lume 
și viață, Conferința stabilește pentru asoci
ațiile studenților comuniști sarcina de a in
tensifica eforturile pentru educarea comu
nistă, revoluționară, prin muncă și pentru 
muncă a tineretului universitar.

Conferința cheamă asociațiile studenților 
comuniști să dezvolte răspunderea tuturor 
studenților față de formarea lor ca specia
liști cu o temeinică pregătire, cu o înaltă 
conștiință socialistă, să ridice nivelul cali
tativ al activității profesional-științifice și 
productive a tineretului universitar, astfel 
ca din prima zi a intrării în producție, ab
solvenții să-și poată îndeplini în cele maî 
bune condiții obligațiile ce Ie revin. Con
ferința subliniază necesitatea promovării în 
continuare a spiritului de întrecere între 
colectivele studențești, cu deosebire Ia ni
velul anilor de studiu și facultăților, a în
tăririi exigenței și dezvoltării opiniei co
lective față de lipsurile manifestate în pre
gătirea profesional-stiințifică. a lichidării cu 
desăvârșire a oricăror tendințe de ifeîn- 
deplinire la timp și Ia un nivel corespunză
tor a obligațiilor din procesul instructiv- 
educativ.

Apreciind eforturile făcute pînă 4n Pre
zent, Conferința afirmă necesitatea impli
cării mai active a organizațiilor comuniste 
ale studenților în procesul de transformare 
revoluționară a procesului instructiv-educa
tiv. de realizare deplină a integrării învăță- 
mîntului. cercetării și producției.

Conferința pune în fată tuturor organi
zațiilor sarcina de a acționa cu fermitate 
pentru îndeplinirea de către fiecare student 
cu .maximă responsabilitate, a obligațiilor 
productive care decurg din programele de 
practică, si din planurile de producție ale 
atelîerelor-școală, ale catedrelor și unități
lor industriale, de a participa nemijlocit la 
elaborarea acestora.

Plecînd de la imperativele majore ale 
cincinalului revoluției tehnico-științifice, 
Conferința cere tuturor asociațiilor să se 
preocupe cu mai multă hotărîre de dezvol
tarea, coordonarea și stimularea activității 
de cercetare științifică a studenților, în ve
derea afirmării pe un plan mai larg a po
tențialului științific, creator al tineretului 
universitar. Se vor întreprinde acțiuni con
crete, în colaborare cu organele de învăță
mânt, nentru însușirea noutăților tehnico- 
științifice, pentru asigurarea condițiilor par
ticipării eficiente a tuturor studenților la 
activitatea științifică, cu deosebire a celor 
din anii mari, la cercetarea pe bază de 
contracte, pentru implicarea lor în efortul 
general al poporului de realizare a gran
diosului volum de investiții din cincinalul 
următor, precum și de realizarea pe plan 
intern a tehnologiilor necesare, de reducere 
a importurilor. O atenție deosebită va fi a- 
cordată corelării permanente a tematicii 
cercetării științifice a studenților cu cerin
țele actuale și de perspectivă ale produc
ției, ale activității economice și sociale, ac- 
cenluînd asupra necesității ca proiectele de 
diplomă, întreaga activitate de creație știin
țifică studențească, să se finalizeze în lu
crări cu aplicabilitate imediată în produc
ție. Dezvoltând activitatea în cercurile ști
ințifice. se va acționa pentru alcătuirea 
unor planuri tematice anuale de activitate 
științifică studențească la nivelul fiecărei 
facultăți, prin cuprinderea tuturor studen
ților. individual sau în echipe, dezvoltarea 
mișcării pentru invenții și inovații, valori
ficarea mai bună a potențialului științific 
studențesc, implicarea U.A.S.C.R. în reali
zarea unor teme din planul de cercetare 
științifică al Consiliului Național pentru 
Stiinfa și Tehnologii, al Academiei de Ști
ințe Sociale și Politice, al academiilor de 
ramură, precum și ale ministerelor econo
mice ; asociațiile studenților comuniști se 
vor preocupa mai hotărît de popularizarea 
noutăților tehnico-științifice în rîndul stu
denților, al celorlalte categorii de tineri, se 
vor dezvolta activitățile comune de cerce
tare științifică ; se ta continua organizarea 
unor manifestări științifice în centrele uni
versitare și Ia nivel național, cu deosebire 
pe profile de învățămint.

Pornind de la indicația secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia nu există pro
blemă în școala superioară care să nu pre
ocupe organizația, față de care asociațiile 
studenților comuniști să nu ia poziție, in
clusiv problemele de învățămint, organele 
și organizațiile noastre vor acționa, împre
ună cu factorii de învățămint, pentru o 
organizare eficientă a întregului proces 
instructiv-educativ. Reprezentanții studen
ților în consiliile profesorale și senatele 
universitare, participînd activ la conducerea 
vieții universitare, la dezbaterea și soluțio
narea problemelor procesului de învățămint. 
vor avea în atenție îmbunătățirea radicală 
a programelor analitice și accentuarea con
ținutului formativ al practicii productive, 
asigurarea unei ponderi corespunzătoare a 
acesteia, precum și a cercetării științifice în 
aprecierea pregătirii profesionale a studen
ților în conformitate cu cerințele integrării, 
legarea strinsă a activității productive de 
nevoile specialității în care se pregătesc vi
itorii absolvenți, structurarea și folosirea 
judicioasă a bugetului de timp al studen
ților. în vederea eliminării unor deficiențe 
în pregătirea pentru admiterea în învăță- 
mîntul superior, asociațiile studenților co
muniști vor acționa pentru organizarea 
unor cursuri de pregătire a candidațiior.

Asociațiile studenților comuniști vor ac
ționa consecvent sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid pentru creșterea 
contribuției la transformarea instituțiilor de 
învățămint superior în adevărate centre de 
învățămint, cercetare și producție, de con
strucție a socialismului și comunismului în 
România.

2. Subliniind îmbunătățirea prezentării la 
posturi a absolvenților instituțiilor de învă- 
țămînt superior, Conferința stabilește sar
cini sporite pentru organizațiile revoluțio
nare studențești în vederea creșterii preo
cupărilor pentru dezvoltarea răspunderilor 
sociale ale studenților din perspectiva dato
riei fiecărui absolvent de a-și servi patria, 
poporul, partidul, muncind acolo unde inte
resele și nevoile economiei naționale o cer. 
de a participa nemijlocit Ia locurile de 
muncă, în uzine, în fabrici, la sate, în in
stituțiile social-culturale Ia realizarea Pro
gramului P.C.R., a politicii generale a par
tidului și statului nostru.

3. Conferința hotărăște intensificarea pre
zentei studenților pe șantierele de muncă 
patriotică ale tineretului, precum și necesi
tatea ca în fiecare centru universitar să se 
organizeze șântiere de muncă patriotică ale 
studenților ; asociațiile studenților comu
niști vor acționa pentru creșterea contribu
ției tineretului universitar la organizarea și 
conducerea întregii activități de muncă pa
triotică pe bază de plan, pentru sporirea e- 
ficienței educative și economice a acestei 
activități și legarea ei mai strinsă de speci
ficul pregătirii studenților, de cerințele pro
cesului integrării învățămîntului, cercetării 
și producției.

4. Evidențiind că aplicarea Documentelor 
Congresului al XI-Iea al P.C.R. presupune 
intensificarea întregii activități politico- 
educative a asociațiilor studenților comu
niști, Conferința subliniază faptul că, în 
continuare, este necesar să se acționeze cu 
mai multă hotărîre pentru consolidarea po- 
litico-organizatorică a asociațiilor studen
ților comuniști, pentru transformarea 
fiecărei organizații studențești intr-un 
colectiv de muncă și luptă comu
nistă. Conferința stabilește sarcina ca 
asociațiile studenților comuniști, sub 
conducerea organelor și organizațiilor de 
partid, să militeze în viitor, cu hotărîre, 
pentru formarea conștiinței comuniste a stu
denților, să-și diversifice sfera acțiunilor 
politice menite să ducă la cunoașterea și 
însușirea de către tineretul universitar a 
politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, la formarea unor puternice 
convingeri ideologice și politice marxist- 
leniniste și la aplicarea lor fermă și con
secventă în activitatea fiecărui student. Or
ganizațiile studenților comuniști vor acorda 
o atenție deosebită aprofundării de către 
tînăra generație universitară a tuturor teze
lor Programului partidului, a celorlalte do
cumente ale Congresului al XI-Iea al P.C.R., 
a ideilor de o deosebită valoare teoretică 
și practică' cuprinse în operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Acționînd pentru aplicarea consecventă 
în activitatea studenților, în întreaga via
ță universitară a Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste, pentru înfăp- 

tuircă indicațiilor secretarului general al 
partidului, asociațiile studenților comu
niști vbr milita pentru transformarea 
fiecărei organizații într-un colectiv în care 
toți studenții trăiesc și muncesc în chip 
comunist. Va fi promovat exemplul pozi
tiv, acționîndu-se, totodată, pentru crește
rea combativității revoluționare, a intran
sigenței față de atitudinile înapoiate și con
cepțiile retrograde, pentru sporirea exigen
ței studenților față de ei înșiși și față de 
colectivul din care fac parte.

Se va acționa pentru îmbunătățirea con
ținutului și formelor activității politico- 
ideologice, pentru extinderea și diversifi
carea mijloacelor muncii de propagandă și 
agitației politice de masă. întreaga activi
tate politico-ideologică a asociațiilor stu
denților comuniști, preocuparea pentru îm
bunătățirea predării și pregătirii la știin
țele sociale, vor trebui să urmărească, ca 
fiecare student să stăpînească temeinic 
principiile politicii partidului și statului 
nostru, legitățile materialismului dialectic 
și istoric, gîndirea politică vie, creatoare 
a P.C.R., astfel incit, pe această bază, să 
înfăptuiască neabătut politica partidului, să 
poată interpreta științific, de sine stătător, 
fenomenele, procesele, evenimentele și ten
dințele din lumea contemporană, să se poa
tă situa pe poziții înaintate în înfruntarea 
dintre nou și vechi. Un obiectiv central 
trebuie să-I constituie transformarea fie
cărui student intr-un militant activ, în
tr-un propagandist înflăcărat al politicii 
partidului și statului nostru. Asociațiile 
studenților comuniști, în strînsă conlucra
re cu organele de învățămint, vor acorda 
o atenție prioritară pregătirii studenților 
la disciplinele de științe sociale.

Organizațiile studenților comuniști vor 
desfășura o intensă activitate pentru edu
carea patriotică a studenților, pentru întă
rirea simțămintelor de prețuire a istoriei, a 
glorioaselor tradiții revoluționare, progre
siste ale luptei poporului nostru pentru li
bertate și neatîrnare, a realizărilor obți
nute în anii socialismului, a perspectivelor 
de dezvoltare a României socialiste. O a- 
tenție deosebită va fi acordată și în viitor 
educației internaționaliste a studenților, 
dezvoltării sentimentelor de prietenie și 
solidaritate activă, militantă cu studenți
mea, cu forțele progresiste și democratice 
din lumea întreagă.

Desfășurîndu-și lucrările concomitent cu 
cele ale Congresului al X-lea al U.T.C. 
Conferința subliniază necesitatea ca, în spi
ritul indicațiilor conducerii partidului, ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Consiliul 
U.A.S.C.R., toate organizațiile comuniste 
ale studenților să desfășoare o amplă ac
tivitate politico-cducativă de întărire con
tinuă a raporturilor de strînsă colaborare 
dintre tineretul universitar și celelalte ca
tegorii de tineri, în primul rînd cu tinere^- 
tul muncitoresc, adueîndu-și contribuția la 
întărirea unității tinerei generații din pa
tria noastră, în jurul partidului, a conduce
rii sale, Ia integrarea tot mai activă și res
ponsabilă a fiecărui tînăr în opera amplă, 
condusă de partid, de edificare a societății 
comuniste pe pămîntul României.

5. Revistele studențești „Viața studen
țească" și „Amfiteatru", precum și cele din 
centre universitare și institute, stațiile de 
radioamplificare, celelalte forme ale mun
cii politii de masă vor aborda mai com
bativ aspectele legate nemijlocit de aciivir 
tatea organizațiilor noastre, accentuînd 
asupra problemelor educației comuniste a 
studenților, prezentind critic neajunsurile 
constatate, popularizînd experiențele va
loroase, promovînd larg în rîndul studen
ților modele de conduită și pregătire pro
fesională. întreaga presă studențească va 
milita cu mai multă fermitate ideologică 
pentru afirmarea concepției marxist-leni- 
niste, pentru combaterea unor influențe, 
străine gîndirii politice și ideologice a par
tidului și statului nostru.

6. Conferința relevă necesitatea întăririi 
caracterului politic, revoluționar, al acțiuni
lor cultural-educative, a extinderii și diver
sificării acestora în vederea creșterii con
tribuției lor la formarea comunistă, multi
laterală a tineretului universitar. Urmărin- 
du-se dezvoltarea în continuare a mișcării 
cultural-educative de masă, se va asigura 
îmbunătățirea activității și repertoriului 
formațiilor artistice studențești, a manifes
tărilor tradiționale, cum sînt festivalurile 

la nivel național, precum și la nivelul cen
trelor universitare, institutelor și facultăți
lor, cuprinderea unui număr cit mai mare 
de studenți în mișcarea cultural-artistică. 
Prin trecerea cluburilor studențești în sub
ordonarea consiliilor U.A.S.C. din institute, 
sarcini sporite revin în direcția asigurării 
unei îndrumări metodologice unitare și sis
tematice a activității caselor de cultură și 
cluburilor studențești. Pe lingă Consiliul 
U.A.S.C.R. va fi creat Centrul național cul
tural studențesc, cu atribuții de îndrumare 
metodologică și valorificare a potențialului 
cultural-artistic al studenților ; totodată, 
Conferința hotărăște permanentizarea con
cursului anual de creație cultural-artistică 
studențească organizat de Comitetul Exe
cutiv al Consiliului UA.S.C.R. și revista 
„Amfiteatru".

Conferința stabilește ca în munca de for
mare a conștiinței socialiste, de ridicare a 
nivelului de cultură a tineretului uriiversi- 
tar, asociațiile studenților comuniști să-și 
sporească preocupările pentru însușirea va
lorilor culturii și artei naționale și univer
sale, să folosească iri mai mare măsură pa
trimoniul nostru de monumente și muzee 
istorice și cultural-artistice, precum și re
țeaua de instituții și așezăminte de cultură, 
întreaga activitate cultural-artistică stu
dențească va urmări promovarea artei mi
litante, patriotice, acordîndu-se o atenție 
deosebită creației originale studențești, in
spirate din problematica actuală a tinerei 
generații, a studențimii, din viața și munca 
entuziastă a întregului popor în făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

7. Subliniind grija permanentă pe care 
conducerea partidului și statului nostru o 
manifestă față de tineretul universitar, dînd 
expresie sentimentelor de gratitudine ale 
studențimii, Conferința subliniază obliga
țiile sporite care revin Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România în gos
podărirea și administrarea maî eficientă a 
bazei materiale a căminelor, cantinelor și 
spațiilor de învățămint, în asigurarea asis
tenței sociale, în organizarea vacanței și 
odihnăi studenților. Asociațiile studenților 
comuniști vor intensifica munca politico- 
educativă desfășurată în cadrul complexe
lor studențești, urmărind transformarea că
minelor într-o școală a vieții în colectiv.

8. în domeniul activității sportive, orga
nizațiile studenților comuniști își vor in
tensifica eforturile pentru dezvoltarea miș
cării sportive de masă, pentru implicarea 
mai hotărîtă a organizației, în colaborare 
cu Ministerul Educației și învățămîntului 
și Consiliul Național pentru Educație Fizi
că și Sport, în problemele activității spor
tive studențești de performantă. Conferința 
subliniază necesitatea creșterii conținutului 
educativ al activității turistice, care este 
chemată să contribuie în mai mare măsură 
la cunoașterea de către studenți a tradițiilor 
revoluționare de luptă ale partidului și po
porului nostru, a realizărilor obținute în 
anii socialismului.

Accentuînd locul pe care pregătirea pen
tru apărarea patriei îl ocupă în formarea 
și educarea tineretului universitar în spi
ritul dragostei și devotamentului nemărgi
nit față de patrie și popor, Conferința evi
dențiază necesitatea sprijinirii mai hotărîte 
de către asociațiile studenților comuniști a 
acestei activități.

9. Plecînd de Ia rezultatele obținute în 
activitatea U.A.S.C.R., parte integrantă a 
Uniunii Tineretului Comunist. Conferința 
apreciază că o atenție deosebită trebuie a- 
cordată în continuare perfecționării activi
tății politico-organizatorice, asigurîndu-se 
implicarea mai hotărîtă a asociațiilor stu
denților comuniști in dezbaterea și soluțio
narea tuturor problemelor muncii și vieții 
studenților. Conferința stabilește ca organi
zațiile comuniste ale studențiior să acțio
neze cu consecvență pentru întărirea com
bativității revoluționare în întreaga lor acti
vitate și cu deosebire în facultăți și anii de 
studiu, să dezvolte spiritul critic și auto
critic în colectivele studențești. Se va ac
ționa pentru îmbunătățirea continuă a acti
vității de îndrumare și control, inclusiv din 
partea organelor centrale, a stilului de 
muncă al organelor și organizațiilor A.S.C., 
pentru ereștereâ răspunderii acestora în în
deplinirea tuturor sarcinilor ce le revin. 
Vor fi larg promovate inițiativele studen
țești, practica de a se încredința răspunderi 
concrete activului și membrilor asociațiilor 
studenților comuniști, consultarea largă a 

masei de studenți în conceperea, planifica
rea și organizarea muncii. Se va acționa, in 
continuare, cu hotărîre, pentru întărirea le
găturii dintre organele de conducere și ni
velele de bază ale organizației, pentru pro
movarea consecventă a principiului muncii 
și conducerii colective. Urmărindu-se îm
bunătățirea activității fiecărui cadru ales, 
se va acorda o atenție sporită sistemului 
promovării pregătirii politice și instruirii 
periodice a cadrelor IJ.A.S.C.R.

în scopul participării active și responsa
bile la îndeplinirea obiectivelor și sarcini
lor U.A.S.C.R., Ia primirea în asociațiile 
studenților comuniști, fiecare student va 
rosti un angajament solemn, ca legămînt al 
membrilor organizației revoluționare de ti
neret față de patrie și popor, față de cauza 
socialismului șl comunismului, expresie a 
hotărîrii de a munci și lupta pentru înflo
rirea patriei socialiste, apărarea cuceririlor 
revoluționare ale poporului, a independen
ței și suveranității Republicii Socialiste 
România.

10. Conferința exprimă .adeziunea deplină 
a tuturor studenților țării la politica exter
nă a partidului și statului nostru, satisfac
ția și legitima mindrie față de eforturile 
deosebite depuse de România în direcția 
instaurării unui climat de securitate, pace, 
colaborare și înțelegere în Europa și în în
treaga lume, a unei noi ordini economice 
și politice internaționale, față de prestigiul 
de care se bucură pe plan mondial Rpmâ- 
nia socialistă, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Conferința salută prezența numeroaselor 
delegații de peste hotare, expresie a am
plelor raporturi de cooperare promovate de 
organizația noastră, din perspectiva aplică
rii principiilor colaborării și participării 
active Ia mișcarea internațională de tineret 
șî studenți.

Aprobând activitatea internațională des
fășurată de U.A.S.C.R., Conferința stabileș
te sarcina de a se acționa și în viitor, cu 
mai multă inițiativă, prin noi căi și moda
lități, pentru dezvoltarea pe baza și în șpi- 
ritul principiilor politicii externe activtiirȚ 
partidului și statului nostru, a hotăririlor 
Congresului al XI-Iea al P.C.R., a legătu
rilor de prietenie și colaborare cu organi
zațiile studențești din toate țările socialiste, 
cu studenții și tineretul din țările care și-au 
cucerit de curînd independența, cu organi
zațiile revoluționare, progresiste și demo
cratice studențești, de diferite orientări po
litice, filozofice, ideologice și afilieri inter
naționale în vederea realizării unității de 
acțiune a tinerei generații universitare din 
întreaga lume.

U.A.S.C.R. va milita consecvent pentru 
creșterea contribuției sale la activitatea U- 
niunii Internaționale a Studenților și Miș
cării Internaționale a Tineretului și Stu
denților pentru Națiunile Unite, pentru afir
marea în întreaga mișcare de tineret și stu
denți a idealurilor păcii și progresului, ale 
înțelegerii și cooperării internaționale.

★
Prin amplele dezbateri pe care le-a prile

juit, prin analiza exigentă a întregii activi
tăți a organizațiilor studenților comuniști 
cit și prin măsurile adoptate, cea de-a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R. a însemnat un mo
ment deosebit în viața și activitatea între
gii studențimi, dînd încă o dată expresie 
hotărîrii ferme a tuturor studenților patriei 
de a se integra cu toate forțele în eforturile 
întregului popor de ridicare a României spre 
noi culmi de progres și civilizație. De la tri
buna Conferinței reprezentanții studențimii 
din întreaga țară dau expresie voinței 
neabătute a studenților, a organizației noas
tre revoluționare de a acționa cu toate for
țele pentru a răspunde exigențelor puse în 
fața tinerei generații a amfiteatrelor de 
Programul partidului, de hotăririle de în
semnătate istorică ale celui de-al XI-Iea 
Congres al P.C.R.

Forum al responsabilității și maturității 
politice ale tineretului studios, cea de a
X- a Conferință a U.A.S.C.R. exprimă hotă- 
rîrea tuturor studenților țării de a-și con
sacra întreaga energie și elanul creator în
deplinirii sarcinilor asumate, pentru a răs
punde prin fapte de studiu și muncă che
mării adresate tinerei generații de către se
cretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul Congresului al
XI- lea al P.C.R., grijii și încrederii pe care 
partidul o acordă tineretului țării ca parti
cipant activ la construcția societății socia
liste multilateral dezvoltate, la înaintarea 
spre comunism a patriei noastre. <

CALIFICAREA TINERILOR
(Urmare din pag. 1)

zeritat la Congresul al X-lea al 
U.T.C. — să ne ocupăm mai 
sistematic, împreună cu sindi
catul și conducerea combinatu
lui, de buna organizare și des
fășurare a calificării și perfec
ționării profesionale a tinerilor, 
să lărgim participarea tinerilor 
la concursurile și olimpiadele 
profesionale. In același timp, 
rezultatele bune obținute pînă 
acum în atragerea tinerilor din 
județ spre meseriile metalurgi
ce ne obligă să acționăm cu și 
mai mare stăruință în acest 
itens. In acest an am prezentat 
în 24 de școli din județ un film 
realizat de comitetul U.T.C. 
despre profesiile și condițiile de 
muncă din combinat, despre po
sibilitățile de pregătire oferite 
de Grupul școlar al 'tombinatu- 
lui. Au fost organizate, de ase
menea, numeroase vizite în 
combinat ale elevilor și cadre
lor didactice din principalele 
școli din județ".

MODALITĂȚI EFICIENTE 
DE PREGĂTIRE INTENSIVA

în fiecare an din acest cinci
nal. la întreprinderea de. mașini 
grele din București au fost ca
lificați aprdape 1 000 de oameni. 
Experiența cîștigată pină acum 
în pregătirea unor muncitori ca
pabili să realizeze produse de 
înaltă tehnicitate se cere con
tinuată și îmbogățită cu noi mo
dalități de pregătire intensivă a 
muncitorilor deoarece pînă în 
1980 capacitățile de producție 
ale întreprinderii vor crește de 
trei ori, iar numărul lucrătorilor 
aproape se va dubla. Prin in
trarea în funcțiune a unor noi 
obiective. întreprinderea va în
cepe să producă, pe lingă utila
jele de mare complexitate ce le 

fabrică acum : grupuri turbo- 
compresoare de mare capacitate, 
mașini unelte și mașini de for
jare cu performanța tehnice ri
dicate, prăjini de foraj și echi
pament nuclear. Pentru a putea 
realiza aceste sarcini, efectivul 
întreprinderii va crește în ur
mătorul cincinal cu peste 5 000 
de oameni. Se știe de pe acum 
că 3 183 muncitori vor fi pregă
tiți prin școli profesionale și 
2 087 prin cursuri de scurtă du
rată. „Deținem o experiență 
bună în pregătirea muncitorilor, 
am reușit să formăm mii de 
muncitori de o înaltă măiestrie 
profesională, dar durata integră
rii în producție a absolvenților 
este încă mult prea lungă, ne 
spune Stelian Simache, șeful bi
roului învățămint. în viitor va 
trebui, de aceea, să intensificăm 
instruirea practică, să ne preo
cupăm mai mult de însușirea te
meinică, de către fiecare tînăr 
în parte, a noțiunilor teoretice. 
In ăCest scop, comitetul oame
nilor muncii a hotărît amenaja
rea în cadrul întreprinderii a 
unui centru propriu de pregătire 
și perfecționare profesională și 
a unui atelier centralizat, dotat 
cu mașini-unelte, pentru efec
tuarea practicii".

Serviciul mecano-energetic, 
împreună cu secția întreținere 
au început deja să amenajeze, 
la parterul anexei tehnico-in- 
dustriale a secției turnătorie, cele 
10 clase, cite va avea acest cen
tru de perfecționare. Mobilie
rul necesar (mese, scaune, vi
trine pentru material didactic 
etc.) va fi executat de grupul 
școlar al întreprinderii. Pentru 
asigurarea unor condiții optime 
de documentare și instruire, 
centrul va fi dotat, între altele, 
cu două aspectomate și un re- 
troproiector.

Tot în acest an se vă amenaja 
un atelier de aproape 600 mp 

care va avea funcții multiple în 
instruirea practică a elevilor, 
ucenicilor și a celor mai tineri 
muncitori. în primele luni după 
absolvirea școlii profesionale 
sau a cursurilor de calificare, 
strungarii, frezorii și lăcătușii 
vor munci sub directa îndru
mare a unor maiștri-instructori. 
„De la început trebuie precizat 
că durata perfecționării profe
sionale a tinerilor în acest ate
lier de prodUcție-școală nu este 
fixă, ne spune Radu Duca, se
cretarul comitetului U.T.C. pe 
întreprindere. Ei vor părăsi acest 
atelier doar în momentul în 
care posedă cunoștințele și de
prinderile necesare pentru a-și 
puteâ îndeplini normele, în con
dițiile exigențelor mari ale pro
ducției din secții. în continuare, 
de perfecționarea porfesională a 
tinerilor se ocupă organizația 
U.T.C. împreună cu maiștrii și 
șefii de echipă din atelierul 
unde au fost repartizați. în acest 
fel, treptele devenirii profesio
nale sînt marcate de executarea 
unor lucrări din ce în ce mai 
complexe, mai pretențioase".

Faptul că pînă în 1980 produc
tivitatea muncii se va dubla, im
pune perfecționarea profesională 
a tuturor lucrătorilor din între
prindere. La nivelul secțiilor și 
atelierelor se desfășoară acum 
o muncă asiduă de precizare a 
necesităților de perfecționare 
pentru fiecare muncitor, maistru 
sau tehnician în parte. Pregăti
rea multora se va face în vede
rea transferării lor la noile o- 
biective, pentru a asigura pune
rea lor în funcțiune. Selecțio
narea celor mai buni meseriași 
pentru noile capacități de pro
ducții, repartizarea oamenilor 
în funcție de aptitudini la dife
rite locuri de muncă se va face 
cu ajutorul specialiștilor în psi
hologia muncii de la laboratorul 
psihotehnic, în curs de înființare.

POEMA
(Urmare din pag. I)

ocu-
a lucrat s^bia lor pentru al
cătuirea obștei, ce loc ___
pau ei între căpeteniile vre
mii. ce nouă lespede a 
fiecare la talpa cetătii 
e țara ? Istorioarele 
te. de îndoielnică i______
tate trebuie abandonate. Poe
ții veacului trecut le-au po
vestit poate mai bine. Noi 
știm mai mult decît ei des
pre, episoade eroice. Si ar fi 
fost un moment fericit al 
anilor din urmă apariția unui 
poem tluminîndu-1 pe vitea
zul domn al Intîieî Uniri. 
Mihai cel sfîrtecat la Turda. 
Un poem care să nu bată 
monedă pe căderea în smîrc 
a bătrînului pașă Sinan, ci pc 
„pohta" Unirii răsărită în 
inima celui devreme răpus.

Nu mă îndoiesc, aceste pa
gini se vor scrie. în ce mă 
privește am scris o carte pc 
care am iubit-o prea mult 
înainte de a o pune în pa
gină pentru a o mai iubi și 
după tipar. Gîndind-o pînă 
în amănunte am avut im
presia că o retranșeriu din 
memorie, și astfel Negru 
Vodă al meu nu are suflu, 
vopseaua de frescă e palidă. 
E o carte pe care am s-o mai 
scriu. Altcîndva. Am încercat 
să văd istoria românilor ca 
pe o istorie fluidă în care 
episoade aparent disparate 
se întrepătrund, se continuă, 
se caută. Am imaginat (re
pet, nu cu destulă vigoare) 
un voievod imaginar. Negru, 
avînd condiția nemuritoare 
a eroului de basm, dar mu
rind, de fapt, de mai multe 
ori. în mai multe chipuri. 
Cum ? Așa cum mor bărbații 
românilor în pagini de cro-

pus 
care 

! mărun- 
autentici-

pe 
de

PATRIEI ! 
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nică : trași pe roată, arși 
tron de fier înroșit, rupți 
cămile. înjungheati și, az
vârliți în fîntîni, descăpățî- 
nați pe bulucul călăilor, ori 
împunși cu suliți vânzătoare.

Cred în această riietaforă.
Așa cum cred că poezia 

patriotică românească se 
poate constitui într-o mare 
operă colectivă în stare să 
ne impună respectul, al altor 
literaturi. E meritul poeților 
contemporani că și-au făcut, 
mărturisit, un rost existen
țial din incantarea ideii de 
patrie. Toate marile pene 
adaugă noi versuri Poemei 
Patriei. E în această trudă 
un freamăt sublim. îndepăr
tând zgura (lesne de detectat) 
a, unor confecții de gen lip
site de fior, ne vom găsi în 
făta unor versuri în care ne 
vom răsfrînge.

Așa cum sîntem.
Și oglinzile ce vor rămîne 

în urma noastră vor îngădui 
cititorului de mîîne să desci
freze în argintul lor aburit 
imagini ale unui timp de 
adînci prefaceri, de reașezare 
pe temeie noi, timp de aspi
rații și speranțe.

Implicit, grava, autentica 
Antologie a poeziei noastre 
se constituie firesc într-o 
Antologie a liricii patriotice, 
și astfel rememorăm cu mân
drie similitudinile de filă ale 
Istoriei României si ale Isto
riei literaturii române. Ctitori 
aî unor momente istorice 
răscruce aii fost și ctitorii 
literatură.

Avem toate 
încurajam 
Patriei cu 
ca zeci de 
adevăr...

de 
de

motivele 
scrierea Poemei 

zeci de condeie, 
inimi iubitoare de

să

MASTODONTUL
loan Grigorbscu este printre 

puținii noștri scenariști care au 
„obsesii tematice". Riscul e mare, 
pentru că revenirea obsesivă 
la o temă. în cinematograf, ori- 
cîte variațiuni s-ar broda pe ea, 
poate anula forța de expresie 
și de convingere a temei însăși. 
Exercițiul e în același timp 
deosebit de tentant, tocmai prin 
dificultate. Scriitor, îoan Gri
gor eseu împrumută astfel scri
iturii de film, care nu trebuie 
să mai demonstrăm că este cu 
totul altceva, una dintre legile 
valabile în literatură, reveni
rea, la aceeași temă. Sigur, de 
data aceasta, ..tema petrolului" 
pe care scenaristul o abordea
ză a treia oară parcă, este su
ficient de generoasă, suficient 
de aptă de a produce drame, 
de a le susține si explica și 
capătă, de altfel, în zilele 
noastre o acută actualitate. Te
ma petrolului este situată în
tr-o unitate clasică de timp, loc 
și acțiune, adică in decursul li
nei singure zile din anul 1946, 
într-un s.at de după război sub 
care freamătă surd aurul negru 
nesCos încă la iveală. Intrăm 
astfel într-un univers uman în 
plină transformare, care pre
simte evul istoric nou în care 
va intră. Un microclimat în 
care este reprodusă întreaga so
cietate românească de la data 
aceea, de la activiștii comu
niști pînă la marii magnați ai 
companiilor petrolifere, în care 
găsim chiar savantul genial, 
intelectualul șovăielnic și cin
stit, mediul țărănesc al satului, 
eterogen, toate aceste medii pu
se în fața marilor transformări 
revoluționare care au început 
la 23 August, relevate de o si
tuație dramatică locală. Situa
ția dramatică este furtul unor 

planuri de mare valoare în care 
era vorba, firește, de exploată
rile petrolifere de anvergură po
sibile in zonă, planuri concepu
te într-o viață de cercetare și 
studiu de. inginerul care-și va 
pierde viața în cursul acestei 
singure zile, în care cele două 
tabere, tabăra magnaților petro
lului, a bogătașilor locali și cea 
a brigăzii de agitație comunis
te. ajutată de țărani sînt puse 
față-n față Este vorba, deci, de 
o situație limită, pe care loan 
Grigorescu nu o dată a demon
strat că știe s-o scrie. Am a- 
dăuga, și Virgil Calotescu s-o 
filmeze, dacă transpunerea cine-

fsIm ‘A,
matografică nu ar avea cîțeva 
hiatusuri în ritm, atmosferă și 
chiar mizanscenă care împiedi
că „Mastodontul" să fie o au
tentică reușită. Filmul, conceput 
tocmai pentru a fi tot timpul 
la punctul culminant, de vreme 
ce drama se declanșează aproape 
de la prima secvență și încorda
rea ține pînă la ultima, trenea
ză, pe alocuri, ceea ce trebuia 
să fie sobru și tensionat este 
doar cenușiu și amorf, tensiunea 
scade și nu o dată este susținută 
mai ales de excepționalul .pro
fesionalism al actorilor care a- 
coperă golurile de ritm și in
spirație regizorală. Ca de obicei, 
Gheorghe Dinică este strălucit 
în rolul unui individ lipsit de 
cele mai elementare date umane 
care să-i dea dreptul de a su
praviețui, scris cu un creion 
deosebit de negru, căruia jocul 
actorului îi împrumută fosfo
rescențe malefice. Marea ac

triță Olga Tudorache are șansa 
unui rol straniu, un personaj 
complex de femeie prinsă în 
cătușele unei iubiri exasperate 
care i-a închis viața in acest 
sat obscur și, mai ales. care 
i-a modificat caracterul înăs- 
prindu-l, personaj care vine 
dihtr-o galerie de reprezentări 
literare feminine foarte cunos
cută. Emil Boita la rindu-i vine 
in rolul inginerului care renun
ță la viață de dragul cercetă
rii cu toate datele sale actori
cești, foarte potrivite, de sen
sibilitate raniță, inaptă de a 
face față unei lumi de 0 ne
obișnuită diiritdte. In fine, 
grupul magnaților petrolului este 
condus, cu siguranța inteligență 
pe care i-o știm, de Liviu Ciu
lei. Remarcabil în acest film, 
este grupul comținișiilbr, cu to
tul remarcabil pehtiu că el 
este departe de a ti monoton 
caracterologic, cele trei perso
naje centrale — Tontă Caragiu, 
Dan Nuțu,. Jeân Constantip re
lief înd pregnant forța morală a 
unor, conștiințe luminoase cărora 
moartea tragică le conferă aura 
eroismului revoluționar. Astfel, 
un film de ătpzosferă și ten
siune devine un film ..de actori" 
care ajunge la spectator poate 
puțin modificat față de inten
țiile inițiale. Spunem asta Pentru 
că se întrevăd ambițiile de per
formanță inițiale, date tocmai 
de clasicismul modalității în 
care trebuiau turnate întîmplări 
dă maximă tensiune. „Masto
dontul" se înscrie pe linia de 
plutire a filmelor care au un 
coeficient destul de ridicat de 
maturitate, dar nu de excelență.

SMARANDA JELESCU
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Analizam, deunăzi, împreună 
cu dirigintă unei clase a XH-a 
— anul IV, cum i se spune co
rect — situația elevilor săi față 
în față cu lună iunie, data ab
solvirii și a unor noi începuturi 
de drumuri. în caietul dirigin
tei se aflau multe notări ; fie
care elev avea acolo un fel de 
fișă biografică â ultimilor trei 
ani de școală — de cînd îi are 
la dirigenție. Pe dirigintă a 
început s-o intereseze încă din 
anul II opțiunea profesională 
a elevilor săi. îi place să și-i 
imagineze, prin acest caiet, cum 
vor fi peste cîțiva ani. în fie
care an școlar, de două-trei 
ori. a repetat cu ei un test de 
natură să-i incite să se gîn- 
dească cu insistență la viitor, 
să și-l contureze pe calea pre
cizării unor profesii ori dome
nii de activitate. Citim notări
le rezultate din aceste teste ; 
citeva le transcriem anume. 
Stăruim asupra cîtorva no
tări. „Alegere nepotrivită. 
Multe lacune la matemati
că și fizică, imposibil de 
recuperat într-un timp scurt 
pentru a susține un concurs la 
Politehnică". „Nu este reco
mandabil să aleagă învățămîn- 
tul superior. Fiecare an școlar 
l-a promovat cu greutate. 
N-âre voință să lucreze, să se 
concentreze asupra unui dome
niu. Mai întîi trebuie să-și dis
ciplineze efortul, capacitatea de 
muncă". „Utilizează abuziv 
memoria ; nu este obișnuit să 
gîndească, să facă legături între 
cunoștințe, să facă sinteze. Pe 
baza capacității sale de a me
mora, ar putea reuși la faculta
te. Dar, în mod sigur, va ca
pota încă din primul an". Sînt 
cinci-șase elevi cu asemenea 
notații. O întreb pe tovarășa 
dirigintă : „Le-a|i spus aceste 
păreri și elevilor în cauză ?“ 
..Anul trecut le-am atras aten
ția să învețe, să se pregăteas
că serios, să-și schimbe stilul 
muncii intelectuale dacă inten
ționează să meargă la faculta
te. Pe părinții lor i-am pus în 
gardă ca propriii copii nu-și 
fac datoria". „Nu le-ați formulat 
sincer, direct, opinia dv. că 
n-ar trebui, cel puțin deocam

dată, să viseze facultatea, că 
n-au nici o justificare pentru 
acest țel ?“ Ar fi fost cît se 
poate de potrivit, obligatoriu 
chiar, să vă asigurați colabora
rea biroului U.T.C. al clasei și, 
împreună, să provocați o discu
ție cu elevii pornind de lă 6 în
trebare pusă direct : „Sînt 
pregătit și potrivit pentru do
meniul profesional pe care mi 
l-am ales ?“ I-ați fi incitat să 
se autoanalizeze, să-și spună 
părerea unii despre alții... ,,Nu, 
asta nu. Am adoptat soluția me
najării, a încurajării. Cu atît

Să-i spui tinăruiui deschis 
ce gindești despre ei...

mai greu mi-ar fi acum, cînd 
sînt în ultimul an, și îi văd în- 
dirjiți, deciși să dea la faculta
te, să-i întorc din drum. Acești 
elevi n-au șanse să recupereze, 
dar n-ar fi umân să-i tulbur cu 
părerea mea. Firesc este să-i las 
să încerce. Vor eșua, se vor 
convinge, „pe văzute". Dreptul 
de â încerca îl au, și poate că 
e măi bine să se lovească în 
viață cu capul de pragul de 
sus. O asemenea lecție nu se 
va uita ușor".

Oare e mai bine ? Un dirigin
te și un colectiv de profesori îi 
cunosc pe elevi de cîțiva ani, 
au o părere despre ei —- și în 
cazul acesta diriginta ne-a con
firmat că părerea ei este îm
părtășită de colegii de cancela
rie —, dar îi lașă să persevere
ze în eroare numai pe baza 
considerentului că fiecare ba
calaureat are dreptul să se în
scrie la un concurs pentru fa
cultate, că nu este omenesc să 
le spui : „Nu, nu ești potrivit 

pentru facultate !“. Padagogia 
umană, operînd cu armele de
licate ale grijii față de fiecare, 
mai ales cînd e vorba de tineri- 
de 18 ani. conține, deopotrivă, 
încărcătură de luciditate, de 
exigență, dar mai ales o mare 
încărcătură de sinceritate, de 
adevăruri spuse deschis tineri
lor. A cruța nu înseamnă a fa
cilita stabilitatea unor țeluri 
imposibil de atins, a întreține 
iluzii nefondate.

Cîțiva din membrii comisiei 
de admitere de la Medicină din 
București numeau repercusiu

nile unor asemenea false me
najamente dovedite de unii 
dascăli ai școlii : încărcarea e- 
xagerată, nejustificată, a numă
rului de candidați pe un loc la 
facultate. La Medicină au fost 
circa 3 000 de candidați pentru 
300 de locuri. După apre
cierile universitarilor, numai 
o rfiie din ei sînt candi
dați în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, pentru medi
cină. ceilalți două mii for- 
mînd categoria ambițiilor nea
coperite, a celor care vin — în 
multe cazuri revin de 2—3 ori 
la medicină vizînd și vișin d ti
tlul de student. Uneori se con
sideră că medicina și facultăți
le asaltate de regulă de mulți 
candidați au avantajul că pot 
face o excelentă alegere a vii
torului fond de studenți. Eroare, 
— ne spun membrii comisiilor : 
10 candidați pe un loc nu 
înseamnă, totodată, un concurs 
calitativ, o. selecție mai bună, 

învățămîntul românesc a de

venit un învățămînt general — 
și nu selectiv — pînă la absol
virea primei trepte de liceu — 
iar după cum prevăd documen
tele de partid, .va fi, peste cîți
va ani, general pe întreg par
cursul liceului. Învățămîntul 
selectiv intervine pe treapta în- 
vățamintului superior. Firesc, 
deci, să nu se considere o frus
trare faptul că nu toți o sută de 
mii de bacalaureați devin stu
denți, ci numai o treime din ei, 
atîțîa cîti sînt necesari în vii
tor țării, ca specialiști. E deci 
tot atît de firesc să se pună 

școlii, organizației U.T.C. pro
blema să îndrume, să sfă
tuiască, să intervină, să con
vingă cu decizie și luciditate, în 
problemele ținînd de viitorul e- 
levilor săi. Nu credem în efi
ciența soluției ținînd de o pe
dagogie a struțului : „să nu le 
spunem, să nu jignim, să-i lă
săm să se convingă singuri, 
după admitere, că n-au avut ce 
căuta la facultate". Procedind 
astfel, în citeva sute de cazuri, 
se deschide calea ratărilor, a 
mediocrizării unor profesii, a 
nereușitelor cînd, de fapt, în 
alte locuri, mai potrivite, acești 
tineri s-ar impune, ar avea 
dintr-un început posibilitatea 
unor satisfacții. Asemenea ne
reușite — și faptul este verifi
cat — poate greșit considerate 
eșecuri, lasă urme, provoacă 
traume sufletești greu de șters, 
de care tinerii ar putea fi scu
tiți. în multe cazuri, declanșea
ză obișnuința de a participa la 
concursuri de admitere, de a 

încerca, soldată cu ani pierduți 
ori cu ani petrecuți pasager in 
profesii făcute fără tragere de 
inimă, cu gindul la altceva.

Elevii anului IV mai sînt ai 
școlii timp de opt luni. în spi
ritul loialității față de ei, școlii 
și organizației U.T.C. li se 
cere să continue a fi — ori 
să devină mai ferm — îndrumă
torul plin de grijă, dar și foarte o- 
biectiv, al fiecărui elev. Cuvîn- 
tarea secretarului general al 
partidului rostită recent la fo
rumul politic al tinerei genera
ții reprezintă din nou un mo
del de adresare directă, plină de 
dragoste, dar și de maximă exi
gență, către tineri. în spiritul 
acestui model comunist de ex
primare a realității se cere pur
tat dialogul cu tinerii cu atît 
mai mult cu cei aflați la vîrsta 
de întîlnire cu opțiunea pentru 
profesiunea de o viață. Tim
pul este de-âjuns pentru ca 
dascălii, avînd alături organiza
ția U.T.C., să-i determine pe toți 
elevii ca și pe părinții lor 
să-și evalueze lucid propria ca
pacitate, să-și fixeze țeluri 
compatibile cu ei, cu ceea ce 
pot, cu un prag atins, fără a 
aștepta ca aceștia să se loveas
că cu capul de un prag prea 
înalt, pe care vor să-l atingă 
ureînd trepte șubred construite.

O încercare la facultate are 
multe implicații — costă moral, 
psihic, nervos. Chiar și mate
rial, costă foarte mult, în cazu
rile unor elevi foarte datori Ia 
capitolul pregătire, cărora pă
rinții le asigură, iluzoriu, cu sa
crificii materiale, o nouă tre
cere prin liceu, în cîteva luni, 
la disciplinele de examen, cu 
ajutorul unor meditatori costi
sitori.

A avea drum larg deschis 
spre afirmare este un principiu 
care nu trebuie nici o clipă 
confundat cu visul hazardat 
spre ceva ce nu poți dobîndi 
pentru că n-ai făcut totul, la 
vremea cuvenită, să atingi, ci 
să te fixezi solid la un țel față 
în față cu tine, cu cît mai pu
ține escale prin locuri situate 
departe de cel unde ești aștep
tat de viață și muncă.

LUCHEȚIA LUSTIG

.Ui EX If A
PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.

Tovarășul Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și So
ciale, a primit, vineri, delegația 
de activiști ai Partidului Comu
nist Chinez, condusă de tovară
șul Cian Pin-hua, membru al 
C.C. al P. C. Chinez, al doilea 
secretar al Comitetului provin
cial Hunan al P. C. Chinez, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului Revoluționar al provinciei 
Hunan, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită pentru 
schimb de experiență în țara 
noastră.

Cu acest prilej, tovarășul Cian 
Pin-hua a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
cele mai călduroase salutări din 
partea tovarășului Mao Tzedun,

„Decada culturii universitare 
craiover.e"

A luat sfîrșit „Decada cultu
rii universitare craiovene", ac
țiune inițiată de Consiliul 
U.A.S.C.R. din localitate. în a- 
cest interval au fost deschise o 
expoziție de artă plastică și alta 
de creație tehnică și științifică 
studențească, au avut loc zile 
ale celor șapte facultăți, precum 
și spectacole purtînd titluri su
gestive : „Partid făuritor de oa
meni", pregătit în colaborare 
cu muncitori ai Fabricii de con
fecții Craiova, ..Arc peste timp 
— tinerețea", „Studenție — ani 
de vise și împliniri", „Țării — 
inima și versul", „Tinerețea cu
vintelor, flori alese de pe Jiu" 
etc. 

președintele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 
și a celorlalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat chi
neză.

Mulțumind, tovarășul Iosif 
Banc a rugat pe conducătorul 
delegației chineze să transmită; 
din partea conducerii de partid 
și de stat române, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
salutări cordiale tovarășului 
Mao Tzedun și celorlalți tova
răși din conducerea de partid și 
de stat chineză.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă tovără
șească, de caldă prietenie, au 
participat : Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. și Lucian Drăguț, vice- 
pșeședâni© al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Acti
vității Economice și Sociale.

A fost de față Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

în cadrul ședinței Comitetu
lui Executiv al Institutului In
ternațional de Teatru — I.T.I., 
care a avut loc recent la Paris, 
artistul poporului Radu Beligan, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale“, a fost reales, 
pentru a treia oară consecutiv, 
președintele acestui important 
organism internațional.

Cenaclul „Flacâra" organi
zează luni, 10 noiembrie, la 
orele 20,00, în Sala Sportu
rilor din municipiul Cluj-Na- 
poca, cea de-a IV-a ediție a 
Festivalului de toamna 
„FLACĂRA—1975°.

Biletele se pot procura la 
casa Sălii Sporturilor.

ÎNTÎLNIRE LA C.C.

AL P.C.R.
Vineri la amiază. tovarășul 

Ștefan Andrei, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
s-a întîlnit la sediul C.C. al 
P.C.R. cu tovarășii Ignacio Gal
lego, membru ăl Comitetului E- 
xecutiv al C.C. ăl P. C. din 
Spania și Daniel Vega, membru 
al C.C. al Secretariatului P.C. 
din Spania.

A participat tovarășa Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej au fost abor
date aspecte ale relațiilor de 
prietenie și colaborare frățească 
existente între cele două 
partide.

VIZITĂ
în cursul zilei de vineri, șefii 

misiunilor diplomatice ai țărilor 
arabe acreditați la București au 
făcut, la invitația conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, 
o vizită în județul Dîmbovița.

SOSIRE

Vineri după-amiază a sosit în 
Capitală prof. R. Obson, șeful 
Departamentului de știința solu
lui de la Universitatea din Ne
braska — S.U.A. Oaspetele va 
avea convorbiri cu specialiști de 
la Institutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice de la 
Fundulea privind experiențele 
internaționale axate pe studiul 
adaptabilității soiurilor de grîu 
de toamnă la diferite condiții 
ecologice, experiențe la care 
participă 30 de țări și se fac în 
cooperare cu Organizația Nați
unilor Unite pentru Agricultură 
și Alimentație (FAO).

A apărut nr. 11/1975 
al revistei 
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Bilanțuri rodnice 
la munca patriotică

Zilele Congresului X al U.T.C. 
au constituit pentru multe orga
nizații U.T.C. un moment de 
bilanț final în realizarea anga
jamentelor de muncă patriotică.

Tinerii din sectorul III, au
torii lansării chemării la în
trecerile pe Capitala în cinstea 
Congresului U.T.C.. au realizat 
prin acțiuni specifice utilaje, 
dispozitive, lucrări la obiectivele 
de investiții, în valoare de pes
te 18.5 milioane lei. în activi
tatea tehnico-productivă elevii 
aceluiași sector au realizat o 
producție suplimentară de circa 
1,6 milioane lei. Valoarea de 
40 milioane lei. obținută la lu
crările sociale și edilitar gospo
dărești, se materializează în 
existența celor 21 terenuri de 
sport, 33 locuri de joacă pentru 
copii, 2 zone de agrement, un 
sat de vacanță, un bazin de 
înot etc.

Organizațiile U.T.C. din uni
tățile de construcții au reali
zat planul economic al activi
tății patriotice in proporție de 
130 la sută.

O producție suplimentară de 
16 milioane Iei au obținut și 
uteciștii întreprinderii 23 Au
gust. Angajamentul lor s-a 
con'CretiZât în cele două locomo
tive ale tineretului (Diesel-hi- 
draulice de 700 C.P.), 150 echi
pamente de frînă, un compre
sor cu cilindri opuși etc. în 
plus au confecționat subansam-

ble, Utilaje, complexe în valoa
re de 200 000 lei.

îndeplinind angajamentul în 
cinstea Congresului U.T.C., or
ganizația U.T.C. de la I.M.G.B. 
consemnează o producție supli
mentară de 15 milioane lei,, 
concretizată prin uzinarea unor 
produse de importanță majoră 
pentru economia națională: 
turbogeneratQrul de 50 MW nr. 
1 și cel de 350 MW nr. 5, pre
cum și alternatoârele cores
punzătoare. Zilele ,de 3, 4 și 5 
noiembrie au fost declarate „re7 
cord", obținîndu-se o producție 
suplimentară de 1,5 milioane lei.

La Vulcan, contribuția tine
rilor este relevată de cele 
335 000 ore de muncă patriotică, 
colectarea a 10 000 tone fier 
vechi, economisirea a 500 tone 
metal la turnătorii.

30 000 ansamble complete pen
tru fabricarea unui număr e- 
chivalent de radioreceptoare Ia 
noua unitate ,’,Tehnoton“ din 
Iași obțin tinerii de la „Elec
tronica" și alte 1 000 radiorecep
toare peste sarcinile de plan.

Economii de metal (135 tone), 
energie electrică (480 000 KWh) 
și combustibil (230 tone c.c.) au 
înregistrat și uteciștii de la 
Autobuzul. Tot ei au predat la 
I.C.M. 260 tone fier vechi, au 
efectuat 125 000 ore muncă pa
triotică la obiectivele social- 
culturale din sectorul V.

V. lt

Am preluat 
noastră

în răspunderea 
nemijlocită

(Urfndre din pag. I)

inai valoarea muncii prestate în 
plus față de sarcinile de plan 
de către tinerii de la întreține
re, constituiți în brigăzi com
plexe, pentru remedierea ope
rativă a defecțiunilor utilajelor, 
este estimată la peste jumătate 
de milion lei. O atenție deose
bită în organizația noastră va 
fi acordată acțiunilor de auto- 
gospodârire în căminele tine
rilor. Un exemplu concret : 
chiar zilele acestea 450 de ute- 
ciști ai întreprinderii de auto
camioane se vor muta într-un

nou cămin. Comitetul U.T.C. a 
hotărît ca locurile să fie repar
tizate pe organizațiile U.T.C. din 
secții și ateliere, în scopul con
tinuării și urmăririi activităților 
politico-educative din între
prindere și la cămin, inițiativă, 
care va fi extinsă și la celelalte 
cămine unde locuiesc tineri din 
întreprinderea noastră.

Acestea sînt desigur numai 
cîteva exemple la a căror reali
zare am trecut deja. Agenda de 
lucru a preocupărilor . noastre 
este mult mai bogată și în cu- 
rînd vom putea raporta alte noi 
împliniri.

PARTICIPARE 
CONȘTIENTA 

LA MUNCA ȘI VIAȚA 
COLECTIVULUI
(Urmare din pag. 1)

călătoriilor turistice. Eram și 
sîntem angajați în prestarea a 
200 000 ore muncă patriotică de 
inaltă calificare (lucrări de zi
dărie, lăcătușerie, sudură, mon
tajul utilajelor) la unul din cele 
mai importante obiective de in
vestiții pentru întreprindere : 
extinderea spațiilor de produc
ție. Continuîndu-ne acțiunile de
dicate Congresului, am hotărît 
ca luna noiembrie să devină 
pentru organizația noastră luna 
aplicării în practică a două noi 
inițiative : „Minutul de muncă 
— oglindă a hărniciei" și ,,Să 
transformăm deșeurile metalice 
în piese utile". Am și creat, în 
scopul jalonării cadrului practic 
de desfășurare a acestor iniția
tive, brigăzi de control, un grup 
de studiu și unul tehnic alcă
tuite din tineri muncitori, maiș
tri, ingineri proiectanți, însărci
nate să verifice îndeaproape re
zervele de care dispunem pen
tru folosirea mai bună a timpu
lui de lucru, pentru preluarea 
integrală de către tineri a în
grijirii și exploatării la capaci
tate maximă a utilajelor, pen
tru recuperarea deșeurilor pro
venite din prima prelucrare și 
executarea, din acestea, a unor 
repere de mici dimensiuni. Am 
trecut, totodată, și la elaborarea 
parametrilor tehnico-economici 
de control, meniți să îmbunătă
țească tehnologiile de prelucra
re precum și a unui program 
complex care sa coreleze ele
mentele componente capabile să 
asigure succesul inițiativelor pe 
care le vom aplica începînd 
chiar din zilele viitoare — îm
bogățirea cunoștințelor profesio
nale, ridicarea nivelului infor
mației științifice, stimularea 
mișcării de inovații și invenții 
în rîndul tinerilor. în felul ă- 
cesta, imediat, concret, înțele
gem noi să răspundem îndem
nurilor secretarului general al 
partidului, sarcinilor stabilite de 
Congres de a face ca fiecare tî- 
năr să aibă conștiința participă
rii directe la viață și munca 
unui colectiv care se conducă 
după principii și norme comu
niste.

PLECAREA UNOR DELEGAȚII
DE TINERET DE

Ieri au părăsit Capitala, re
prezentanții următoarelor or
ganizații de tineret, studenți 
și pionieri care au participat 
la cel de al X-lea Congres al 
U.T.C., a X-a Conferință a 
U.A.S.C.R. și a IlI-a Confe
rință Națională a Organizației 
Pionierilor : Uniunea Tineretu
lui Comunist Dimitrovist, Con
siliul Național Studențesc și Or
ganizația Pionierilor din R. P. 
Bulgaria ; Uniunea Tineretului 
Muncitor Socialist și Comite
tul Studenților Coreeni din 
R.P.D. Coreeană ; Uniunea Ti
neretului Socialist și Organi
zația Pionierilor din R.S.F. Iu
goslavia ; Uniunea Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min" și Uniu
nea Nățională a Studenților din 
R. D. Vietnam ; Uniunea Tine
retului Popular Revoluționar 
„Ho Și Min" și Federația Tine
retului, Elevilor și Studenților 
pentru Eliberare din orașul Sai- 
gon-Ho Si Min — Republica 
Vietnamului de Sud ; Liga Na
țională de Tineret a Congre
sului întregului Popor din, Sier
ra Leone ; Tineretul Organiza
ției Poporului din Africa de 
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), — Na
mibia ; Organizația Panelenă

PESTE HOTARE
de Tineret „Rigas Ferreos" din 
Grecia ; Tineretul Liber Ger
man din Berlinul occidental ; 
Liga Tineretului Afro-Shirazi 
din Zanzibar ; Liga Tineretului 
TANU din Tanzania ; Uniunea 
Tunisiană a Organizațiilor de 
Tineret (U.T.O.J.) și Uniunea 
Generală a Studenților din Tu
nisia (U.G.E.T.) ; Liga de Tine
ret a Partidului Libertății din 
Sri Lanka ; Federația Tineretu
lui pe întreaga Indie ; Liga Ti
neretului Democrat din Japo
nia ; Federația Tineretului Co
munist din San Marino ; Fede
rația Tineretului Socialist Ita
lian (F.G.S.I.) ; Mișcarea Tine
retului Socialist din Franța 
(M.J.S.F.) ; Organizația Națio
nală a Tineretului din Turcia 
(T.M.G.T.) ; Tineretul Popular 
Revoluționar din Laos ; Uniu
nea Națională a Studenților 
Eleni ; Federația Organizațiilor 
Studențești pe întreaga Japo
nie : Tineretul FRELIMO din 
Mozambic ; Organizația Tine
retului Democrat Unit (EDON) 
din Cipru ; Tineretul Socialist 
al Mișcării Electorale a Po
porului din Venezuela ; Ti
neretul Socialist din Chile.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
• RUGBI

SELECȚIONATA DIVIZI
ONARĂ - WAITEMATA 

(NOUA ZEELANDĂ)
Cunoscuta formație de rugbi 

Waitemata, campioana provinci
ei Auckland din Noua Zeelandă. 
își continuă turneul în țara 
noastră, după partida de joi, 
cînd a întîlnit pe campioana ță
rii noastre, echipa Farul din 
Constanța. Reamintim că rug- 
biștii constănțeni au termniat în
vingători cu scorul de 18—15.

Duminică, oaspeții noștri vor 
întîlni o selecționată diviziona
ră, din care nu vof lipsi cunoș- 
cuții internaționali : Nica, Dă- 
răban, Pop, Durbac, Bucos și 
alții.

Partida se anunță ca un spec
tacol de mare atractivitate și va 
avea loc pe stadionul Parcul co
pilului din Capitală, cu începere 
de la ora 14,30. Repriza a doua 
va fi televizată în direct, de la 
ora 15,15. Jocul va fi condus la 
centru de arbitrul internațional. 
Theodor Witting (G.F.)

• Șahistul AUREL ANTON, 
inginer la întreprinderea de a- 
parate electrice de măsurat din 
Timișoara, a primit confirmarea 
victoriei sale asupra polonezului 
Jan Videra, în ultima partidă a 
campionatului european de șah 
prin corespondență. în acest fel 
șahistul timișorean a intrat în 
posesia titlului suprem al cam
pionatului european de șah prin 
corespondență, ediția a 9-a. De 
menționat că noul campion eu
ropean, românul Aurel Anton, 
a obținut, totodată, norma de 
maestru internațional și dreptul 
de a participa la campionatul 
mondial de șah prin corespon
dență, care va începe în primă
vara auului viitor.

• Echipele de volei ale clu
bului Dinamo București s-au 
calificat pentru semifinalele 
„Dinamoviadei" ce se desfășoa
ră în aceste zile Ia Sofia. Iată 
rezultatele meciurilor din ulti
ma zi a grupelor preliminare ; 
masculin : Dinamo București — 
Gwardia Varșovia 3—1 (15—1.
15-11. 21—15. 15-9) ; Levski 
Spartak — Dozsa Budapesta 
3—0 ; Ruda Hvezda Praga — 
Dynamo Berlin 3—0 ; feminin : 
Dinamo București — Ruda Hvez
da Praga 3—0 (15—11. 15—9. 15— 
6) ; Dinamo Moscova — Dozsa

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ:
O PRODUCȚIE a casei de filme unu

ORAȘUL 
VĂZUT 
DE SUS 

scenqriul : Marcel Pâruș, Du
mitru Solomon ; regia : Lucian 
Bratu ; imaginea : Florin Mihâi- 
lescu ; muzica : Dan Ștefănicâ ; 
decoruri : Virgil Moise ; costu
me : Lidia Luludis ; sunetul : 
ing. Bujor Suru, ing. Tiberiu Bor- 
coman.

cu: Margareta Pogonat, Geor
ge Constantin, llarion Ciobanu, 
Aurel Giurumia, Andrei Csiky, 
Zephi Alșec, Corado Negreanu, 
Petre Gheorghiu, lea Matache, 
Cornel Revent, Ovidiu Schuma
cher, Anca Pandrea.

La plăcinte, la război... Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică ,,București"

(Urmare din pag. I)

ființei lor, sâ se gîndeascâ la anecdota cu 
furnica și greierele devenit cîntareț la tele
vizor. Respectivii greieri sar iute pe posturi 
călduțe și pas de-i mai scoate de-acolo : 
daca au mai pus mina și pe-o diploma, 
fac din ideea de democrație suprema lor 
armă demagogica, îneît — reținîndu-le un 
leu din retribuție fiindcă nu și-au realizat 
planul —, te întrebi daca nu cumva calci 
alâturi de principiile omenoase ale socie
tății.

Sfintele noastre scrupule... I Și iata-ne

trași pe sfoara de niște indivizi care nu se 
întreabă dacă ceea ce dau ei este pe mă
sura posturilor pe care le ocupă, nici dacă 
cel ce plătește — poporul - este satisfăcut 
de producția lor, ci invers : ei sînt cei ce 
pun întrebarea dacă sînt sau nu mulțumiți. 
Ei fac pe mofturoșii ! Mu-i ciudat ?

...In cuvîntarea amintită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi denumea „oameni care au 
nimerit greșit în societatea socialistă" și ne 
îndemna să fim fermi în punerea lor la 
punct.

Insecta fiind descrisă, s-o controlăm prin 
retribuție și s-o așezăm la locul ei I

©pan»
SiMBATA, 8 NOIEMBRIE 1975
ZILELE .FILMULUI SOVIETIC : 

ANNA KARENINA — Capitol (O- 
rele 9.30: 11,45; 14: 16; 18.15; 20,30).

ANA ȘI COMANDORUL : Patria 
(orele 9.30: 11.30: 13,45; 16; 18,15; 
20.30).

TENTAȚIA : Victoria (orele 
17.15; 19: 20.30).

ULTIMUL ACT : Scala (orele 9; 
11,15: 13.30. 16; 18.30; 21).

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN si BRAN : București (o- 
aele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,30;

20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MASTODONTUL : Central (orele 
9.15; 11.30: 13.45; 16; 18.15; 20.30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15;. 13730: 
16; 18.15: 20.30). Grivlța (orele 9; 
11,15; 13,30;-16; 18,15: 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11.15: 13.30: 15,45; 18;
20.15) .

UNDE ESTE COMPANIA A 
7-A ? : Favorit (orele 9.15: 11,30; 
1^,45; 16; 18.13; 20.30), Feroviar
(orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.15)

MUȘCHETARUL ROMAN î Giu- 
lești (ore)e 9; 11,15: 13.30; 16; 18,15;
20.15) , Volga (orele 9.30; 11,30;
13.30: 15.45: 18: 20). Gloria (orele 
9: 11.15: 13.30; 16: 18.15: 20.30).. Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20).

SECRETUL DIN SANTA VITTO
RIA : Victoria (orele 9; 11,45; 
14.30). .

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI : 
Festival (orele 9.15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 13.15; 20,30).

CANTEM1R : Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15), Arta (orele 15,30; 17.45; 
20).

TOAMNA BOBOCILOR : Tim
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15).

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD ; Doina (orele L3; 16; 19 — 
program pentru copii 9.45; 11.30).

JAKOB MINCINOSUL : Unirea 
(orele 16: 18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI.: Dar 
ciă (orele 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

SIMBATA 8 NOIEMBRIE

PROGRAMUL I
11,00 O viață pentru o idee : 

Nicolae Coculescu. 11,30 Eroi în
drăgiți de copii. 12,00 Telecinema- 
teca (reluare). 13.40 Muzică popu
lară. 13.50 România viitorului 
(orașele de mîine) 14,25 Telex. 14,30 
Preferințele dv. muzicale sînt și 
preferințele noastre. 15,20 Magazin 
sportiv. 16,35 Vîrstele peliculei.
17.40 Club T. 18.35 Caleidoscop 
cultural-artistic. 18,55 Iubit partid 
conducător. Emisiune de versuri 
și cîntece revoluționare dedicate 
patriei și partidului. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Tele- 
enciclopedia. 20.45 Publicitate. 20.50 
Film serial : Mannix. 21,40 24 de 
ore. 22,00 întîlnirea de la ora 10...

DUMINICA 9 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

8.30 Avanpremiera zilei. 8,40 Cra
vatele roșii. 9.35 Film serial pentru 
copii : Daktari. 10,00 Viața satului. 
11,15 Ce știm și ce nu știm des
pre... 11,45 Bucuriile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 
Album duminical. 16.50 Publicita
te. 16,55 în lumea operetei. 17.25 
Gala filmului de animație (V).
18.40 Reportaj TV. Povestiri din 
Pădurea Neagră. 19.00 Lumea co
piilor. 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Film artistic : Fantas
tica aventură a lui ,,Neptun“. Pre
mieră TV. 21.35 Tinerețea cîntă. 
22.00 24 de ore. 22.10 Handbal mas
culin : R.F.G'. — România (repriza 
a Ii-a). Transmisiune directă de 
la Saarbrilken.
PROGRAMUL II

10.00-^11.30 Concertul Orchestrei 
Filarmonicii „Moldova1* din Iași.

20,00 Eroi îndrăgiți de copii. 20,30 
Ora melomanului. 21,20 Activitatea 
culturală comentată de spectatori. 
21,40 Film serial : Mannix.

LUNI 10 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Șmisiune 
în limba maghiară. 19,Q0 Depindem 
de ceilalți, dar în primul rînd de 
noi înșine. Reportaj-anchetă. 19,25

MARȚI 11 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. 10,00 Actualitatea 
culturală comentată de spectatori. 
10.20 Film artistic ; Decolarea se 
amină (reluare). 11.35 La ,.Perla“ 
se naște o idee. 11.55 Telex. 16.00 
Teleșcoală. 16.30 Curs de limba 
franceză. 17,00 Telex. 17,05 Diver
tisment muzical-coregrafic. 17,30 
Scena. Emisiune de actualitate și

Macedonski. 11,15 întîlnire cu teno
rul Emil Gherman, solist al Ope
rei Române din Cluj-Napoca. 11,30 
Magazinul cu 30 000 de produse, 
11,50 Telex. 16,00 Teleșcoală. 16,30 
Curs de limba rusă. 17,00 Telex. 
17.05 Muzică ușoară cu formația 
Marius Pop. 17,20 Pentru timpul 
dv. liber vă recomandăm... 17,35 
La volan. Emisiune pentru condu
cătorii auto. 17,45 Oltule, rîu înspu
mat — melodii și dansuri popu-

SÂPTÂMiNA Î?A 814 N0IEMBRIE)
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Cel mai bun... continuă. Concurs 
de cultură . generală și pregătire 
multilaterală. 20,55 Revista eco
nomică TV. 21,25 Roman foileton : 
Familia Thibault. Episodul VIII. 
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Muzică ușoară. 
17,25 Film artistic : Vifornița. 18.45 
Adevăratele isprăvi ale lui Hercu
le. Reportaj TV. 19,00 Publicitate. 
19,05 Interferențe lirice. 19.25 1001 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Film 
serial pentru copii : Daktari. 20,25 
Teatru scurt : ,,Prometeu“ de 
Eschil. 21,05 Tezaur de clntec 
românesc. 21.25 Telex. 21.30 în pri
mele luni de producție (Noile pro
moții de absolvenți în confruntare 
cu viața). 21,50 Portativ ’75. Cînte- 
cul tineresc — clntec angajat»

critică teatrală. 17,50 Pentru sănă
tatea dv. 18,00 Lecții TV pentru 
lucrătorii din agricultură. 18.45 
Dobroge scăldată-n soare. 19,00 
Australia azi. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Anchetă so
cială. Mai mult face ața decît 
fața. 20,35 Publicitate. 20,40 Seară 
de teatru : Steaua Zimbrului, de 
Valeriu Anania. Premieră TV. 
22,10 24 de ore.
PROGRAMUL H

20,00 Film serial : Janosik. Epi
sodul V. 20,50 Julie...Andrews și nu 
numai muzică ușoară. 21.25 Telejț.
21.30 Ce știm și ce nu știm des
pre... (reluare). 22,00 Din filmoteca 
TV : Dinu Lipatti.

MIERCUI 12 NOIEMBRIE 
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală. 10,00 Să muncim 
și să trăim în chip comunist.. 10,25 
Biblioteca pentru toți. Alexandru

lare. 17,55 Mult e dulce și frumoa
să... 18,20 Tragerea pronoexpres. 
18.30 întîlnire cu balerina Cristina 
Hamei. 18.55 Tribuna TV. 19.20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Pen
tru visul nostru fericit. Cîntece de 
tineret. 20,10 Telecinemateca'. 22,10 
24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Inscripții pe celuloid. 20,25 
Studio ’75. 20,45 Orchestre simfoni
ce -românești. 21,35 Telex. 21.40 Ro~ 
man-foileton : Familia Thibault.

JOI 13 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală. 16,30 Curs de 
limba germană. 17,00 Telex. 17.05 
Artiști amatori în studio. 17,25 Din 
țările socialiste. 17,35 Muzica. 
Emisiune de actualitate muzicală. 
18.00 Enciclopedie pentru tineret. 
18,25 Atenție la... neatenție. 18,45

Budapesta 3—0 ; Levski Spar
tak — Dynamo Berlin 3—0.

• în optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Stockholm, jucătorul ro
mân Iile Năstase l-a Învins cu 
6—2, 7—6 pe V. Pecci (Para- 
guai), în timp ce americanul 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 
6—4, 6—2 pe olandezul Tom 
QKker.

• Echipa feminină de baschet 
a orașului București a întrecut 
cu scorul de 61—57 (26—31) se
lecționata Budapestei. în ziua a 
treia a competiției pentru Ma
rele premiu al orașului Praga. 
Alte rezultate : Moscova — Var
șovia 92—67 (51—36) : Praga A 
— Praga B 77—54 (39—27).

• Vineri seara, la Eppelheim, 
s-a disputat întîlnirea interna
țională de handbal dintre echi
pele masculine ale R. F. Ger
mania și României. întîlnirea s-a 
încheiat cu un rezultat de ega
litate ; 15—15 (8—8).

Cea de-a doua intîlnire este 
programată duminică seara de 
la ora 21,00 (ora Bucureștiului) 
la Saarbrucken.

• Duminică pe stadionul Stea
ua va avea loc meciul de fotbal 
dintre selecționata de tineret a 
țării noastre și echipa Steaua. 
Jocul va începe la ora 11,00.

• După disputarea a 11 run
de in turneul zonal de șah de 
la Vrața (Bulgaria) conduc Er- 
menkov (Bulgaria), Matanovici 
și Matulovici (ambii din Iugo
slavia) cu cîte 6 puncte (1), ur
mați de Sigurjonsson (Islanda) 
— 5.5 puncte (2). Marele maestru 
român Florin Gheorghiu ocupă 
locul 10, cu 5 puncte și 3 par
tide întrerupte.

• în ziua a 4-a a turneului 
masculin de handbal (echipe de 
tineret) de la Trinec, formația 
Cehoslovaciei a întrecut cu sco
rul de 24—8 (11—3) echipa 
României, iar Polonia a învins 
Elveția cu scorul de 20—15 (9—5).

• Vicente Feola, fostul direc
tor tehnic al echipei de fotbal 
a Braziliei, a încetat din viață, 
la Sao Paulo, în urma unui atac 
de cord.

• Cursa solitară de yachturi 
Trans-Pacific, de la San Fran
cisco in Okinawa, a fost ciști- 
gată de japonezul Hiroshi Tot- 
suka, un velist in virstă de 35 
de ani, care a acoperit distanța 
de circa 12 000 kilometri, în 41 
de zile, 4 ore și 33 de minute.

® Un film despre campionul 
mondial de box Cassius Clay va 
fi turnat anul viitor la Hol
lywood de regizorul britanic 
John Marshall. Scenariul fil
mului este inspirat de cartea 
„The Greatest" (cel mai măre), 
scrisă de Cassius Clây în cola
borare cu ziaristul Richard 
Durham, din Chicago.

Universitatea TV. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Reflector. 
20,20 Imagipi; coregrafice, româ
nești. 20,35 Mai aveți o întrebare. 
21.15 Interpretul preferat : Marga
reta Pîslăru. 21,30 Revista literar- 
artistică TV. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Metamorfoza soarelui. Re
portaj TV. 20,15 Cîntecele noastre 
țării le-nchinăm. Corul de cameră 
..Emil Monțiâ“ al Casei de cultură 
din municipiul Arad. 20.40 Drumuri 
în istorie. Posada. 21,00 Moment 
folcloric cu Angelica Stoican. 21,10 
Telex. 21,15 Concertul orchestrei 
simfonjee a Radioteleviziunii 
(partea a Il-a). 21,55 Pagini de 
umor. Ce vrăji a mai făcut nevas
ta mea.

VINERI 14 NOIEMBRIE
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
limba engleză. 17,00 Emisiune în 
limba germană. 18,35 Din lumea 
plantelor și animalelor. 18,55 Film 
documentar. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Teleobiectiv. Cine 
șl ce împiedică afirmarea gîndirif 
tehnice proprii ? 20.20 File de dic
ționar. 22,10 24 de ore.
PROGRAMUL II

17,00 Telex. 17,05 Anchetă socială 
TV. 17,40 Emisiune de educație es
tetică (I). 18.05 Cîntece ale zilelor 
noastre. Selecțiuni din prima edi
ție a Festivalului cîn tecului pentru 
tineret și studenți — București 
1975; 18,20 Vîrstele peliculei (re
luare). 19.20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,00 Baletul „Raîmonda11 
de Glazunov. 21,10 Telex. 21.15 
Viața economică a Capitalei. 21.35 
Treptele afirmării. 22.00 Povestiri 
din Pădurea Neagră. Reportaj TV«



Mesaje ale solidarității internaționaliste
• Câtre Conferința a X-a
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Uniunii 
Comu- 

. — ------------ «.v fost a-
dresate numeroase mesaje de sa
lut care exprimă sentimente de 
caldă prietenie, urări de deplin 
succes, dîndu-se o înaltă apre
ciere realizărilor studențimii 
României socialiste.

în mesajul Uniunii Interna
ționale a Studenților (U.I.S.) 
după ce se adresează un salut 
frățesc se spune: „Ne exprimăm 
convingerea sinceră că și în vii
tor cooperarea dintre U.A.S.C.R. 
și U.I.S. se va dezvolta pentru 
îndeplinirea sarcinilor noastre, 
pentru a contribui la lupta gene
rală a omenirii pentru pace, de
mocrație, securitate și cooperare 
internațională, independență na
țională și progres social".

Mișcarea Internațională a Ti
neretului și Studenților pentru 
Națiunile Unite (I.S.M.U.N.) a 
transmis călduroase urări de 
succes celei de a X-a Conferințe 
a U.A.S.C.R. „Afilierea Asocia
ției Tineretului și Studenților 
din România pentru Națiunile 
Unite la I.S.M.U.N. — subliniază 
mesajul — consolidează organi
zația noastră în lupta sa împo
triva imperialismului și neoco- 
lonialismului".

Consiliul Studențesc din 
U.R.S.S. salută din, inimă cea de 
a X-a Conferință a U.A.S.C.R., 
menționînd în mesajul său: „Ac
tivitatea uniunii dumneavoastră 
evidențiază convingător că stu
dențimea Republicii Socialiste 
România, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, participă 
activ la măreața și intensa mun
că de îndeplinire a hotărîrilor 
celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., își aduce contribuția sa 
deosebită la opera dezvoltării pe 
mai departe a economiei, știin
ței și culturii socialiste".

In mesajul Uniunii Socialiste 
a Studenților Polonezi se subli
niază : „Sintem convinși că a- 
ceasta conferință, eveniment de 
seamă in viața organizației dum
neavoastră, trasează noi sarcini 
care vor contribui la dezvoltarea 
în continuare a patriei dumnea
voastră".

„Urmărim cu mare interes 
viața tineretului și studenților 
dumneavoastră, precum și acti
vitatea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști, care-și aduc 
valoroasa lor contribuție la edi
ficarea socialismului în Republi
ca Socialistă România" — se re
levă _ în mesajul transmis de 
Consiliul Național Studențesc 
din R.P. Bulgaria.

Mesajul Federației Studenților 
pe întreaga Indie, după ce evoca 
conlucrarea dintre organizațiile 
din cele două tari, arată că po
porul Indiei și, în special, stu
dențimea „consideră ca deose
bit de importantă . prietenia cu. 
România, ajutorul acordat de 
România socialistă Indiei pentru 
a face față grelei moștețiiri co
loniale".

în mesajul Centrului Studen
țesc din R.S. Cehoslovacă se 
spune : „Ne exprimăm convin
gerea că colaborarea dintre ti
nerii și studenții din țara noas
tră și cei din România socialistă, 
dintre organizațiile noastre, pe 
care le unesc aceleași scopuri, se 
va dezvolta și în viitor".

Evidențiind ’ "
nești 
nu 
din 
Tanzania, ci și între guvernele 
și partidele celor două țări, me
sajul Organizației Studenților de 
la Universitatea din Dar-Es-Sa- 
laam exprimă convingerea că a- 
ceste. raporturi se vor întări și 
amplifica pe mai departe, în in
teresul celor două țări și po
poare.

Comitetul Studenților din R.P. 
D. Coreeană, transmițînd salutul 
său frățesc de solidaritate lucră- 

a 
ti-

relațiile
și ’ calde care 

numai între 
România și

priete- 
există 

tineretul 
cel din

rilor Conferinței a 
U.A.S.C.R., apreciază 
neretul studios din 
va depune toate 
pentru a face 
că,

X-a 
că
Coreea 

eforturile 
să înfloreas- 

generațje după generație, 
relațiile tradiționale de prietenie, 
care au. fost întărite și dezvol
tate și mai mult, pe baza prin
cipiilor marxist-leniniste și ale 
internaționalismului proletar, de 
către tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen.

Mesajul Federației Studenților 
din Cuba transmite un salut fră
țesc de solidaritate tuturor mem
brilor ce reprezintă U.A.S.C.R. 
în forumul ei, dorința de a dez
volta, în continuare, relațiile 
dintre cele două organizații, din
tre studențimea din România și 
Cuba.

„Salutăm din toată inima suc
cesele pe care le-ați obținut și 
sperăm în mod sincer ca acest 
forum să contribuie Ia realiză
rile viitoare în activitatea dum
neavoastră" — se spune în me
sajul Federației Organizațiilor 
Studențești, pe întreaga Japonie.

Mesajul Tineretului Liber 
German din R.D. Germană sub
liniind importanța 
X-a Conferințe a 
arată : „Consiliul
al Tineretului Liber 
man își exprimă ______
pentru succesele tineretului din 
România în construcția so
cialistă".

După ce în numele studenților 
din Franța și în numele organi
zației lor — U.N.E.F. — este a- 
dresat un călduros salut frățesc 
participanților la Conferință, în
tregii studențimi și poporului 
român, în mesajul Uniunii Na
ționale a Studenților din Franța 
se reliefează interesul manifes
tat în această țară față de efor
turile depuse și realizările obți
nute în edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în România.

Uniunea Tineretului Socialist 
din Iugoslavia subliniază în me
sajul său : „Fondind relațiile 
noastre bilaterale pe baze atît 
de solide, acționăm împreună în 
lupta pentru dezvoltarea cola
borării între organizațiile stu
dențești, pe baza egalității în 
drepturi, a respectului reciproc 
și neamestecului în treburile in
terne. Sintem convinși că ata
șamentul nostru comun față de 
ideile păcii, socialismului, pro
gresului și libertății va face ac
tivitatea noastră mereu mai 
fructuoasă".

în mesajul transmis de Uni
unea Națională a Studenților 
Eleni se exprimă convingerea că 
cea de-a X-a Conferință a 
U.A.S.C.R. va constitui un mo
ment important în promovarea 
pe mai departe a înaltelor idea
luri ale studențimii române, in 
întărirea prieteniei dintre stu
denții din România și Grecia.

„Sintem profund convinși —

se spune în mesajul Uniunii 
Studenților Mongoli — că cea 
de-a X-a Conferință a U.A.S.C.R. 
va juca un rol însemnat în tra
ducerea în viață a Programului 
Partidului Comunist Român de 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism".

Mesajul Comitetului Național 
al Organizațiilor Studențești din 
R.P. Ungară transmite un salut 
tovărășesc și sincere urări de 
succes Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. „Colaborarea dintre 
tineretul studios al celor două 
țări prietene vecine a devenit 
deja tradițională" — se spune în 
mesaj.

Uniunea Națională a Studen
ților din R.D. Vietnam a trans
mis un mesaj în care se spune : 
„Toți studenții vietnamezi vă 
exprimă dumneavoastră, și prin 
dumneavoastră tuturor studenți
lor din România, întregului po
por român, în frunte cu Partidul 
Comunist Român, recunoștința 
sinceră pentru sprijinul și aju
torul prețios acordat poporului 
vietnamez".

Aducînd un salut călduros și 
urînd un strălucit succes Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R., în 
mesajul Federației Tineretului, 
Elevilor și Studenților pentru E- 
liberare din Saigon-orașul Ho Și 
Min se afirmă că „sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân, U.A.S.C.R. a desfășurat o 
activitate rodnică, aducînd o 
contribuție importantă la con
struirea socialismului pe pămîn- 
tul României".

în mesajul Asociației Națio
nale a Studenților din S.U.A. se 
spune : „Ca generație a lumii de 
mîine avem obligația de a pro
mova o mai bună înțelegere și 
pace pentru întreaga umanitate".

Transmițînd un căl
duros și frățesc salut Conferin
ței U.A.S.C.R. în mesajul Fede
rației Studenților Universitari 
din Costa Rica se spune : „Do
rim forumului dumneavoastră 
mult succes în dezbateri și o 
finalizare fructuoasă pentru 
triumful păcii, pentru progresul 
social al tuturor popoarelor, 
pentru înfrîngerea definitivă a 
imperialismului și a reacțiunii 
în lume".

în mesajul Uniunii Naționale 
a Studenților din Siria se spune: 
„Vizitele reciproce ale președin
ților Hafez El Assad și Nicolae 
Ceaușescu au avut un rol mare 
ș: o importanță deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor comune 
dintre țările și, implicit, dintre 
organizațiile noastre studențești. 
Reafirmăm și cu acest prilej ho- 
tărirea noastră de a depune toa
te eforturile pentru continua 
dezvoltare a acestor relații".

în mesajul Uniunii Generale a 
Studenților din Tunisia se evi
dențiază cooperarea și înțele
gerea care caracterizează rela
țiile dintre cele două organiza
ții : „Aceste relații de încredere, 
sinceritate și stimă reciprocă ca
racterizează nu numai raportu
rile dintre organizațiile de tine
ret, ci și relațiile generale dintre 
țările noastre".

Transmițînd salutul său fră
țesc și cele mai bune urări tine
retului și studenților români, 
mesajul Uniunii Naționale a 
Studenților din Marea Britanie 
(N.U.S.U.K.) apreciază drept u- 
tile contactele stabilite între 
N.U.S.U.K. și U.A.S.C.R. și ex
primă convingerea că relațiile 
dintre tineretul și studenții din 
Marea Britanie și România se 
vor dezvolta și întări în conti
nuare.

în mesajul de salut adresat 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
de către Uniunea Națională a 
Studenților din Sierra Leone, 
după ce se transmite un căldu
ros salut studențimii române, se 
face o succintă trecere în re
vistă a problemelor continentu
lui african, a direcțiilor de ac
țiune pe care le urmează astăzi 
tinerele state din această zonă 
a lumii, pentru lichidarea grelei 
moșteniri coloniale,, pentru dez
voltarea lor liberă pe calea pro
gresului social-economic.

Adresînd un călduros salut 
participanților la lucrările celei 
de-a X-a Conferințe a U.A.S.C.R. 
mesajul Federației Universita
re Argentiniene evidențiază in
teresul manifestat de această

organizație față de succesele 
studențimii române în îndepli
nirea sarcinilor privind legarea 
învățămîntului cu cercetarea și 
producția, față de contribuția' 
tinerei generații a României la 
îmbogățirea experienței con
strucției socialiste.

Mulțumind pentru amabila 
invitație de a participa la Con
ferința U.A.S.C.R., in mesajul 
Uniunii Naționale a Studenților 
din R.F. Germania se afirmă : 
„După încheierea cu succes a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, organiza
țiilor de tineret progresiste eu
ropene le revin sarcini sporite, 
pentru a face să fie traduse în 
viață înțelegerile convenite, pen
tru a întări relațiile prietenești 
dintre statele continentului, în
crederea intre popoare".

în mesajul Federației Panci- 
priote a Studenților și Tinerilor 
Cercetători (P.O.F.N.E.) se ara
tă că relațiile de strinsă priete
nie care leagă U.A.S.C.R. 
P.O.F.N.E. exprimă poziții 
mune, principiile care stau 
baza activității celor două orga
nizații ale noastre.

în mesajul Uniunii Naționale 
a Studenților din Austria 
spune : „Sintem convinși 
multe din ideile valoroase 
politica României în domeniul 
tineretului și al învățămîntului 
superior pot fi preluate și apli
cate și la noi".

Transmițînd Conferinței 
U.A.S.C.R. un călduros salut mi
litant, mesajul Uniunii Națio
nale a Studenților din Irak ex
primă dorința întăririi legături
lor între cele două uniuni, a co
operării lor în lupta antiimpe
rialistă.

Uniunea Națională a Studen
ților din Columbia relevă în me
sajul său : „Dorim să se dezvol
te și mai mult solidaritatea din
tre studenții din țările noastre".

Mesajul transmis de către U- 
niunea Studenților din Irlanda 
exprimă încrederea în deplinul 
succes al Conferinței, dorința de 
a dezvolta relații de prietenie și 
colaborare cu studenții din 
România.

în mesajul Uniunii Naționale 
a Studenților din Finlanda se 
spune : „Noi, studenții finlan
dezi, urmărim cu interes valo
roasa activitate pe care 
U.A.S.C.R. o desfășoară în rîn- 
dul studenților din România. Cu
noaștem marea contribuție pe 
care uniunea dumneavoastră o 
aduce la instaurarea unui cli
mat de pace, solidaritate inter- 
naționalistă și progres social".

Aducînd un vibrant omagiu 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth Kaunda, mesajul U- 
niunii Naționale a Studenților 
din Zambia exprimă încrederea 
în întărirea continuă a priete
niei dintre studenții, tinerii și 
popoarele celor două țări.

Federația Studenților din Pa
nama, salutînd lucrările Confe
rinței a X-a a U.A.S.C.R. 
mă în mesajul .transmis 
vingerea că solidaritatea 
naționalistă a studenților 
consolida neîntrerupt în 
pentru realizarea obiectivelor 
antiimperialiste, de pace și pro
gres în întreaga lume.

în mesajul transmis de Uniu
nea Studenților pe întreaga 
Africă este salutată cea de-a X-a _ 
Conferință a U.A.S.C.R. și se u- * 
rează succese în activitatea des
fășurată de studenți în însușirea 
științei și culturii, în activitatea 
pusă în slujba progresului țării. 

După ce se transmite un salut 
frățesc, revoluționar, în mesa
jul Federației Studenților din 
Peru, se spune : „Dorim ca a 
X-a Conferință a U.A.S.C.R. să 
aducă o contribuție valoroasă 
la înaintarea și progresul Româ
niei pe calea construirii socia
liste".

„în numele Federației Uni
versitarilor pentru Independen
ță din Porto Rico și al poporu
lui portorican care luptă pentru 
independență și socialism, se 
spune în mesajul acestei orga
nizații, salutăm cu căldură 
cea de-a X-a Conferință a 
U.A.S.C.R.".

Uniunea Studenților Socialiști 
din R. F. Germania, salutînd 
Conferința U.A.S.C.R.. își expri
mă dorința de a continua con
lucrarea cu U.A.S.C.R.
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„Progresul țării dumneavoas
tră, se spune in mesajul Uniunii 
Studenților Comuniști din Aus
tria, este un sprijin important 
în lupta noastră antimonopolis- 
tă, pentru drepturi sociale și 
democratice ale tinerilor mun
citori și studenți, pentru soli
daritatea antiimperialistă, pace 
și prietenie".

în mesajul Comisiei pentru U- 
niunea Națională a Studenților 
Portughezi adresat Conferinței 
U.A.S.C.R. se exprimă cele mai 
calde aprecieri pentru coope
rarea exemplară și prietenia e- 
xistente între cele două organi
zații.

Uniunea Studenților Africani 
care studiază în Republica 
Socialistă România a transmis 
în mesajul său „cele mai 
calde urări tineretului și po
porului român, Partidului Co
munist Român, minunatului 
său conducător. președintele 
Nicolae Ceaușescu".

După ce aduce tuturor 
denților români salutul < 
al studenților arabi care „ . 
ță in România, mesajul Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Ță
rile Arabe aflați la studii în 
România, se referă la lupta jus
tă a popoarelor arabe, la spriji
nul multilateral acordat de 
România socialistă acestei lupte.

„Experiența și realizările pe 
care le-ați obținut au fost și sînt 
un factor important în întărirea 
luptei noastre", se spune în 
mesajul Sindicatului Democratic 
ai Studenților din Spania. 
„Luptăm pentru libertate, pen
tru a ajunge la o amplă demo
cratizare a vieții universitare, 
fiind siguri că idealurile tinere
tului spaniol, înăbușite de ani 
de zile de fascism, vor triumfa. 
Vă dorim cele mai mari victo
rii, conștienți fiind că victoriile 
voastre sînt în folosul întregii 
umanități".
„Salutăm Conferința U.A.S.C.R., 

dorindu-vă succes deplin în ac
tivitatea dv., a maselor de ti
neri și studenți din România 
pentru consolidarea realizărilor 
dumneavoastră, care constituie 
o contribuție eficientă în efortul 
depus pentru progresul și înflo
rirea țării dumneavoastră", se 
spune în mesajul Uniunii Ge
nerale a Studenților Palestinieni.

„Sperăm ca în viitor să dez
voltăm și mai mult cooperarea 
dintre Uniunile noastre și ca în
treaga mișcare studențească să 
beneficieze din aceasta", arată 
mesajul adresat de Uniunea Na
țională a Studenților din Suedia 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R.

„Studenții Egiptului și tine
retul egiptean au înțeles și vor 
înțelege întotdeauna rolul mă
reț și constructiv pe care îl 
joacă tineretul român prieten, 
condus de Excelența Sa pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, în 
sprijinirea cauzei drepte a po
poarelor arabe". Apreciem mult 
— spune mesajul Uniunii Ge
nerale a Studenților din R. A. 
Egipt, cooperarea bilaterală în
tre guvernele țărilor noastre, 
sprijinul deplin acordat de 
România guvernului și poporu
lui nostru.

în mesajul adresat Conferin
ței. „Uniunea Studenților Nor
vegieni își exprimă convingerea 
că bunele raporturi între cele 
două organizații ale noastre se 
vor dezvolta în continuare, în 
interesul reciproc și al mișcării 
studențești internaționale."

„Studenții islandezi speră că 
această Conferință își va aduce 
o importantă contribuție la 
lupta antiimperialistă a studen
țimii și popoarelor lumii", se 
spune în mesajul Uniunii Națio
nale a Studenților din Islanda.

„Vă asigurăm că noi vom fi 
întotdeauna cu hotărîre alături 
de voi în lupta mondială împo
triva războiului, fascismului și 
colonialismului, pentru întări
rea unității mișcării antiimpe- 
rialiste, pentru pace, democra
ție și socialism", se spune în 
mesajul adresat de Asociația 
Studenților Marxiști „Spartakus" 
din R. F. Germania.

Participanții la Conferință au 
primit cu viu interes și satisfac
ție mesajele transmise, care re
flectă profunde sentimepte de 
prietenie și solidaritate mili
tantă.

stu- 
cordial 

înva-

Dezbaterile de la Națiunile Unite

Necesitatea unor măsuri
elective de dezarmare.

Ain special de dezarmare nucleară
în Comitetul pentru problemele politice și de securitate al 

Adunării Generale continuă dezbaterile în legătură cu proble
matica dezarmării, cu un accent prioritar asupra dezarmării 
nucleare.

spe-
nu-

s-a 
tu-

Majoritatea vorbitorilor au ex
primat dezamăgirile guvernelor 
lor față de imobilismul negocie
rilor de dezarmare de la Gene
va, față de lipsa de progrese 
spre realizarea unor măsuri e- 
fective de dezarmare, escalada
rea cursei înarmărilor și în 
cial a goanei înarmărilor 
cleare.

Reprezentantul Canadei 
pronunțat pentru încetarea
turor experiențelor cu armele 
nucleare și pentru respectarea 
Tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare, care stabilește 
obligații atît pentru statele ne- 
posesoare de arme nucleare, cit 
și pentru puterile nucleare, în
tre care obligația acestora din 
urmă de a adopta măsuri prac
tice de dezarmare nucleară. El 
a chemat la adoptarea de mă
suri pentru reducerea arsenale
lor nucleare și transpunerea în 
viață a obligațiilor asumate de 
statele care posedă asemenea 
arme prin Tratatul de neproli
ferare.

Reprezentantul Bulgariei a 
insistat asupra necesității în
cheierii unui tratat privind in
terzicerea fabricării și perfec
ționării unor noi tipuri de arme 
de distrugere în masă. De ase
menea, vorbitorul, subliniind 
consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor și 
efectele sale extrem de dăună
toare asupra păcii și securității 
lumii, a arătat că înarmările a- 
fectează într-un grad din ce în 
ce mai mare interesele țărilor în 
curs de dezvoltare lipsite de re
surse naturale și că fără adop
tarea unor măsuri reale de de
zarmare va fi extrem de greu 
să se transpună în viață hotă- 
rîrile celei de-a VH-a sesiuni 
extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrată pro
blemelor dezvoltării și coope
rării economice internaționale.

Delegatul Somaliei, calificînd 
acțiunile tinzînd la crearea de 
zone denuclearizate drept una 
dintre cele mai salutare evolu
ții ale eforturilor spre determi
narea trecerii la dezarmarea 
nucleară, a declarat că acestea 
reflectă dorința statelor mici și 
mijlocii de a asigura condiții 
propice pentru ducerea la în
deplinire a planurilor lor de 
dezvoltare națională și de a 
elimina din bugetele lor povara 
cheltuielilor militare, de a era
dica în regiunile respective pe
ricolul unui război nuclear.

Reprezentantul statului Mau
ritius, referindu-se la faptul că 
în cadrul negocierilor de de
zarmare de la Geneva nu este 
abordată problema dezarmării 
generale și totale și că cele mai 
importante probleme ale dezar
mării au fost scoase din agenda 
Comitetului de dezarmare, a de
clarat că țara sa se pronunță 
pentru convocarea unei sesiuni 
extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U. care să dezbată 
problematica dezarmării și în 
special a dezarmării .nucleare.

Reprezentantul Olandei a ce
rut țărilor nucleare să-și res
pecte angajamentele asumate 
prin tratatul de neproliferare 
față de țările care nu posedă 
arme atomice. De asemenea, ei 
a cerut statelor posesoare de 
arme nucleare să respecte cu 
strictețe statutul zonelor denu
clearizate și să-și asume obli-

gația de a nu amenința cu ar
mele nucleare sau folosi aseme
nea arme contra unor astfel de 
zone.

Reprezentantul Iordaniei, a- 
bordînd aceeași temă, a insistat 
asupra adoptării de măsuri pen
tru întărirea sistemului de ga
ranții acordate țărilor nenuclej 
are de către statele care posedă 
arme de distrugere în masă prin 
Tratatul de neproliferare, inclu
siv în privința dreptului țărilor 
nenucleare privind folosirea ne
îngrădită a energiei nucleare in 
scopuri pașnice.

Reprezentantul Ungariei a de
clarat că în condițiile existenței 
unor mari arsenale militare, in
clusiv de arme nucleare, este 
imperios necesar ca destinderea 
politică să fie completată cu 
destinderea pe plan militar, pen
tru a se crea astfel în 
internaționale un climat 
vărat sănătos.

relațiile 
cu ade-

PEN-• ÎN COMITETUL
TRU PROBLEME ECONO
MICE AL ADUNĂRII GE
NERALE continuă dezbate
rile asupra punctului intitu
lat „Asistența în caz de ca
tastrofe naturale", act uma
nitar care se înscrie ca un 
element important în activi
tatea Organizației Națiunilor 
Unite în vederea sprijinirii 
eforturilor statelor membre 
în domeniile economic, și so
cial. Printre țările care au 
avut de înfruntat efectele 
dezastruoase ale calamităților 
naturale se află și' România, 
arăta reprezentantul țării 
noastre, Ion Goriță, în dis
cursul rostit vineri în comi
tet. Vorbitorul a prezentat 
acțiunile 
România 
efectelor 
gubelor __
liniat preocuparea Biroului 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru asistență în caz de 
catastrofă, de a răspunde 
operativ și cu maximum de 
eficiență apelurilor statelor 
cu zone sinistrate. Reprezen
tantul român a insistat ca a- 
cest organism să-și îndrepte 
cu precădere eforturile în 
direcția intensificării cerce
tării cauzelor și identificării 
metodelor de prevenire și de 
diminuare a efectelor cata
strofelor naturale, iar rezul
tatele acestor cercetări să fie 
puse. în condiții de egalitate, 
la dispoziția tuturor statelor.

desfășurate în 
pentru diminuarea 
și recuperarea pa- 
după care a sub-

@ Câtre cea de a lll-a Conferinfâ Națională
a Organizației Pionierilor

celei de-a
U.A.S.C.R.

Central 
Ger- 

bucuria

Conferinței Naționale a Orga
nizației Pionierilor i-au fost 
adresate numeroase mesaje de 
salut de peste hotare care ex
primă urări de succes, senti
mente de prietenie, dorința de 
colaborare reciprocă.

în mesajul transmis de Comi
tetul Internațional al mișcărilor 
pentru copii și adolescenți de pe 
lingă Federația Mondială a Tine
retului Democrat se dă o deo
sebită apreciere contribuției a- 
duse de Organizația pionierilor 
din România. „Organizația pio
nierilor din România se bucură 
de prestigiu internațional, rezul
tat al activității pe care o des
fășoară, al contribuției pe care 
o aduce la cauza construcției so
cialismului" — arată mesajul.

Consiliul Central al Organiza
ției pionierilor din R.P. Bulga
ria a transmis un cald salut-par- 
ticipanților la Conferință, subli
niind in mesajul său : „O prie
tenie frățească îi leagă pe pio
nierii bulgari și români. Cea 
mai tînără generație a țărilor 
noastre este educată și crește în 
condițiile societății noi, socialis
te. Pe baza marxism-leninismu- 
lui și a internaționalismului pro
letar, în spiritul legăturilor de 
prietenie dintre Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comu
nist Român se dezvoltă și- se 
îmbogățește colaborarea celor 
două organizații de pionieri".

în mesajul Organizației pio
nierilor din R.S. Cehoslovacă se 

•spune : „No bucurăm alături de 
dumneavoastră de toate succe
sele pe care le-ați obținut în ac
tivitatea de educare și pregătire 
a celor mai tineri cetățeni ai Re
publicii Socialiste România, 
pentru viață și muncă, pentru 
construcția socialistă. întocmai 
ca și dv. sintem convinși că re
zultatele bune pe care le obțin 
organizațiile noastre de pionieri 
se datoresc grijii de fiecare zi și 
atenției pe care partidele noas
tre comuniste le acordă educa
ției copiilor și tineretului^.

Organizația pionierilor 
R.P.D. Coreeană subliniază

din 
în

mesajul transmis : „Sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. pionierii români, alături de 
părinții, surorile și frații lor, au 
adus contribuții de seamă la 
construirea unei societăți feri
cite, fără exploatare și asuprire. 
Sub conducerea justă a parti
dului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
eminent al poporului român, 
Organizația pionierilor din 
România s-a întărit și s-a dez
voltat devenind o organizație 
puternică, larg cunoscută in 
lume. Noi, pionierii coreeni, ne 
bucurăm ca de propriile noas
tre succese de succesele măre
țe dobindite de pionierii români 
și îi felicităm călduros“.

„Sintem siguri că 
Conferință va constitui 
și valoroasă ‘contribuție 
lizarea sarcinii pe care 
zația pionierilor din România o 
are, de a forma noile generații 
in spiritul înaltelor și nobilelor 
idealuri ale marxișm-leninismu- 
lui — se relevă în mesajul 
transmis de Organizația pionie
rilor din Cuba. Cunoaștem 
munca rodnică și creatoare a 
organizației voastre de-a lungul 
anilor".

Din partea Organizației „Pio
nierii Franței" a fost transmis 
un mesaj în care se relevă spi
ritul de . solidaritate ce leagă 
cele două organizații în activită
țile comune pe care le desfă
șoară. „Prin intermediul unor 
acțiuni multilaterale — mențio
nează mesajul — noi colaborăm 
în realizarea unor obiective co
mune, pentru educarea copiilor, 
oferindu-le mijloacele necesare 
spre a deveni adulți stăpîni pe 
destinul lor".

Organizația pionierilor ..Ernst 
Thălmann" din R.D. Germană 
relevă în mesajul său consoli
darea legăturilor de conlucrare 
prietenească dintre pionierii ce
lor două țări. „Nenumăratele 
întîlniri cordiale, vacanțele bo
gate în evenimente petrecute in 
tabere internaționale, cit și 
schimbul de scrisori demon-

această 
o nouă 
la rea- 
Organi-

strează prietenia strinsă între 
pionierii, instructorii de pionieri 
și activiștii organizațiilor noas
tre frățești — arată mesajul. 
Noi sintem convinși că relațiile 
multilaterale de prietenie și de 
colaborare frățească între cele 
două organizații ale noastre se 
vor dezvolta și adinei in conti
nuare".

Mesajul transmis de Organi
zația pionierilor din R.S.F. Iugo
slavia subliniază utilitatea în- 
tîlnirilor celor ce activează pe 
tărîmul educației celor mai ti
neri cetățeni ai țărilor noastre. 
După ce relevă intensificarea 
contactelor și a conlucrării din
tre pionierii români și iugoslavi, 
mesajul afirmă convingerea că 
organizațiile din cele două țâri 
vor continua colaborarea de pină 
acum, colaborare care 
dit a fi rodnică.

Din partea Uniunii 
polonezi s-a transmis 
in care se subliniază __ x_____
ța Conferinței Organizației Pio
nierilor din România. „Contac
tele dintre organizațiile noastre 
se desfășoară pe diverse planuri 
și sînt din ce in ce mai fruc
tuoase, ducind la întărirea prie
teniei dintre copiii celor două 
țări" — se reliefează in mesaj.

„Organizația pionierilor din 
R.P. Ungara urmărește cu vie 
atenție activitatea pionierilor și 
a Organizațiiei pionierilor din 
România vecină" — se sublinia
ză în mesajul transmis. Organi
zația pionierilor din R.P. Unga
ră iși exprimă năzuința de a 
dezvolta colaborarea cu pionie
rii din România, colaborare care 
a devenit tradițională.

Organizația unională de pio
nieri „V.I. Lenin" din Uniunea 
Sovietică arată în mesajul trans
mis Conferinței Naționale a Or
ganizației Pionierilor din Româ
nia : „Bucurîndu-ne sincer de 
succesele organizației dumnea
voastră. obținute sub conducerea 
Partidului 
menționăm 
prietenia 
pionierii sovietici și români se

s-a dove-

harcezilor 
un mesaj 
importan-

Comunist Român, 
cu satisfacție că 

tradițională dintre

dezvoltă și se întărește xu fie
care an. Schimbul de delegații, 
legăturile prietenești dintre ca
sele pionierilor, detașamentele 
și unitățile de pionieri, schim
bul reciproc de colective artis- 

. tice ale copiilor, corespondența 
internațională a elevilor — toate 
acestea contribuie la realizarea 
unui schimb de experiență în 
muncă, îmbogățesc reciproc ac
tivitatea colectivelor noastre de 
pionieri. Noi sintem convinși că 
relațiile de prietenie și colabo
rare care Jeagă organizațiile 
noastize se vor dezvolta și pe 
viitor în spiritul principiilor 
marxism-leninismului și al in
ternaționalismului socialist, în 
interesul unității tinerei genera
ții din țările socialiste".

Mesajul Organizației pionieri
lor „Ho Și Min“ din Republica 
Democrată Vietnam exprimă 
sentimente frățești și cele mai 
bune urări de succese în mun
că, apreciază rezultatele obținu
te de pionierii din România, ală
turi de întregul popor, în învă
țătură și muncă. „Pionierii din 
Vietnam se bucură din toată 
inima de realizările obținute de 
poporul și tineretul român în 
construcția socialismului — sub
liniază mesajul. Permiteți-ne să 
exprimăm Partidului Comunist 
Român, poporului și tineretului 
țării dumneavoastră, recunoștin
ța sinceră pentru sprijinul și a- 
jutorul prețios pe care ni l-au 
dat în lupta noastră".

Uniunea Democrata a Pionie
rilor din Finlanda salutînd lu
crările Conferinței Naționale a 
Organizației Pionierilor din Re
publica Socialistă România sub
liniază în mesajul transmis : 
„între organizațiile noastre s-au 
stabilit legături strînse și forme 
de colaborare deosebit de utile 
pentru activitatea pe care o des
fășurăm".

Participanții la conferință au 
salutat cu puternice și îndelun- ; 
gate aplauze mesajele transmise 
— expresie a sentimentelor de 
prietenie și solidaritate interna- 
ționalistă.
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Regele Iordaniei a primit 
pe ministrul turismului

din România
Regele Iordaniei, Hussein Ibn 

Talal. a primit pe Ion Cosma, 
ministrul turismului din Româ
nia. aflat in vizită de lucru la 
Amman.

Cu acest prilej, ministrul ro
mân a transmis șefului statului 
iordanian, din partea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, cele mai 
bune urări de sănătate și ferici
re personală, iar poporului ior
danian prieten — urări de pace 
și prosperitate.

Mulțumind călduros, regele 
Hussein Ibn Talal a adresat 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
un cordial salut și sincere urări 
de fericire personală, de progres 
și bunăstare poporului frate ro-

mân. Evocînd cu deosebită plă
cere întîlnirile pe care le-a avut 
cu președintele României, docu
mentele semnate împreună, re
gele Hussein a exprimat convin
gerea că bunele relații româno- 
iordaniene sînt un model de co
laborare și cooperare între două 
state și a manifestat dorința ca 
relațiile dintre Iordania și 
România să se dezvolte și să se 
diversifice în continuare, ca un 
rezultat firesc al prieteniei din
tre cele două țări și popoare.

La primire au participat mi
nistrul iordanian al turismului, 
Ghaleb Barakat, și Vasile Gîndi- 
lă. ambasadorul român la 
Amman.

Barajul de 
ample proiecte 

economică

pe Eufrat: 
dezvoltare 
Siriei

de
a

Multe dintre proiectele de dezvoltare economică din Siri-a 
tint fie direct generate, fie strins legate de marele proiect 
al barajului de pe Eufrat.

Construcția barajului, situat în apropierea localității Tabka, 
în nord-estul Siriei, este in prezent încheiată. Avînd 4,6 km 
lungime. 60 metri înălțime și o lățime, la bază, de 500 metri, 
acesta este unul dintre cele mai mari baraje de pămînt din 
întreaga lume. Cind se va umple, lacul, a cărui suprafață 
este de aproape 420 000 kilometri pătrați, va conține 12 
miliarde metri cubi de apă. O treime din această cantitate 
este in prezent acumulată. Trei dintre cele opt turbine pre
văzute să funcționeze in final — care vor avea, împreună, o 
capacitate de 800 MW au fost deja instalate, alte două șint 
în curs de instalare, iar celelalte vor fi montate anul viitor.

în agricultură, obiectivul principal urmărit prin construirea 
barajului de pe Eufrat este creșterea de peste două ori a 
suprafeței irigate din Siria. Se așteaptă ca barajul să creeze 
posibilitatea irigării a 640 000 hectare de terenuri cultivable. 
Guvernul dispune de fonduri pentru instalațiile necesare iri
gării unei mari părți din suprafața prevăzută și procedează 
la extinderea treptată a suprafețelor irigate, intr-un ritm de 
10—15 mii de hectare pe an. Rezultatele proiectului-pilot de 
irigații — cu o suprafață de 20 000 ele hectare —. la care 
și-au adus și își aduc, in continuare contribuția și specialiști 
români, au fost mai bune decit se prevăzuse și s-au obținut 
succese importante in culturile de cereale, orez și bumbac. 
Proiectul-pilot a inclus, de asemenea, reașezarea a 50 000 de 
persoane dislocate prin construcția Lacului Assad, și în aceas
tă zonă au fost ridicate un oraș — Thawra — și 16 sate.

Un alt aspect al profundelor transformări pe care urmează 
să le aducă in viața Siriei marele baraj de pe Eufrat pri
vește dezvoltarea structurilor sociale din zonele rurale ale 
țării. Astfel, pe teritoriile irigate au fost create o serie de 
ferme de stat și un număr de cooperative agricole de pro
ducție.

p/

Convorbiri egipteano-britanice
Președintele R. A. Egipt, 

Anwar El Sadat, care întreprin
de o vizită oficială în Marea 
Britanie, a avut vineri diminea
ță convorbiri cu primul minis
tru Harold Wilson. După cum se 
menționează în declarația dată 
publicității la reședința premie
rului britanic de lâ Downing 
Street, convorbirile au prilejuit 
abordarea unui mare număr de 
probleme de interes comun.

In legătură cu situația din

Orientul Apropiat, cele două 
părți au subliniat necesitatea 
soluționării pașnice a conflictu
lui din regiune.

Interlocutorii s-au referit, de 
asemenea, la stadiul relațiilor 
economice bilaterale ca și la in
vestițiile britanice în Egipt. Pre
ședintele a evidențiat posibili
tățile de participare a industriei 
britanice la realizarea planurilor 
Egiptului de reconstrucție și dez
voltare.
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• DELEGAȚIA CONSILIU
LUI GENERAL A.R.L.U.S. con
dusă de Ristache Florea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R;, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular al județului Dîmbo
vița, care participă la festivită
țile organizate în U.R.S.S. cu 
ocazia celei de-a 58-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie, a avut o în- 
tilnire cu V.F. Horohordin, vi
cepreședinte al Prezidiului U- 
niunii Asociațiilor Sovietice de 
Prietenie și Relații Culturale cu 
Străinătatea.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

• LA STUTTGARD — capi
tala landului Baden-Wiirtemberg 
— s-a deschis o săptămînă ro
mânească cuprinzînd manifestări 
economice, culturale și de tu
rism.

La sediul Institutului de 
schimburi culturale a fost des
chisă expoziția „Pictura româ
nească contemporană", care cu
prinde lucrări reprezentative 
semnate de peste 25 de artiști 
plastici din țara noastră. Va ti
vea loc simpozionul științific

dedicat activității și creației li
terare a lui Mihai Eminescu, iar 
la universitățile din Tubingen, 
Freiburg și Heidelberg se va 
desfășura un festival literar 
Eminescu.

Delincvența juvenilă ia am
ploare în capitala britanică 
într-un ritm îngrijorător — 
este concluzia la care ajunge 
ultimul raport pe 
temă alcătuit de 
Yard. în decursul 
cinci ani. numărul 
lor operate în rindul mino
rilor pentru diferitele delicte 
a crescut cu 60 la sută, în 
vreme ce populația sub 21 
de ani nu a sporit decît cu 
4 la sută.

această 
Scotland 
ultimilor 
arestări-

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIILE A.D.N. ȘI D.P.A., 
în intervalul 4—6 noiembrie, Ia 
Wiesbaden, în R.F.G., a avut 
loc cea de-a 22-a ședință a Co
misiei de frontieră alcătuită din 
împuterniciții R.D. Germane și 
R.F. Germania. Grupul de lucru 
însărcinat cu marcarea frontie
rei dintre cele două state a ra
portat că lucrările au fost in-

cheîate în proporție de 92 la 
sută, adică pe o porțiune de a- 
proximativ 1 210 km, Coipisia a 
discutat, de asemenea, probleme 
privind întreținerea apelor de 
frontieră și combaterea dăună
torilor in zonele de frontieră.

• LU1ND CUVÎNTUL în ca
drul reuniunii Comitetului con
sultativ al U.N.E.S.C.O. pentru 
salvarea Veneției, ministrul ita
lian al lucrărilor publice, Piero 
Bucalossi, a anunțat lansarea 
unui nou concurs internațional 
privind elaborarea de proiecte 
și inițiative pentru apărarea 
vestigiilor „orașului lagunelor^. 
Tema principală a 
a spus ministrul, o . ______
realizarea echilibrului hidraulic 
in lagună cu ajutorul tehnicilor 
celor mai avansate.

• LA PARIS au luat sfirffT 
lucrările plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, consacrate pregătirii ce
lui de-al XXII-lea Congres al 
partidului, care va avea loc în
tre 4 și P februarie 1976. în 
cursul plenarei, Georges Mar- 
chais, secretar general al P.C.F., 
a prezentat proiectul de docu-

• ment pregătitor, care urmează a 
fi completat în urma propuneri
lor și sugestiilor făcute în cadrul 
reuniunii Comitetului Central.

proiectelor, 
reprezintă

Parada militară

• PLANETA JUPITER ARE 14 SATELIȚI ? După toate proba
bilitățile, planeta Jupiter, nu are 13, ci 14 sateliți, afirmă specia
liști de la Institutul Astronomic din Hamburg, in sprijinul aces
tei ipoteze, relevă ei, vin cele mai recente observații efectuate 
de astronomi americani. Cu toate acestea, sînt necesare noi cer
cetări pentru a se stabili cu precizie dacă corpul de slabă lumi
nozitate remarcat în apropierea planetei este, intr-adevăr, un sa
telit natural. Pentru prima dată, ipoteza existenței unui al 14-lea 
satelit al planetei Jupiter — cea mai mare din sistemul nostru 
solar — a fost avansată in septembrie trecut de către astronomul 
american Charles T. Kowal, cel care a identificat. în iunie, și al' 
13-lea satelit al planetei. Jupiter are cei mai mulți sateliți dintre 
toate planetele sistemului nostru solar. • VULCANUL STROM- 
BOLI A ÎNCEPUT SA ERUPĂ DIN NOU. Lava iese la suprafață 
nu numai prin craterul principal, ci și printr-un al doilea — se
cundar. Cele două rîuri incandescente s-au contopit apoi, for- 
mînd un adevărat fluviu de foc, care se îndreaptă spre apele 
mării. Experții care urmăresc fenomenul au anunțat că cei cițiva 
locuitori de pe insula vulcanică pe care se află Stromboli nu sînt 
în pericol, deoarece lava se scurge pe versantul opus al munte
lui. Erupția a fost precedată de o ușoară mișcare seismică, re
simțită în mai multe regiuni ale Siciliei. • ACCIDENTELE DE 
CIRCULAȚIE IN EPOCA MODERNA. Cînd, în 1899, o persoană 
a murit într-un accident de circulație, presa a comentat eveni
mentul săptămini întregi. în 1972, însă, circa 4 milioane de ame
rican^ au avut de suferit de pe urma accidentelor rutiere, dintre 
care 54 000 și-au pierdut viața. In Marea Britanie se înregistrea
ză anual circa 400 000 de răniți, din care 7—8 000 sînt accidentați 
mortal. Acestea sînt doar cîteva din cifrele prezentate în cadrul 
lucrărilor Oficiului regional european al Organizației Mondiale 
a Sănătății, care-și desfășoară lucrările la Viena, avînd drept 
temă prevenirea accidentelor rutiere. Concluziile dezbaterilor des
fășurate pină in prezent arată că accidentele de circulație sînt 
în epoca modernă ceea ce erau epidemiile în urmă cu un secol. 
Un trist record este deținut de Austria, care, avînd o populație 
de 7.5 milioane locuitori, înregistrează anual circa 2 400 de victime 
ale traficului rutier. Pe plan mondial — arată statisticile — peste 
10 milioane de persoane sînt rănite și 250 000 își pierd viața, iar 
această cifră este în continuă creștere. 40—50 la sută dintre aceș
tia sînt tineri între 15 și 24 de ani. Propunerile si rezoluțiile 
adoptate de participant voi- fi supuse atenției guvernelor, în spe
ranța că se va micșora numărul celor care-și sacrifică viața pe 
altarul „Zeului automobil".

Tiparul j Combinatul poligrafic „Casa Scînteii*.

și demonstrația 
oamenilor muncii 

de la Moscova

în dimineața zilei de 7 noiem
brie. cu prilejul celei de-a 58-a 
aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, în Piața 
Roșie din Moscova s-a desfășu
rat tradiționala paradă militară 
și demonstrația oamenilor 
muncii.

în tribuna oficială a Mausoleu
lui „V. I. Lenin" au luat loc 
Leonid Brejnev. Nikolai Podgor- 
nîi, Alex'ei Kosighin, alți condu
cători de partid și de stat sovie
tici.

în tribunele rezervate oaspeți
lor de peste hotare se aflau dele
gații invitate să participe la ma
nifestările organizate în U.R.S.S., 

sărbătorii de la 7 
printre care și 

ț General

cu ocazia
Noiembrie, 
delegația Consiliului
A.R.L.U.S., condusă de Ristache 
Florpa, membru supleant al C.C. 
a’ P-C.R;, prim-vicepreședinte al 

~ . județeanConsiliului Popul ar
Dimbovița.

Guvernul sovietic a 
neri după-amiază, în 
greselor de la Kremlin 
cu prilejul celei de-a „ 
versări a Marii Revoluții 
Octombrie. La recepție, '

oferit, vi- 
Sala con- 
o recepție 
58-a ani- 

din 
—un icvcpH^, Leonid 
Ilici Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a rostit un 
toast.
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