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Tovarășul Nicolae Ceausescu s a intîlnit 
cu președintele Partidului Socialist Unit 
al Berlinului occidental, Gerhard Danelius
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In întreaga 
activitate 
productivă - 
inaltă 
răspundere 
profesională

înfăptuirea sarcinilor mari ce 
revin industriei în acest an ca 
și în cincinalul viitor impune, 
așa cum se sublinia' șl în Ra
portul prezentat la Congresul al 
X-lea al U.T.C., întărirea și 
dezvoltarea responsabilității în 
muncă a întregului tineret mun
citoresc. Din această perspectivă, 
fiecărei organizații U.T.C. îi re
vine înalta îndatorire de a-și 
orienta cu consecvență întreaga 
activitate politico-educativă în 
scopul întăririi spiritului de or
dine și disciplină muncitorească, 
spre o mai eficientă antrenare 
a tinerilor la folosirea integra
lă a capacităților de producție 
și a fondului de timp, la creș
terea productivității muncii. în 
ce măsură răspund tinerii, or
ganizațiile U.T.C., unor aseme
nea comandamente de excepțio
nală însemnătate?

Ne aflăm la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb din 
Reghin, cu o oră înainte de în
ceperea schimbului de noapte. 
Spre poarta întreprinderii se în
dreaptă un grup de tineri. îi ru
găm să se recomande: strunga
rul Ladislau Barukh. sudorul 
Aurel Giurgiu, rectificatorul Mir
cea Sasu, macaragista Rozalia 
Lukacs și alții. Aflăm că sînt 
seraliști, elevi la un liceu cu 
profil mecanic.

— Venim mai devreme la lu
cru. ne spune Ladislau Barukh, 
pentru că strungarul, și nu nu
mai el, trebuie să știe exact ce 
are de făcut în cele 480 de mi-

MIRCEA BORDA
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Au îndeplinit planul cincinal
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

JUDEȚUL NEAMȚ Combinatul
Comitetul județean de partid 

raportează cu satisfacție și mîn- 
drie comunistă conducerii parti
dului, dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
că oamenii muncii din județul 
nostru, muncind cu spirit de 
răspundere și pasiune, cu hota- 
rirea și abnegația ce-i caracteri
zează, avînd mereu în frunte pe 
comuniști pentru aplicarea în 
viață a politicii înțelepte a 
partidului, a istoricelor docu
mente adoptate de Congresul al 
XI-lea. au reușit ca la 10 noiem
brie 1975 în industria județului 
Neamț să îndeplinească sarcini- 
nile ce le-au revenit in actualul 
cincinal la producția globală. 
Am realizat in anii acestui cin
cinal un ritm mediu de creștere 
a producției industriale globale

JUDEȚUL
Comitetul județean Vaslui al 

Partidului Comunist Român, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
gurile vasluiene, raportează con
ducerii partidului și statului, 
dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că. la 10 noiem
brie, județul nostru a îndeplinit 
în întregime prevederile planu
lui cincinal 1971—1975, avînd 
create condiții ca, pînă la sfîr- 
șitul anului, să realizăm o pro
ducție industrială suplimentară 
în valoare de aproape 1 miliard 
lei.

Cu prilejul acestui bilanț, vă 
raportăm că în actualul cincinal 
județul Vaslui, asemenea tu
turor județelor patriei, a cunos
cut o dezvoltare economică și 
social-culturală nemaicunoscută

Cîmp nelimitat de afirmare 
în toate domeniile

Tn dezbaterile Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. s-a acordat o deosebită importanță problemelor 
de muncă și de viață ale tinerei generații: ,,Nu trebuie uitat nici un 
moment — spunea în cuvîntul său tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— că o organizație revoluționară trebuie să se ocupe permanent 
de toate problemele tineretului, problemele de muncă, de viață, de 
învățătură fiind problemele vitale față de care Uniunea Tineretului 
Comunist trebuie să aibă o atitudine mai intransigentă, mai comba
tivă ca pînă acum". Pornind de la aceste recomandări trebuie să 
găsim rezolvarea tuturor problemelor.

— Cum înțelegeți să acționați ?

Azi, ne răspunde ZAHARIA VLÂSCEANU, 
prim-secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.

— într-adevăr, am întîlnit nu 
o dată în organizațiile noastre din 
unele întreprinderi, instituții sau 
unități agricole cazuri în care 
problemele de muncă și de via
ță ale tinerilor erau trecute pe 
un plan secundar, sau chiar ne
glijate. acolo primind exclusiv 
sarcinile de producție pe care 
încadratul trebuie să și le înde
plinească oricum și oricînd. în 
asemenea situații cu^ care ne 
mai confruntăm și *în  prezent 
factorii de conducere din co
lectivele de muncă respective 
uită că de fapt problemele de 
viață și de muncă ale oamenilor, 
ale tinerilor- sînt inseparabil le
gate de problemele de produc
ție, rezolvarea lor contribuind, 
implicit, la îndeplinirea planu
lui economic.

Reprezentanții tinerilor, or
ganele alese ale U.T.C. din 
unele colective de muncă deși 
cunosc problemele tinerilor nu 
au întotdeauna curajul de a se 
lupta pină la capăt pentru solu
ționarea lor, nu îndrăznesc să 
bată mai des și mai hotărît la 
ușa conducerii administrative, a 
unității și să-și spună cu fer
mitate punctul de vedere, ci 
se complac într-o inerție care 
poate duce chiar la pierderea 
încrederii uteciștilor în posibi
litățile organizației. Iată de ce 
consider foarte îndreptățită criti
ca adusă în acest sens de secreta

de 14,7 la sută, față de 12,7 Ia 
sută planificat.

Avansul in timp cîșțigat va 
permite ca pînă la sfîrșitul a- 
nului să realizăm suplimentar o 
producție globală industrială în 
valoare de 2,5 miliarde lei, să 
livrăm în plus economiei națio
nale 105 mii tone țevi din oțel, 
175 mii tone ciment, mașini și 
utilaje pentru industria lemnu
lui în valoare de 235 milioane 
lei, 20 000 tone hîrtie și cartoane, 
3,3 milioane mp de țesături, 
2 600 tone carne, mobilă în va
loare de 85 milioane lei și al
tele, iar volumul produselor li
vrate suplimentar la export să 
însumeze 1,3 miliarde lei valută. 
Cît privește sarcinile la export,

(Continuare în pag. a lll-a)

VASLUI
pe aceste meleaguri. în perioa
da 1971—1975 au fost construite 
25 capacități industriale noi, au 
fost lărgite și modernizate cele 
existente. în acest fel, s-a rea
lizat un ritm mediu anual de 
creștere a producției industriale 
de peste 18 la sută, producția 
globală fiind în prezent de 2,3 
ori mai mare ca în 1970.

Succese importante s-au ob
ținut în realizarea indicatorilor 
calitativi ai planului prin redu
cerea an de an a cheltuielilor 
de producție și a prețului de 
cost. Productivitatea muncii a 
sporit în această perioadă cu 60 
la sută, iar îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor a 
permis ca sarcinile la export să

(Continuare în pag. a IlI-a) 

rul general al partidului, criti
că pe care ne-o însușim și 
noi. o considerăm în același 
timp un îndemn la combativi
tate. la intransigență, la cu
noașterea în profunzime a tu
turor problemelor tinerilor și, 
firește, la rezolvarea lor mai o- 
perativă — și în primul rînd 
mărindu-ne noi eforturile și e- 
xigența. Pentru că nu putem 
cere altora ceea ce nu facem noi, 
în primul rînd. Problemele ri
dicate de tineri sînt numeroase. 
Cele mai multe și-au găsit sau 
își găsesc rezolvarea, dar cum, 
spuneam, în județ mai există 
situații cînd soluționarea lor este 
amînată fie dintr-o insuficien
tă cunoaștere a lor, fie datorită 
lipsei de înțelegere a unor fo
ruri administrative, fie pentru 
că înseși organizațiile U.T.C. 
din acele colective nu sînt su
ficient de puternice încît să 
impună prin reprezentanții lor 
aleși luarea neîntîrziată a mă
surilor necesare.

— Să enumerăm cîteva aseme
nea probleme ale tinerilor din 
județ cu care se confruntă or
ganizațiile U.T.C.

— Mai întîi este vorba de 
pregătirea și perfecționarea pro-

DRAGOMIR HOROMNEA
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chimic 
din Craiova

Colectivul Combinatului chi
mic din Craiova a raportat, 
printr-o telegramă adresată 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, că la 10 no
iembrie și-a îndeplinit integral 
sarcinile planului cincinal. Acest 
fapt asigură obținerea unei pro
ducții suplimentare de peste .300 
milioane lei, pînă la finele aces
tui an.

Sîntem preocupați în cel mai 
înalt grad de pregătirea anului 
1976 — se arată în telegramă. în 
acest sens vă raportăm că toate 
instalațiile noastre lucrează în 
acest ultim trimestru la nivelul 
capacităților planificate pentru 
anul viitor, iar noua unitate de 
îngrășăminte complexe a intrat 
în probe tehnologice.

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că întregul nostru 
colectiv, sub conducerea organi
zației de partid, va face totul 
pentru ca și în cincinalul viitor 
manifestarea dragostei nețărmu
rite pe care v-o purtăm să se 
materializeze în realizarea 
exemplară a sarcinilor ce ne 
revin.
• O altă mare unitate indus

trială din județul Prahova a 
raportat îndeplinirea sarcinilor 
de plan ale actualului cincinal. 
Este vorba de COMBINATUL 
PETROCHIMIC TELEAJEN care 
și-a creat condiții pentru a. fur
niza, în plus, economiei națio
nale, pînă la finele anului, de
rivate din țiței în valoare de 
150 milioane lei, realizate în 
totalitate prin creșterea produc
tivității muncii.
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Conferințe Naționale a 
Organizației Pionierilor

Tinerii electromecanici Ștefan Ivascenco și Andrei Ovidiu, de la 
întreprinderea de alumină din Tulcea, sînt cunoscuți pentru price

perea lor in ireproșabila întreținere a aparaturii electronice și 
electrice

Foto : O. PLEC AN

CAMPANIA AGRICOLĂ DE TOAMNĂ

încheierea arăturilor

de toamnă — obiectiv
prioritar al acestor zile

După încheierea însămînțării 
griului, o altă lucrare- la fel de 
importantă este executarea ară
turilor de toamnă. Spunem la fel 
de importantă deoarece este 
știut că arătura de toamnă făcută 
la timp, de bună calitate, înso
țită de aplicarea unor cantități 
corespunzătoare de îngrășăminte 
naturale și chimice asigură un 
spor de recoltă de 30—40 la sută 
față de arăturile făcute în pri
măvară.

Cooperativa agricolă de pro
ducție Clinceni, județul Ilfov. 
Din capul locului tovarășul Eu-

un avans
Am scris in cîteva rînduri 

despre inițiative devenite expe
riențe ale Facultății T.C.M. din 
București care și-a organizat 
sesiuni de examen, de stat în 
întreprinderile beneficiare ale 
temelor de producție convertite 
în proiectele de diplomă, pen
tru ca odată cu nota dată tî- 
nărului inginer, să se precizeze 
și gradul de utilitate a lucrării. 
Experiența nu este singulară. A 
fost preluată cu bune rezultate, 
și de către studenții electroteh- 
niști craioveni, după cum ne 
informează tovarășul Bercu Heș- 
covici, prodecanul facultății. 
Uzina beneficiară — „Electropu- 
tere“. Aici, în fața specialiștilor 
care urmau să aplice în prac
tică rezultatele muncii lor. 13 

geniu Bigan. președintele coope
rativei agricole, ne arată că 
odată cu încheierea însămînțării 
celor 550 hectare cu griu și 250 
hectare cu orz, tractoarele au 
fost dirijate la. executarea ară
turilor de toamnă. Astfel, din 
cele 780 hectare prevăzute, pînă 
acum, arăturile s-au efectuat pe 
mai bine de 400 de hectare. In 
cîmp, peste 20 de mecanizatori 
printre care Mihai Hendea,

OVIDIU MARIAN
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LUCRAREA DE DIPLOMĂ,
de competență acordat profesiei

studenți au dat un adevărat 
examen al capacității inginerești. 
Doi dintre ei, Paul Butaru și 
Eugen Ionescu, repartizați la 
Fabrica de transformatoare mici 
Filiași, deci în cadrul aceleiași 
centrale, au fost detașați, timp 
de o săptămînă, să urmărească 
realizarea prototipurilor apara
telor de înaltă tensiune proiec
tate de ei. Ceilalți, prin repar
tiție, au ajuns în alte unități, 
dar rodul concepției și muncii 
lor prinde viață pe zi ce trece 
sub alte mîini la fel de pricepu
te. „Studentul — «de părere 
Augustin. Ionescu, anul V, sec
ția automatizări și calculatoare 
— privește altfel pregătirea, 
răspunderile care ii revin, dacă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general la Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
luni după-amiază, cu tovarășul 
Gerhard Danelius, președintele 
Partidului Socialist Unit al Ber
linului occidental, care, în frun
tea unei delegații, întreprinde o 
vizită de prietenie în țara noas
tră, la invitația C.C. al P.C.R. 
Din delegație fac parte tovară
șii Inge Kopp și Horst Schmitt, 
membri ai Biroului și Secreta
riatului Comitetului Director al 
Partidului Socialist Unit al 
Berlinului occidental, Eberhard 
Schroder, membru în colegiul 
de redacție al ziarului _,,Die 
Wahrheit".

La întrevedere au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihnea 
Gheorghiu și Ghizela Vass, 
membri ai C.C. al P.C.R.

în numele conducerii, al tutu
ror membrilor Partidului Socia
list Unit al Berlinului occiden
tal, tovarășul Gerhard Danelius 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros, 
precum și felicitări pentru rea
lizările obținute, sub conducerea 
Partidului Comunist Român și 
a secretarului său general, de 
poporul român în ridicarea ni
velului de trai material și spi
ritual -al oamenilor . muncii, ..în 
opera de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Președintele Partidului Socia
list Unit a exprimat, totodată, 
mulțumiri Partidului Comunist 
Român pentru poziția sa princi
pială, consecventă, față de pro
blema Berlinului occidental.

în numele conducerii partidu
lui nostru și al său personal, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspeți să transmită 
tovarășilor din Partidul Socia
list Unit al Berlinului occidental 
un mesaj de salut, împreună cu 
urări de succes în activitatea 

SCRISOAREA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C. C. Al P. C. R.

adresată tovarășului Constantin Pîrvulescu 
cu prilejul împlinirii virstei de 80 de ani
Dragâ tovarășe Pîrvulescu,

Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea 
frumoasei vîrste de 80 de ani, sâ-ți adresăm, în 
numele Comitetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, cele 
mai calde felicitări și urări tovărășești.

Dorim să-ți exprimăm, și cu această ocazie, 
stima și prețuirea noastră deosebită, înalta a- 
preciere pe care întregul partid o dă îndelun
gatei tale activități în mișcarea revoluționară din 
România, contribuției pe care ai adus-o — acti- 
vînd neobosit în rîndurile Partidului Comunist 
Român încă de la înființarea sa - la lupta cla
sei muncitoare, a maselor populare împotriva 
regimului burghezo-moșieresc, de exploatare și 
asuprire, pentru răsturnarea dictaturii militaro- 
fasciste și eliberarea țârii, pentru independența 
și progresul patriei. In muncile de răspundere 
ce ți-au fost încredințate ai militat cu devota

ment și pasiune pentru înfăptuirea politicii mar
xist-leniniste a partidului, pentru edificarea cu 
succes a noii orînduiri socialiste pe pămîntu! 
României*

Iți dorim cu toții, dragă tovarășe Constantin 
Pîrvulescu, multă sănătate și viață îndelungată, 
să fii în continuare alături de noi în munca și 
lupta pentru înfăptuirea mărețului Program al 
partidului, să poți vedea realizîndu-se tot mai 
deplin în patria noastră înaltele idealuri ale so
cialismului și comunismului.
. La această aniversare a zilei tale de naștere, 
îți urâm din adîncul inimii : „Mulți ani, fericiți, 
tovarășe Pîrvulescu

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

ceea ce realizează nu se pune 
la dosar, ci se aplică în practi
că, devine un bun util al pro
ducției". în săptămînă imediat 
următoare vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în facultatea 
craioveană s-a rediscutat tema
tica propusă pentru lucrările de 
diplomă în sensul creșterii apli
cabilității practice. Contractele 
tot mai numeroase încheiate cu 
diverse unități economice, valo
rificarea propriei cercetări știin
țifice, executarea în laboratoare
le și atelierele de microproduc- 
ție a numeroase aparate și dis
pozitive pentru autodozare vor 
duce cu siguranță la împlinirea 
acestui deziderat.

Dacă pentru politehniștl cele 

consacrată afirmării ?i susținerii 
intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii din Berlinul oc
cidental.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Gerhard Danelius au procedat 
la o informare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale ale Parti
dului Comunist Român și Parti
dului Socialist Unit al Berli
nului occidental și au avut un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme ale situației in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești.

în timpul convorbirii, a fost 
manifestată dorința comună de 
a extinde și adinei raporturile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit al 
Berlinului occidental, pe baza 
principiilor marxist-leniniste ale 
egalității în drepturi și indepen
denței fiecărui partid, ale încre
derii și respectului reciproc, în 
spiritul internaționalismului 
proletar. De ambele părți s-a 
apreciat că întărirea acestor le
gături este în folosul celor două 
partide. în interesul unității 
mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiim- 
perialiste.

în cadrul întrevederii s-au e- 
vidențiat mutațiile pozitive care 
au loc pe continentul european 
și în lume, cursul nou spre des
tindere și cooperare, ca urmare 
a creșterii și afirmării tot mai 
puternice a socialismului, for
țelor revoluționar?, progresiste, 
antiimperialiste.

Evidențiindu-se rolul hotărî- 
tor al maselor populare în. re
zolvarea problemelor vieții con
temporane, s-a arătat că, în a- 
ceste condiții favorabile, se im
pun intensificarea și conjugarea 
eforturilor, pe plan național și 
internațional, ale tuturor forțe
lor progresiste, democratice, iu
bitoare de pace, ale popoarelor, 
în vederea transpunerii în viață 
a prevederilor Actului final al 
Conferinței general-europene, 
pentru edificarea unei securități 
reale în Europa și în lume. S-a 
subliniat rolul important al tre

mai multe proiecte de diplomă 
pot avea un caracter individual, 
fiecare student puțind concepe 
și realiza un dispozitiv sau un 
aparat, pentru studenții con
structori activitatea de proiec
tare le oferă un cîmp larg de 
manifestare a spiritului creator. 
Este vorba de proiectarea nu a 
unor elemente separate, ci a 
unor ansambluri care implică o 
concepție unitară de proiectare 
și execuție. Experiența de anul 
trecut, cînd s-au format grupe 
de 2—5 studenți care au execu
tat un singur proiect de diplomă, 
dar de o amploare mult mai

ION MIHALACHE
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cerii la măsuri practice, efica
ce, în domeniul dezangajării mi
litare și dezarmării, pentru re
ducerea cheltuielilor militare $1 
armamentelor, pentru a asigura 
dezvoltarea și consolidarea 
cursului spre destindere și secu
ritate în Europa și în întreaga 
lume. A fost exprimată convin
gerea că interesele păcii și 
securității popoarelor reclamă 
acțiuni hotărite pentru eli
minarea definitivă a politicii 
imperialiste de dominație și dic
tat, de forță și inechitate, pen
tru asigurarea respectării drep
tului fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător calea dez
voltării economico-sociale, fără 
nici un amestec din afară, pen
tru stingerea focarelor de încor
dare și conflict și reglementa
rea politică a problemelor ce 
confruntă omenirea, pentru li
chidarea subdezvoltării, pentru 
instaurarea unei noi ordini po
litice și economice internațio
nale.

în cursul discuțiilor s-a rea
firmat că lupta pentru pace, 
securitate și destindere este o 
parte integrantă a luptei pen
tru transformări economice și 
sociale revoluționare, pentru so
cialism.

Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit al Ber
linului occidental și-au reafir
mat voința de a milita activ 
pentru întărirea unității mișcă
rii comuniste și muncitorești, a 
colaborării dintre partidele fră
țești, pentru triumful cauzei so
cialismului șî păcii în lume.

De comun acord, s-a apreciat 
că vizita în România a delega
ției Partidului Socialist Unit al 
Berlinului occidental, în frunte 
cu președintele partidului, re
prezintă un moment important 
în dezvoltarea conlucrării tovă
rășești dintre cele două partide, 

întîlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Vizita 
primului 
ministru 

al Republicii 
Arabe Siriene, 

Mahmoud 
Al-Ayoubi
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REZOLUȚIA
celei de-a lll-a Conferințe

Naționale a Organizației Pionierilor

La I.A.T.C. își începe

activitatea

STUDIOUL
DE MIJLOACE

AUDIO
VIZUALE

cvi/runA
încredere

Cea de-a IlI-a Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor, care s-a desfășu
rat în zilele de 3—5 noiembrie 1975, a dez
bătut, in spiritul unei înalte exigențe par
tinice, măsurile care decurg pentru Orga
nizația pionierilor din documentele adopta
te de cel de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, a reliefat principalele 
realizări obținute și a analizat experiența a- 
cumulată in domeniul educării comuniste, 
patriotice și revoluționare a pionierilor și 
școlarilor, al pregătirii pentru muncă și 
viață a acestora. Conferința a stabilit, tot
odată, obiectivele și programul activității 
viitoare a Organizației pionierilor.

Desfășurîndu-se într-o perioadă cu pro
funde semnificații, marcată de hofărîrile 
celui de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și în atmosfera însufleți- 
toare declanșată de îndemnurile adresate 
de secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Ia ședința festivă de 
deschidere a Congresului al X-lea al Uniu
nii Tineretului Comunist, a Conferinței a 
X-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și a celei de-a III-a 
Conferințe Naționale a Organizației Pionie
rilor, conferința noastră a examinat cu exi
gență felul cum Organizația pionierilor își 
îndeplinește îndatoririle ce-i revin în înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid în edu
carea comunistă, în spirit revoluționar, prin 
muncă și pentru muncă a generației viito
rilor constructori ai comunismului.

Făcindu-so ecoul simțămintelor înflăcă
rate ale celor peste două milioane de pio
nieri, precum și ale tuturor comandanților- 
instruciori și cadrelor care lucrează cu pio
nierii, particlpanții la conferință au expri
mat sentimente de nemărginită dragoste, 
recunoștință și devotament față de Partidul 
Comunist Român, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărîrea nestrămutată de a 
transpune în viață indicațiile celui mai a- 
propiat prieten și îndrumător al tinerei ge
nerații, exemplu strălucit de abnegație și 
dăruire pentru interesele poporului.

Apreciind munca desfășurată de Organi
zația pionierilor, conferința subliniază cu 
satisfacție că în ultimii ani a crescut parti
ciparea pionierilor și școlarilor la ridicarea 
neîntreruptă a nivelului la învățătură, la 
acțiuni de muncă productivă și social-utilă, 
la organizarea și conducerea activității 
pionierești din unități și detașamente, s-a 
adîncit caracterul revoluționar al organiza
ției. Ca urmare a aplicării în viață a indi
cațiilor conducerii partidului, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în activitatea educa
tivă a Organizați^ pionierilor s-au obținut 
rezultate bune, Consiliul National a militat 
pentru un stil de muncă eficient și mobili
zator, au fost promovate inițiativa, spiritul 
critic, fundamentarea științifică atentă a 
metodelor și conținutului activităților orga
nizate.

Analizînd, într-un spirit de înaltă răs
pundere partinică, activitatea întreprinsă 
de Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor. conferința a constatat că există 
încă mari posibilități de lărgire și perfec
ționare a muncii educative pionierești, a 
indicat măsuri care să ducă la îmbunătăți
rea conținutului vieții de organizație, la in
tegrarea tot mai deplină a pionierilor în 
munca eroică desfășurată de poporul nos
tru în opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

★

T. Conferința Națională a Organizației 
Pionierilor din Republica Socialistă Româ
nia aprobă raportul Consiliului Național cu 
privire Ia activitatea organizației în peri
oada dintre cele două conferințe și apre
ciază conținutul ei politic, ideologic și edu
cativ ca fiind în conformitate cu linia și 
orientările stabilite de Partidul Comunist 
Român, cu indicațiile și îndrumările date 
de secretarul general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

II. Dezbătînd, atît în plen cit șl pe co
misii, direcțiile prioritare ale muncii de e- 
ducație patriotică și revoluționară a celei 
mai tinere generații din patria noastră, 
sintetizind propunerile formulate în confe
rințele județene ale organizației și cu pri
lejul forumurilor județene și naționale ale 
pionierilor, organizate anual. Conferința 
Națională a Organizației Pionierilor afirmă, 
încă o dată, adeziunea deplină față de Pro
gramul Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre co
munism, față de celelalte documente ale 
Congresului al XI-lea al Partidului Comu
nist Român.

Conferința dă sarcină tuturor consiliilor 
să aprofundeze, în continuare, documen
tele de partid, Programul elaborat de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comunist 
Român, înflăcărată chemare la muncă și 
creație adresată tuturor generațiilor, carta 
ideologică fundamentală a partidului, indi
cațiile date de secretarul general al parti
dului, să mobilizeze toate forțele în vede
rea îndeplinirii, în conformitate cu spiritul 
revoluționar ce se degajă din aceste isto
rice documente, a tuturor sarcinilor ce re
vin Organizației pionierilor.

III. Avînd în vedere cerințele și exigen
țele impuse de dezvoltarea actuală și de 
perspectivă a societății noastre socialiste, 
în lumina celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, Conferința 
Națională stabilește ca sarcină politică fun
damentală a activității de viitor a Organi
zației pionierilor creșterea neîntreruptă a 
contribuției activităților pionierești la edu
carea pionierilor prin muncă și pentru mun
că, la formarea unei atitudini înaintate față 
de învățătură, la lărgirea orizontului de 
cunoștințe științifice și tehnice.

1. Conferința Națională consideră că mu
tațiile calitative survenite în structura și 
conținutul învățămîntului, ca urmare a tra
ducerii în viață a politicii partidului, de 
perfecționare a învățămîntului, corespunză
tor dezvoltării actuale și de perspectivă a 
societății noastre, fac necesară intensifica
rea preocupărilor în direcția sporirii con
tribuției organizației la îmbunătățirea pre
gătirii școlare a copiilor, atît prin acțiuni 
care să cultive o atitudine înaintată față de 
sarcinile școlare, cit și prin acțiuni care să 
sprijine concret consolidarea, lărgirea și a- 
profTmdarea cunoștințelor, legarea lor de 
viață.

2. Conferința Națională apreciază că, ac- 
ționind în continuare corespunzător „Pro
gramului educației prin muncă și pentru 
muncă, in spirit revoluționar a pionierilor 
și școlarilor", consiliile organizației și co
mandamentele pionierești, pionierii înșiși, 
vor trebui să imprime un ritm mai susți
nut preocupărilor din unități, detașamente 
și grupe pentru îmbunătățirea neîntreruptă 
a rezultatelor Ia învățătură ; se impune, 
de asemenea, o mai intensă și susținută 
activitate poliiico-educativă în rîndurile 
pionierilor și școlarilor, ale comaivlanților- 
instructori, prin asigurarea unui climat de 
profundă și neîntreruptă preocupare și exi
gențe, de mobilizare în vederea creării pre
miselor înlăturării repetenției la clasele 
I—IV, treptat și la clasele V—VIII, precum

și ridicării continue a nivelului calitativ al 
activității pionierești. Un accent deosebit se 
va pune pe intensificarea angajării colecti
velor pionierești, a dezvoltării spiritului de 
întrajutorare în lupta pentru o calitate cit 
mai înaltă a muncii și învățăturii lor, pe 
sporirea combativității activelor pionierești 
în lupta împotriva manifestărilor de super
ficialitate, delăsare, lipsei de răspundere în 
muncă și alte manifestări negative în com
portarea unor copii.

3. împreună cu școala — principalul fac
tor tie educare și formare a tinerei gene
rații — Organizația pionierilor, prin în
treaga sa activitate, va acționa mai hotărit 
pentru orientarea școlară și profesională a 
elevilor, în concordanță cu cerințele econo
miei naționale în viitorul plan cincinal, 
cincinal al revoluției tehnico-științifice.

4. Conferința Națională apreciază că este 
necesar să se intensifice preocuparea con
siliilor șl comandamentelor pionierești pen
tru o mai bună valorificare educativ-pa- 
triotică a formelor activității tehnlco-apii- 
cative și productive a pionierilor și școla
rilor, pentru creșterea interesului și răspun
derii tuturor copiilor față de munca ce o 
desfășoară în laboratoare, ateliere, cercuri, 
mlcroîntreprinderi industriale și microcoo
perative agricole de producție, forme care 
leagă învățămîntul de munca fizică, mij
loace eficiente de dezvoltare la copii a dra
gostei față de muncă, a respectului față de 
clasa muncitoare, care contribuie la edu
carea copiilor în spiritul tradițiilor revo
luționare de muncă șl luptă ale poporului 
nostru. Intrînd. alături de întregul popor, 
In cincinalul revoluției tehnico-științifice, 
pionierii cresc odată cu țara și trebuie să 
înțeleagă la rîndul lor ce reprezintă cerin
țele unei cit mai înalte calități și produc
tivități a muncii. Conferința Națională apre
ciază că legarea, încă de Ia această vîrstă, 
a pionierilor de munca productivă, cultiva
rea la copii a idealului muncii, a spiritului 
de disciplină și ordine, creșterea responsa
bilității și combativității împotriva unor 
manifestări negative, reprezintă cerințe de 
bază ale educației prin muncă, pentru mun
că, îndatoriri patriotice ale fiecărui pio
nier, care stau înscrise la loc de cinste și 
în „Codul etic al pionierului".

5. Conferința Națională consideră că tre
buie să se depună eforturi sporite în ca
drul Organizației pionierilor pentru atrage
rea întregii mase de pionieri și școlari la 
realizarea unor obiective social-utile prin 
muncă patriotică, mijloc eficient de edu
care a copiilor prin muncă și pentru mun
că, în spirit revoluționar și patriotic. Se 
impune, în mai mare măsură, să se acorde 
atenție înțelegerii și însușirii de către toți 
copiii a semnificației patriotice a acțiunilor 
la care participă, de consolidare, prin exer
cițiu sistematic și permanent, a atitudinii 
înaintate față de muncă.

IV. Conferința Națională stabilește că o 
sarcină fundamentală a Organizației pio
nierilor este aceea de a pune în cen
trul preocupărilor sale educația politico- 
ideologică a pionierilor și școlarilor, în spi
ritul Programului partidului, al principiilor 
și normelor eticii și echității socialiste.

1. Pornind de la indicația dată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Organizația pio
nierilor trebuie să-și intensifice activitatea 
de educare a tuturor pionierilor și școla
rilor în spiritul dragostei fierbinți față de 
patrie, al slujirii cu devotament a cauzei 
partidului ; Organizația pionierilor, consi
liile și comandamentele pionierești vor cul
tiva cu mai multă stăruință, în rîndurile 
pionierilor și școlarilor, respectul și atașa
mentul față de clasa muncitoare și partidul 
comunist, față de tradițiile revoluționare de 
luptă ale poporului nostru ; ele își vor aduce 
contribuția cu mai multă tărie la cunoaș
terea realizărilor și perspectivelor de dezvol
tare a țării, vor găsi noi forme și metode 
pentru asigurarea continuității și gradării 
procesului de însușire a informației politice, 
pentru a-i mobiliza și însufleți să participe 
împreună — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — la propășirea patriei 
comune — România socialistă.

2 Conferința își însușește pe deplin Indi
cațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român — cuprinse în cuvîntarea rostită la 
reuniunea de deschidere a Congresului al 
X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. și celei de-a III-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor — cu 
privire la întărirea și adîncirea caracterului 
revoluționar, politic al întregii vieți și acti
vități pionierești.

Punînd în lumină posibilitățile multiple 
pe care organizația le are pentru adîncirea 
caracterului politico-revoluționar al aces
teia, conferința a subliniat necesitatea în
sușirii de către purtătorii cravatei roșii cu 
tricolor a „Codului etic al pionierului", de 
a îmbogăți și diversifica formele și mijloa
cele de educare a copiilor în lumina sarcini
lor actuale și de perspectivă ale dezvoltării 
multilaterale a patriei noastre, pentru ca 
pionierii să devină, demni urmași și conti
nuatori ai comuniștilor.

Conferința Națională hotărăște ca. pe baza 
„Codului etic al pionierului", să se intensifi
ce activitatea de educare a tuturor pionie
rilor și școlarilor, în spiritul înaltelor exi
gențe morale și politice caracteristice con
structorilor socialismului și comunismului, 
promovarea în activitatea pionierească a 
spiritului revoluționar, a atașamentului 
profund față de patrie, partid și popor.

3. Conferința Națională stabilește ca o 
sarcină importantă a Organizației pionieri
lor asigurarea caracterului de masă și diver
sificat, potrivit cu aptitudinile și înclinațiile 
copiilor, al activității cultural-artistice și 
snoriiv-turistice, îmbinînd conținutul politic- 
educativ cu petrecerea plăcută, recreativă și 
folositoare a timpului liber în mijlocul na
turii, care să contribuie la întărirea și refa
cerea capacității de muncă, la călirea fizică 
și morală a acestora, la cultivarea interesu
lui și pasiunii pentru frumos.

4. Consiliul Național, celelalte consilii pio
nierești vor trebui să manifeste o preocu
pare mai susținută pentru a imprima un 
conținut militant, revoluționar, tuturor ma
nifestărilor cultural-artistice pionierești, 
creației artistice pentru copii și a copiilor, 
de a promova, prin intermediul acestora, 
modelul și idealul de viață comunist, de a 
fac.» cunoscute, înțelese și continuate tra
dițiile progresiste ale culturii noastre națio
nale, valorile artei și literaturii contempo
rane.

Consiliile Organizației pionierilor își vor 
intensifica preocuparea pentru promovarea 
creativității copiilor, pentru descoperirea și 
cultivarea sistematică a talentelor în toate 
domeniile do activitate, angajînd într-o mai 
mare măsură specialiștii, uniunile de crea
ție, în folosirea unor forme eficiente de 
manifestare a acestora, în organizarea unor 
acțiuni de masă.

5. In amplul proces de educare materia
listă a tuturor cetățenilor patriei noastre,

condus de Partidul Comunist Român, Orga
nizația pionierilor va trebui să acționeze 
mai ferm, mai susținut pentru formarea 
concepțiilor ateist-științiîice in rîndurile co
piilor, în vederea combaterii concepțiilor 
mistice, înapoiate. în acest sens, consiliile 
și comandamentele pionierești iși vor in
tensifica preocupările de generalizare a ex
perienței înaintate în acest domeniu, vor 
iniția activități de explicare în mod adecvat 
a fenomenelor vieții sociale și a dezvoltării 
naturii, microbrigăzi științifice pionierești, 
manifestări cultural-artistice și sportive, 
care să contribuie la formarea concepției 
științifice despre lume și viață.

V. Dînd o înaltă considerație indicațiilor 
secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la cea de-a XXV-a ani
versare a Organizației pionierilor, Confe
rința Națională exprimă voința unanimă și 
fermă a întregii organizații de a îmbogăți 
conținutul vieții de organizație, de a asigura 
o conlucrare eficientă cu celelalte organi
zații do masă, de a perfecționa continuu 
stilul de muncă al consiliilor și comanda
mentelor pionierești,

1. în această privință, organizația va ac
ționa cu mai multă perseverență în direcția 
adinciriî democrației pionierești, promovării 
cu mai mult curaj a autoconducerii, crește
rii rolului activelor pionierești, al tuturor 
pionierilor în programarea, organizarea și 
desfășurarea unor acțiuni care să cores
pundă cerințelor muncii de educație pa
triotică și revoluționară a copiilor, de să
dire în Inima și mintea acestora a dragos
tei față de muncă și învățătură, față de 
politica Partidului Comunist Român.

2. Conferința aprobă modificările la „Sta
tutul Organizației pionierilor din Republica 
Socialistă România", apreciind că ele cores
pund necesității perfecționării mișcării pio
nierești din România, participării mai largi 
și efective a pionierilor în organele de con
ducere. creșterii rolului și contribuției orga
nizației la educarea și formarea în spirit re
voluționar a tinerei generații din patria 
noastră.

Conferința aprobă în unanimitate „Pro
gramul de educare prin muncă și pentru 
muncă în spirit revoluționar a pionierilor și 
școlarilor", precum și „Codul etic al pionie
rului**  și dă sarcină tuturor consiliilor și 
comandamentelor pionierești să militeze 
neabătut pentru aplicarea lor cu consecvență 
în practică.

3. Pentru traducerea în viață a Indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la îmbunătățirea continuă a conlucrării in
tre Organizația pionierilor. Uniunea Tine
retului Comunist ,și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România confe
rința dă sarcină Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor ca, folosind expe
riența dobindită pină în prezent, să dezvolte 
conlucrarea cu Uniunea Tineretului Comu
nist, să perfecționeze formele și mijloacele 
de pregătire a pionierilor in vederea pri
mirii lor în U.T.C., să atragă într-o măsură 
mai mare pe tinerii muncitori, țărani și 
intelectuali în procesul de educație politică, 
patriotică și revoluționară ce se realizează 
în cadru) Organizației pionierilor, să orga
nizeze în comun acțiuni cu un bogat con
ținut politic și educativ.

4. A III-a Conferință Națională a Orga
nizației Pionierilor aprobă activitatea Inter
națională a organizației, ca fiind in con
formitate cu principiile ce stau la baza po
liticii externe a partidului și statului nostru 
și, totodată, o consecință firească a acestei 
politici. Conferința exprimă voința și hotă
rîrea unanimă a întregii organizații de a 
acționa și în viitor în spiritul acestor prin
cipii ale politicii externe promovate de 
Partidul Comunist Român, urmărind : dez
voltarea colaborării, prieteniei și solidari
tății cu organizațiile de copil și tineret din 
toate țările socialiste, adîncirea și diversifi
carea relațiilor cu organizațiile și mișcările 
de copii și adolescenți din țările în curs de 
dezvoltare și care luptă pentru indepen
dentă, precum și cu organizațiile similare, 
progresiste din țările capitaliste.

5. Analizînd în mod critic întreaga acti
vitate, conferința relevă că în stilul și me
todele de muncă ale Consiliului Național, 
consiliilor Organizației pionierilor și coman- 
danților-instructori de pionieri se manifestă 
unele neajunsuri care au o influență nega
tivă asupra eficienței rezultatelor muncii, 
care trenează prospectarea direcțiilor de 
dezvoltare a activității, în funcție de cerin
țele dezvoltării social-politice și econo
mice.

Este necesar ca, în viitor, Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor să mani
feste mal multă preocupare pentru gene
ralizarea la timp a experienței pozitive din 
județe și pentru valorificarea mai deplină a 
contribuției diferitelor colective dc specia
liști, comisii Pe domenii de activitate, în 
perfecționarea întregii munci a organiza
ției.

Se impune, de asemenea, sporirea opera
tivității în rezolvarea unor obiective ale 
muncii politico-educative, precum și mani
festarea unei exigențe mai mari față de răs
punderile ce revin consiliilor pionierești și 
comandanților-instructori.

Consiliile trebuie să manifeste mai multă 
Inițiativă și energie în promovarea noului 
în rezolvarea sarcinilor concrete, in antre
narea tuturor factorilor educaționali la con
ceperea, organizarea și desfășurarea activi
tăților pionierești.

6. Una din preocupările importante ale 
Organizației pionierilor, ținind seama de 
cerințele și exigențele actuale, o va consti
tui problema diferențierii mai distincte a 
activității potritit vîrstei, aptitudinilor, in
tereselor și dorințelor copiilor, colaborarea 
cu diferite instituții și uniuni de creație 
pentru găsirea celor mai adecvate forme și 
metode care să contribuie la educarea co
munistă a pionierilor și școlarilor. Confe
rința aprobă propunerile făcute în acest 
sens în raport și dă sarcină Consiliului Na
țional să perfecteze măsurile practice de 
aplicare a acestora in viața unităților și de
tașamentelor.

★

Pionierii patriei noastre socialiste, toate 
cadrele care contribuie la educarea lor în 
spiritul înaltelor idealuri promovate dc 
Partidul Comunist Român, de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sînt mîndri că Organizația pio
nierilor — adevărată școală politico-revolu- 
ționară a celor mai tinere vlăstare ale țării 
— a crescut și crește promoții de oameni ai 
muncii, că în această organizație și-au făcui 
ucenicia politică milioane și milioane de 
tineri. Fericiți pentru condițiile de viață și 
de învățătură care Ie-a deschis în fața lor 
partidul comunist, pionierii României socia
liste se angajează în mod solemn să învețe 
și să muncească plini de însuflețire și entu
ziasm pentru a-și aduce contribuția, pe mă
sura. puterilor lor, la sporirea frumuseții și 
bogăției patriei, la realizarea înaltelor idea
luri de progres și civilizație al căror iubit 
stegar este Partidul Comunist Român.

In cadrul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" își va începe în cu- 
rînd activitatea Studioul de mij
loace audio-vizuale. El va fi folo
sit de studenții și cadrele didac
tice de la catedra de cinemato
grafie, constituind o formă efi
cientă de legare a practicii stu
dențești de necesitățile imediate 
ale procesului de învățămînt. 
Răspunzînd comenzilor Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui, studenții vor realiza aici o 
serie de filme didactice și dia
pozitive necesare școlilor de toa
te gradele. Astfel, sint în lucru 
și vor fi terminate pînă la sfîrși- 
tul anului trei asemenea filme 
intitulate „București, capitala 
Republicii Socialiste România", 
„Relieful României" și „Româ
nia în circuitul mondial". Tot
odată, vor 
diapozitive 
pecte ale 
„Personaje
Caragiale", „îmi place să citesc", 
„Varietăți sezoniere ale pădurii" 
și „Sporturi".

fi realizate și citeva 
avînd ca teme: „As- 
culturii românești", 
din opera lui I. L.

(Agerpres)

La început, nu mi s-a părut 
cituși de puțin un personaj ex
traordinar. Nimic nou, mă gin- 
deam, nimic deosebit. Și totuși, 
iată că a trecut o săptămână și 
iată că am urmărit emisiunile 
acestei săptămâni — atît de im
portantă in viața tineretului din 
România — aducindu-mi mereu 
aminte de figura obișnuită a 
tinărului pedagog care este eroul 
filmului lui Ranghel Vilceanov 
(Lupoaica, la Telecinematecă). 
Ce legătură putea fi intre acel 
modest om al școlii șl ceea ce 
vedeam, de unde izvora farme
cul personajului, ce-l făcea me
morabil ? Fusese un film al ar
gumentelor. Pedagogului, care 
era directorul unei școli de re
educare, i se oferea o dovadă și 
încă o dovadă și încă una că 
fetele de a căror viață fusese 
chemat să se ocupe sint rele, sint 
corupte, sînt relativ sau total 
irecuperabile. Iar el refuza să 
creadă. Asta făcea : refuza să 
creadă atît in argumentele * oa
menilor de bună credință, cit și 
în argumentele celor de rea cre
dință și proclama sus și tare că 
nu e adevărat, că fetele care 
i-au fost date in grijă sint sau 
pot deveni niște oameni de is
pravă, că nu sint nici rele și 
nici corupte, ci numai niște fiin
țe omenești, care au greșit și 
trebuie ajutate să-și îndrepte 
greșeala. încrederea lui nestră
mutată in oameni — in 
oameni care, aparent, nu 
meritau încredere — avea ceva 
aproape nebunesc, ceva (de data 
aceasta cuvintul apare la locul 
lui) extraordinar.

Și mai era ceva, un lucru ca
re nu trebuie uitat : apartenența 
socială și politică a acestui om, 
faptul că nu era pur și simplu 
un om bun (ceea ce, oricum, re-

prezintă un merit dintre cele 
mai mari și un dar dintre cele 
mai prețioase), ci un om bun în 
acțiune, un revoluționar. Pentru 
ideile lui se lupta cu dîrzenie, 
cu neinduplecare, folosind toate 
mijloacele puse la dispoziție de 
societate, exagerind chiar, con
vins că încrederea lui in oa
meni nu reprezintă o pornire oa
recare, ci — intr-un fel — ideea 
esențială (sau una dintre ideile 
esențiale) ale comunismului.

Ajungeam astfel la un răspuns 
și înțelegeam de ce un personaj 
aparent neînsemnat ca eroul 
filmului lui Vilceanov poate să 
ne rămînă în memorie. Apari
ția unui asemenea personaj — a 
unor asemenea personaje — sa
tisface nu numai nevoia noastră 
de generozitate — spectacolul

de FLORIN MUGUR

niște 
prea

generozității e totdeauna emo
ționant — ci și nevoia de ome
nie activă, exigentă, lucidă, de 
acțiune revoluționară.

Afirmarea deschisă și con
vingătoare a ideii că viața și 
munca tineretului (munca fiind 
și ea o formă a bunătății, în
tr-o societate în care fiecare 
lucrează pentru binele tuturor) 
trebuie să fie străbătute de un 
spirit revoluționar permanent, 
de o „sfintă nemulțumire" față 
de tot ceea ce este înapoiat in 
noi și in ceilalți a fost puternic 
reliefată de emisiunile consa
crate tineretului. Dintre ele, să 
menționăm transmisia spectaco
lului de gală prezentat în cinstea 
participanților la Marele forum 
al tineretului. Un vers : „A fi 
înseamnă, simplu, a munci". A 
munci in așa fel incit eforturile 
tuturor să se adune și să-și răs
pundă : „Iată armonia din care 
se nasc in veacuri luminile / 
iată grădinile". Să menționăm, 
de asemenea, un excelent mo
ment poetic, prezentat de Mir
cea Florin Șandru in cadrul 
Revistei literar-artistice TV : 
versuri închinate patriei de că
tre tinerii poeți care au debutat 
in paginile revistei Amfitea.ru. 
Militind deschis pentru o poezie 
patriotică vibrantă, prezentato
rul a făcut considerații nuanța
te despre deosebirea dintre ade
vărata poezie închinată patriei 
și încercările bine intenționate.

Foto : O. PLEC AN
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mai întîrziate. Vă promitem că 
vom fi operativi cu informațiile 
atunci cînd le vom primi.

VIATA
■>

Gheorghița Enache — Tr. Mă
gurele și tuturor tinerelor dor
nice să îmbrățișeze cariera mi
litară le sugerăm să se adreseze 
centrelor militare teritoriale, 
care sînt în măsură să ofere răs
punsuri întrebărilor 
fost adresate nouă.

Grupului de părinți 
Craiova : Din lipsă 
nu transcriem lista numelor care 
au semnat scrisoarea plină de 
îngrijorare ce ne-a fost expe
diată. La drept vorbind, aveți 
dreptate, e cam tîrziu, ne apro
piem de sfîrșitul trimestrului I 
și elevii din anul II, deci și pă
rinții lor, nu cunosc încă moda
litatea de trecere în treapta a 
doua de liceu, nici ce se va în- 
timpla exact — fiindcă, în mare, 
se știe — cu cei care nu vor 
urma această treaptă în conti
nuare. Trebuie să vă spunem că 
înșiși tinerii, în secțiunea pen
tru problemele elevilor din ca
drul lucrărilor Congresului al 
X-lea al U.T.C. au ridicat cu 
insistență această problemă, cri- 
ticînd, pe bună dreptate, întîr- 
zierea clarificărilor de către fo
rurile de învățămînt ; li s-a răs
puns că trimestrul I nu se va 
încheia fără ca școala să nu fie 
în măsură să le dea informații 
exacte privitoare la drumul lor 
de după absolvirea anului II. 
Așa stind lucrurile, vă sfătuim 
să nu plecați urechea la tot felul 
de speculații ; că se dă examen 
la 4—5 materii de profil, că s-ar 
da un text pentru analiză gra
maticală și altele. Pentru elevii 
din anul II — deci și pentru dv., 
părinții lor, — important este 
la ora aceasta să se pregătească 
cu seriozitate la toate discipli
nele. să obțină rezultate bune și 
foarte bune la învățătură, întru- 
cît aceste rezultate, deci pregă
tirea lor, va fi criteriul esențial 
de intrare în liceu și în cazul — 
eventual — al examenului de 
admitere și în cazul clasificării 
pentru liceu în ordinea mediilor 
obținute în treapta I. Orientativ, 
vă informăm că vor intra, ca și 
pînă acum în licee, în treapta a 
Il-a, aproximativ 40 la sută din 
promoție, urmînd ca cealaltă 
parte să urmeze școli profesio
nale ori cursuri de 
durată, după cum mai multe 
mii dintre tineri, avînd 
de întreprindere, vor intra direct 
în producție, pe baza contractu
lui care l-au semnat ca la absol
virea primei trepte să se înca
dreze și să lucreze în întreprin
derea respectivă timp de cinci 
ani, cu posibilitatea să urmeze 
liceul la seral, în treapta a doua. 
Incît, vedeți, lucrurile nu sînt 
disperate, cum le prezentați, nu-

Grupului de elevi de la Liceul 
„Petru Rareș", Piatra Neamț. 
Noi știm că în fiecare an s-a 
organizat concurs de ' ’ 
tere la psihologie în cadrul 
Universităților din București 
și Cluj-Napoca ; și nu avem 
informații că anul acesta nu se 
va organiza. La Iași, la specia
lizările sociologie-psihologie se 
școlarizează din doi în doi ani ; 
în anul 1975—1976 nefăcîndu-se 
școlarizare înseamnă că se va 
organiza concurs de admitere 
pentru anul 1976—1977. Pînă la 
această oră, rămîn valabile toate 
indicațiile din broșura „Admi
terea în învățămîntul superior — 
1975“ ; acolo găsiți și localitățile 
unde vă puteți pregăti în spe
cializările care vă interesează, 
ca și programele după care tre
buie să vă pregătiți.

scurtă

bursă

I------------
în atelierul de prelucrări 
mecanice al Liceului de elec

trotehnică, București

Petru Ioniță, Alba : Am cerut 
o consultație forurilor în drept 
privind admiterea voastră, a ce
lor de la liceele real-umaniste, 
la Agronomie și cum anume vă 
puteți pregăti pentru a obține 
permis de conducere a tractoru
lui, necesar la admitere. îndată 
ce vom primi răspunsul, 
vom comunica prin rubrică.

V. Gh. — Năvodari : încer
căm să te ajutăm și te vom ține 
la curent cu ceea ce am izbutit 
să facem pentru tine. Te rugăm, 
însă, să scrii de urgență o scri
soare în care să precizezi cine 
ți-a dat repartiția de la forțele 
de muncă și cine anume a refu
zat încadrarea ta. Ni se pare 
stranie tărăgănarea încadrării 
unui tînăr care a absolvit liceul 
și a efectuat stagiul militar și 
dorește să lucreze, să se califice. 
Așteptăm precizările.

LUCREȚIA LUSTIG

dar lipsite de calități artistice. 
Versurile lui Dan Verona. Florin 
Costinescu, Roman I strati („Am 
alergat prin grădina bunilor 
mei / cu-o oală de lapte și-o 
oală de vin"), Marin Constantin 
(„Să nu uităm o clipă de cei ce 
dorm sub griu"), Constanța Pa
duraru, George Țărnea, Nemeti 
Rudolf („Numai de-acest me
leag mă simt legat"), Gabriel 
Stănescu („Stelele se număra re 
coardele moi ale lirei") și Dinu 
Adam („Peste mina mea să nin
gă cu albinele sălbatice ale di
mineții"), au demonstrat in mod 
convingător că adevărata poezie 
a patriei nu este nici săracă, 
nici monocordă, ci reprezintă de 
fapt încununarea și forma cea 
mai înaltă a sentimentului etern 
al poeziei : iubirea. O adevărată 
odă închinată patriei a fost și 
filmul de aproape o oră consa
crat lui Sadoveanu (realizatoa
re : Georgeta Adam ; comenta
riu ."Nicolae Manolescu). L-am 
ascultat pe marele prozator 
rostind cuvintele cunoscute: 
„Toate laudele pe care le pri
mesc cu recunoștință vreau să 
le întorc umiliților și ofensați- 
lor vieții. (...) Eu nu sint decît 
instrumentul durerii lor", l-am 
văzut alături de marele Enescu, 
plecat deasupra unei viori ne
văzute, l-am contemplat cu ochii 
imaginației în anii întunecați 
din preajma războiului, în ziua 
în care primea un exemplar din 
Baltagul despicat cu toporul. 
Apoi, Vitoria Lipan (în film) 
„restabilind ordinea firii, tul
burată provizoriu de crimă*.  Și 
iarăși Sadoveanu — la virsta 
senectuții, „cu pălăria cu boruri 
largi ca o farfurie zburătoare", 
contemplind o căprioară, poate 
căprioara lui Labiș. In final, 
G. Călinescu, în 1960, la tribuna 
Academiei : „Opera lui însăși 
e o țară pe care o străbatem". 
Au fost imagini și cuvinte emo
ționante, intr-un film pe care 
l-am revedea oricind cu plăcere.

Perspectivele redacției emi
siunilor pentru tineret și copii 
sînt astăzi mai limpezi decît ori
cind. Vom mai vorbi despre ele. 
Să reamintim doar faptul că a-. 
misiunile cele mai reușite ai. 
ultimului an au fost cele „bătă
ioase", active, pline de viață, (f 
nimate de spirit revoluționar (și 
nu cele cuminți, constatative, 
față de care am avut totdeauna 
rezerve). Evident, acesta e dru
mul : un drum ducind către 
realizări pe care le dorim ex
cepționale și pe care le aștep
tăm cu deplină încredere.

TEATRUL SATIRIC- 
MUZICAL 

„CONSTANTIN TANASE" 
prezintă la sala Savoy, 

ora 19,30.

divertismentul umorlstîc- 
muzical

UITE,
CÂ NU

<<

2 acte de Petre Bârbu- 
lescu, muzica de Petre 
Munteanu.

cu Nicu Constantin, Didi 
lonescu, Alexandru Arși- 
nel, Luigi lonescu, Dan 
Ivânescu, Paula Radules
cu, Decebal Curta, T. Je- 
leascov, Corina Chiriac, 
premiata a concursurilor 
de muzica ușoarâ de la 
Sopot și 
Aurelian

Dresda 1975 și 
Andreescu.

de balet al tea- 
soliști: Tury Ște

fan ,și Doina Atanasi

Orchestra teatrului — 
dirijor: Petre Munteanu.

f

Decoruri și 
Victor Țapu.

Coregrafia: 
Dumitrescu.

costume:

Adriana

Regia artistică: Bițu 
Fâlticineanu.

Lucrarea de diplomă
(Urmare din pag. 1)

mare și în care fiecare a avut de 
rezolvat o anume problemă, a 
dat rezultate bune. Va fi 
deci generalizată. Exemplul 
cel mai concludent este pro
priul cămin studențesc de 900 
de locuri, cantina de 1 500 de 
locuri și punctul 
flate acum în faza 
după un proiect la 
crat aproximativ 20 
Pentru constructori r_______
tip s-au dovedit a fi cele mai indi
cate. Lista lor se primește din 
timp de la Institutul de proiec
tare în construcție și Ministerul 
construcțiilor industriale (15 ase
menea teme au fost deja con
tractate). Beneficiarului 1 se 
oferă diferite variante din care 
el poate alege în funcție de a nu
miți parametri dați și posibili
tatea pe care o consideră opti
mă. „în asemenea condiții, la 
Facultatea de construcții civile 
industriale și agricole — ne spu
ne conf. dr. ing. Eugen Chesa.ru, 
se poate afirma că toți cei a- 
proximativ 100 de viitori absol
venți vor putea să-și aleagă te
mele din contractele la care ei 
deja lucrează de mai mult timp 
sau la care vor începe să lucre
ze. Asta și datorită faptului că 
multe proiecte de an inspirate 
tot din aceste contracte vor pu
tea fi dezvoltate în lucrări de 
diplomă. E cazul celor 24 de 
studenți care, anul trecut, fiind 
în anul IV, au lucrat și lucrea
ză iu continuare la adoptarea

termic a- 
de execuție 
care au lu
de studenți. 
proiectele-

documentației tehnice de execu
ție a 5 poduri rulante de la 
Combinatul siderurgic din Galați 
sau a celorlalți 30—35 de stu
denți care execută proiecte tip 
pentru forme de acoperiș sau 
deschiderea de 36 metri. Alții 
insă, care au conducători de 
proiecte ingineri din producție, 
își aleg temele Ia sugestia aces
tora, iar aplicabilitatea e un 
lucru cerut ca urmare a inte
resului sporit și exigenței 
elaborare a ambelor părți.

în 
. ______ E

adevărat că aceștia sînt și cei 
mai buni studenți ai facultății**.

In cadrul A.S.E., în acest an 
se realizează pe bază de contract 
lucrări în valoare de peste 16 
milioane lei, din care circa 10 
milioane de către laboratoarele 
catedrei de Cibernetică econo
mică. Nu mai puțin de 280 stu
denți ai Facultății de ciberneti
că economică și statistică, anul 
IV, au participat efectiv la exe
cutarea contractelor încheiate 
de catedră cu ministere, cen
trale industriale, alte unități e- 
conomice. Presupunînd /că toți 
aceștia își elaborează lucrările 
de diplomă din problematica a- 
cestor contracte (ceea ce nu 
se întîmplă în realitate), 
rămîne un număr destul 
mare care trebuie să

mai 
de

, - ,----- — se
„descurce" pe cont propriu. De 
unde nemulțumirea multora 
dintre cei cu care am discutat. 
Aceasta și datorită faptului că 
multe din temele propuse sînt 
aceleași de ani și ani și, mer- 
gind la o unitate, nu găsești

bunăvoință și Înțelegere în a-țî 
pune la dispoziție datele și 
informațiile necesare. Ți se 
răspunde și cel mai adesea îți 
sint arătate lucrări mai vechi, 
care au tratat aceeași problemă, 
dar de care nu a ținut nimeni 
seama. Alții, mai binevoitori, îți 
pun totul la dispoziție, se de
clară de acord cu concluziile 
formulate la încheierea lucrări
lor ca, apoi, s-o închidă intr-un 
sertar, făcînd-o uitată. „Lucru
rile acestea le cunoaștem și noi 
dintr-o anchetă sociologică fă
cută anul trecut — ne spune 
Dorel Ștefan, președintele con
siliului A.S. pe facultate — și 
am căutat să luăm unele măsuri 
de remediere. La anii IV, multe 
din adunările generale vor dez
bate această problemă ; vom or
ganiza întîlniri cu îndrumătorii 
care au un număr mai mare de 
lucrări pentru explicarea meto
dologiei de întocmire a lor, cu 
specialiști de la Institutul de 
cercetări pentru informatică." 
Numai că aceasta nu rezolvă 
totul. Problema nu va fi re
zolvată decît atunci cînd un nu
măr tot mai mare de lucrări vor 
constitui părți componente ale 
temelor de cercetare în vederea 
rezolvării sarcinilor asumate de 
laboratoare și catedre. Așa cum 
se obișnuiește și la alte insti
tute, trebuie trecut și aici la 
întocmirea de către grupuri de 
studenți a unor lucrări de di
plomă mai vaste, așa cum sint 
cerute de necesitățile imediate 
ale producției.

Amfitea.ru
Chesa.ru
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Vizita primului ministru
al Republicii Arabe Siriene

CONVORBIRI OFICIALE

Sosirea în Capitală

Nourallah Nouralah, mi- 
l planului, Mohammad 
, ministrul economiei 

Shte- 
indus-

în cadrul înțelegerii dintre 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez El-Assad, cu pri
vire la intîlnirile periodice, de 
lucru, ale primilor miniștri ai 
celor două țări, luni dimineața a 
sosit în Capitală, la invitația 
primului ministru al Guvernului 
român, Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Siriei, Mahmoud 'Al-Ayoubi.

Oaspetele este însoțit, în a- 
ceastă vizită, de Soubhi Kahale, 
ministrul barajului de pe Eu
frat, I............................................
nistrul 
Imadi, _______
și comerțului exterior, 
oui Seifo, ministrul 
triei, Issan Al Halou, vicemi
nistru al planului, Michel Abdou
lah, viceministru al agriculturii 
și reformei agrare, de directori 
ai unor mari întreprinderi, con
silieri și experți.

Pe aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, au venit in

■Ă’
în cursul după-amiezii, pre

ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Arabe Siriene, 
Mahmoud Al-Ayoubi, a depus 
o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, repre
zentanți ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular mu
nicipal București. Au participat, 
totodată, persoanele oficiale

Cîmp nelimitat de afirmare
(Urmare din pag. I)

fe/ lală a tinerilor în cît mai 
biine condiții. Iată, numai în 
anul viitor, economia județului 
nostru va primi încă 20 000 de 
cadre, în covîrșitoarea lor ma
joritate tineri. Nu ne poate fi 
indiferent cîtă meserie vor cu
noaște ei, cu cîtă responsabili
tate vor privi sarcinile de pro
ducție ș.a.m.d. Tot probleme de 
muncă sînt și cele legate de 
promovarea tinerilor, repartiza
rea echitabilă a lucrărilor, faci
litarea continuării studiilor în 
învățămîntul seral, ca și tot ce 
ține de buna desfășurare a pro
cesului de producție într-o în
treprindere, de la aproviziona
rea ritmică cu materiale, cu scu
le, cu dispozitive verificatoare 
pînă la asigurarea asistenței 
tehnice și a protecției muncii. 
Organizația U.T.C. are în toate 
aceste aspecte ale muncii un cu- 
vînt mai greu de spus, pornind 
de la intensificarea contribuției 
fiecărui tînăr la creșterea pro
ducției, de la cerința creșterii res
ponsabilității și a combativită
ții față de orice manifestare 
neglijență, delăsare, risipă

de 
etc.

— Ce credeți că trebuie 
treprins ?

în-

or- 
co-

— Să luăm în serios rolul 
ganizației U.T.C. în fiecare 
lectiv, indiferent de domeniul de 
activitate : școli, unități indus
triale și agricole, instituții, co
operative. Partidul ne investeș
te cu toată încrederea, ne oferă 
un cîmp nelimitat de acțiune, 
avem reprezentanți în toate fo
rurile, la toate nivelele de con
ducere politică și administrati
vă, deci avem și posibilități ne
limitate de a impune atenției 
orice problemă, de obținerea 
soluționării ei fără nici o amî- 
nare. înțeleg totodată că, atunci 
cînd este necesar, reprezentan
ții tinerilor în comitetele oa
menilor muncii pot și* * trebuie să 
tragă la răspundere în numele 
celor pe care îi reprezintă chiar 
și un director de întreprindere.

La Academia de științe social- 
politice „Ștefan Gheorghiu" a a- 
vut loc deschiderea anului de 
învățămînt universitar 1975—1976 
— cursuri fără frecvență.

Pentru noul an de învățămînt 
au fost luate măsuri în vederea 
perfecționării pregătirii studen
ților și accentuării caracterului 
aplicativ al procesului instruc
tiv, precum și pentru elaborarea 
unor lucrări de diplomă care să 
poată fi valorificate prin con
tracte și convenții încheiate cu 
întreprinderi și instituții.

La festivitatea care a avut loc

• Echipele de volei ale clubu
lui Dinamo București s-au afir
mat în cadrul celei de-a 15-a 
ediții a • „Dinamoviadei", com
petiție desfășurată timp de o 
săptămînă la Sofia.

Voleibaliștii români au cîștigat 
turneul masculin, în finala că
ruia au întrecut cu scorul de 
3—2 (13—15, 15—11, 6—15. 15—10, 
15—1) formația Levski Spartak 
Sofia.

Competiția feminină s-a în
cheiat cu victoria echipei Di
namo Moscova, urmată de for
mațiile Levski Spartak, Dinamo 
București. Gwardia, Ruda Hvez- 
da, Ujpest Dozsa și Dynamo 
Berlin.

o între 13 și 19 noiembrie se 
va desfășura tradiționalul turneu 
internațional de fotbal pentru 
juniori de Ia Monte Carlo, la 
care vor participa opt echipe. 
Selecționata României va evolua 
în grupa A, alături de formațiile 
Finlandei, Italiei și Franței (ciș- 
tigătoarea ediției trecute).

în partida inaugurală a com
petiției, programată joi, 13 no
iembrie, tinerii fotbaliști români 
vor întîlni echipa Franței, ur- 
mînd ca în continuare să joace 
cu reprezentativele Finlandei 
(sîmbătă, 15 noiembrie) și Italiei 
(luni, 17 noiembrie).

Teodor Popovici, loan Varodi și 
alții dovedesc înțelegerea pro
fundă a îndatoririlor și sarcini
lor ce le revin la locul de mun
că, modul activ, dinamic, în 
care organizația U.T.C. a acțio
nat pentru antrenarea tuturor ti
nerilor la asigurarea bunului 
mers al producției.

— Cit mai mult și mai bine 
este emblema noastră de mun- 
dă, ne spune sudorul Vasile Ma
ior. Mai mult, pentru că econo
mia are nevoie de utilajele fo
restiere și piesele executate de 
noi, mai bine, deoarece în mîi- 
nile noastre stă prestigiul între
prinderii, atît în țară cît și pes
te hotare. Iar pentru ca tot ceea 
ce ne-am propus să devină fap
te concrete de muncă, învățăm, 
ne pregătim, acționăm în așa fel 
ca cele 480 de minute, chiar 
dacă se petrec în schimbul de 
noapte, să constituie un perma
nent examen al cunoștințelor 
profesionale, al conștiinței mun
citorești si comuniste.

Cel mai adesea, însă, de ne
glijarea problemelor tinerilor — 
și între acestea includ neajun
surile în muncă, în pregătire, ca
re sînt probleme fundamentale 
ale tuturor tinerilor — se fac 
vinovate înseși organele noas
tre alese. Se pune, deci, proble
ma creșterii responsabilității gi a 

rk

întîmpinare Manea Mănescu*  
Emil Drăgănescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, Iop Pățan, 
viceprim-ministru, ministrul co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Angelo Micu- 
lescu, viceprim-ministru, minis
trul agriculturii și industriei ali
mentare, Bujor Almășan, minis
trul minelor, petrolului și geolo
giei, Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor, Ion St. Ion, se
cretar general al Consiliului de 
Miniștri, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.
Erau prezenți Emilian Manciur, 

ambasadorul României la Da
masc, și Walid Al Mouallem, 
ambasadorul Siriei la București. 

Erau de față, de asemenea, 
șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Arabe 
Siriene. O gardă militară a pre
zentat onorul.

★
care îl însoțesc pe șeful guver
nului sirian.

Erau de față, de asemenea, 
ambasadorul României la Da
masc și ambasadorul Siriei la 
București.

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

După depunerea de coroane, 
persoanele oficiale române și 
siriene au păstrat un moment de 
reculegere. A fost vizitată, apoi, 
rotonda monumentului.

capacității lor de a conduce și 
de a fi în mijlocul tinerilor, de 
a-i reprezenta activitatea efici
ent, ca și a modului în care sînt 
propuse și alese aceste organe, 
întîlnim cazuri cînd sînt aleși 
în fruntea uteciștilor dintr-un 
anumit loc de muncă tineri care 
nu cunosc suficient problemele 
economice ale întreprinderii, ti
neri lipsiți de curaj, adepți ai 
principiului „nu mă bag în foc 
că mă frig". Am avut asemenea 
situații. De pildă, în organiza
țiile U.T.C. din cîteva secții și 
ateliere de la I.R.A. Cîmpina 
sau de la unele puncte de lucru 
ale T.C.M. Ploiești, uteciștii i-au 
tras la răspundere pentru inac
tivitate și lipsă de interes în 
rezolvarea problemelor lor pe 
cei aleși cu prea multă ușu
rință în fruntea organizației. De
sigur, această „tragere la răs
pundere" este în primul rînd 
autocritică: ei înșiși fuseseră 
aleși. Cînd s-a simțit nevoia i-au 
și înlocuit. în prezent, lucrurile 
încep să meargă bine și acolo.

— Referitor la condițiile de 
viață...

— De fapt, condițiile de viață 
și condițiile de muncă constitu
ie un tot inseparabil. Un tînăr 
care locuiește în condiții civi
lizate, care mănîncă bine, care 
are posibilitatea să-și petreacă 
într-un mod plăcut timpul li
ber. cel mai adesea va obține 
ȘÎ în muncă rezultate meritorii. 
Firește, n-am enumerat decît 
o mică parte din problemele le
gate de condițiile de viață ale 
tinerilor. Aș mai putea aminti 
problemele navetiștilor, dat fiind 
că în prezent peste 30 la sută 
din personalul județului face 
naveta, ca și alte probleme lega
te de diversele situații din fa
miliile tinerilor, care nici ele nu 
trebuie să fie indiferente orga
nizației U.T.C. Avem încă des
tul de făcut. Anul acesta patru 
cămine pentru nefamiliști nu 
vor putea fi date în folosință 
în termenul stabilit. Mai avem 
probleme și cu cantinele școla
re și muncitorești. Nu peste tot 
există așa ceva, deși tinerii ne 
solicită cu toate prilejurile. Ne 
străduim să ne facem înțeleși de 
forurile în drept, ni se fac pro
misiuni, dar soluționarea rea
lă a problemelor mai întîrzie în 
destule cazuri. Tocmai de a- 
ceea, propunem forurilor supe-

La palatul din Piața Victoriei 
au început, luni după-amiază, 
convorbirile oficiale între primul 
ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Arabe Siriene, Mahmoud 
Al-Ayoubi.

în cursul convorbirilor, a fost 
exprimată satisfacția pentru mo
dul în care se realizează hotărî- 
rile adoptate de președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Siriene, 
Hafez El Assad, constatîndu-se 
că acordurile stabilite anterior 
se înfăptuiesc cu succes.

A fost relevată, de ambele 
părți, dorința de a intensifica și 
în viitor relațiile de strînsă 
grietenie și colaborare dintre 

.omânia și Siria, în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii și 
progresului în lume. în acest 
context, au fost analizate noi 
măsuri practice ce urmează a 
fi întreprinse în scopul extinde
rii schimburilor comerciale, al 
dezvoltării cooperării economice 
între cele două state, îndeosebi 
în domeniile industriilor extrac
tivă, petro-chimică, construcții
lor navale, al îmbunătățirilor 
funciare și zootehniei. A fost 
abordată, totodată, problema 
căilor de diversificare a relații
lor de colaborare tehnică, știin
țifică, culturală și în alte dome
nii de interes comun.

La convorbiri participă Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președintele părții 
române în Comisia mixtă româ- 
no-siriană de cooperare eâono-

★
în aceeași zi, primul ministru 

al Guvernului Republicii Socia
liste România, Manea Mănescu, 
a oferit un dineu în onoarea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Arabe Si
riene, Mahmoud Al-Ayoubi.

Au participat Emil Drăgănes
cu, Ion Pățan și Angelo Micu- 
lescu, viceprim-miniștri ai gu
vernului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan și Nicolae Mă-

SPORT « SPORT • SPORT « SPORT

SPORTIVA DIN LUME PE ANUL 1975
• Titlul a fost atribuit în urma anchetei inițiate de 

agenția americană de presă U.P.I.
în urma tradiționalei anchete 

inițiate de agenția americană de 
presă U.P.I. în rîndul ziariștilor 
de sport din Europa, titlul de 
cea mai bună sportivă din lume 
pe anul 1975 a fost atribuit 
campioanei europene, gimnasta 
româncă NADIA COMĂNECI. 
în comentariul agenției U.P.I. 
se subliniază excepționalele*  per
formanțe realizate de tînăra 
sportivă româncă în ultimii doi 
ani. De asemenea, se arată că 
Nadia Comăneci a fost 
velația sportului mondial 
acest an. impresionînd prin ma
niera spectaculoasă cu care a 
cucerit în Norvegia titlul de

re-
în

rioare, chiar guvernului, ca a- 
tunci cînd se hotărăște înfiin
țarea unei noi întreprinderi, pro
iectul să includă obligatoriu 
și investiții sociale, inclusiv 
cantină.

Desigur, soluționarea proble
melor de muncă și de viață ale 
tinerilor implică o colaborare 
perfectă a reprezentanților or
ganizației U.T.C. cu toți factorii 
de conducere dintr-un colectiv, 
cunoașterea în profunzime a tu
turor aspectelor legate de ac
tivitatea tinerilor, de condițiile 
în care trăiesc, informarea ope
rativă a organelor alese ale 
organizației noastre asupra pro
blemelor care încă nu și-au gă
sit rezolvarea etc. în prezent, 
în toate organizațiile U.T.C. din 
județ se insistă și asupra a- 
cestor aspecte ale muncii de or
ganizație, în spiritul exigențe
lor Congresului al X-lea al 
U.T.C. și al Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. cu convingerea fer
mă că rezolvarea problemelor ti
nerilor depinde în primul rînd 
de noi, de efortul și perseve
rența, de intransigența și com
bativitatea noastră.

IMPORTANT I
Institutul de Marină „Mircea cel Bătrîn" din Constanța 

ține un nou examen de admitere — pentru flota de pes
cuit oceanic. Condițiile sînt cele publicate în „Admiterea în 
învățămîntul superior". La dosar se cere: diploma de ba
calaureat, copie leg. .act naștere, cazier judiciar, buletine me
dicale (R.B.W., radioscopie gastroduodenală, radioscopie 
pulmonară) și certificat privind bolile cronice și acute în 
stare transmisibilă.

înscrieri se fac la comandamentul flotei maritime Con
stanța pînă la 16.XI.1975, la comandamentul flotei de pes
cuit oceanic Tulcea, Ia comandamentul flotei fluviale 
Galați, Regionalele C.F.R. Oradea, Cluj, Brașov, Timișoara, 
Craiova, Iași și comandamentul marinei civile București 
pînă la 17.XI.1975.

înaltă răspundere profesională
(Urmare din pag. I)

nute, pentru îndeplinirea sarci
nilor profesionale în cadrul 
schimbului. în acest timp ne fa
miliarizăm cu desenele, pregă
tim sculele pentru piesele ce le 
avem de executat, astfel ca din 
primul minut să putem începe 
lucrul din plin. Evităm astfel 
munca în asalt, rebuturile și 
produsele de slabă calitate.

— Acționind în acest fel, in
tervenind cu promptitudine îm
potriva celor care încalcă dis
ciplina tehnologică, nu întrețin 
corespunzător mașinile și utila
jele, întîrzie sau absentează ne
motivat de la lucru — ne spu
ne lăcătușul Mircea Man, secre
tarul organizației U.T.C. din a- 
telierul de asamblare a punților 
TAF — tinerii au contribuit, 
alături de întregul colectiv, la 
creșterea productivității muncii 
cu 3 000 lei pe fiecare munci
tor, la depășirea cu aproape 5 
milioane lei a producției globa

mică și tehnică, Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice 
internaționale, Angelo Micules- 
cu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Nicolae. 
prim-adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Vasile Răuță, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, Enache Sir-, 
bu, șeful Departamentului îm
bunătățiri funciare din Ministe
rul Agriculturii și Industriei 
Alimentare.

Iau parte, din partea siriană, 
Soubhi Kahale, ministrul bara
jului de pe Eufrat, Nourallah 
Nouralah, ministrul planului, 
președintele părții siriene în 
Comisia mixtă siriano-română 
de cooperare economică și tehni
că, Mohammad Imadi, ministrul 
economiei și comerțului exterior, 
Shteoui Seifo, ministrul indus
triei, Issan Al Halou, vicemi- 
nistru al planului, Michel Ab
doulah, viceministru al agricul
turii și reformei agrare.

Participă, de asemenea, Emi- 
lian Manciur, ambasadorul 
României la Damasc, și Walid 
Al Mouallem, ambasadorul Si
riei la București.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

★ ★
nescu, miniștri, alte persoane 
oficiale.

Au luat parte Soubhi Kahale. 
Nourallah Nouralah, Mohammad 
Imadi, Shteoui Seifo, Issan Ăl 
Halou, Michel Abdoulah, cele
lalte persoane oficiale care îl în
soțesc pe șeful guvernului si
rian.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate, cei doi prim-miniștri 
au rostit toasturi.

campioană absolută a Europei.
Iată cum se prezintă acest 

clasament : 1. NADIA COMA
NECI (România) — gimnastică 
263 puncte ; 2. Kornelia Ender 
(R. D. Germană) — natație 259 
puncte ; 3. Faina Melnik
(U.R.S.S.) — atletism 233 punc
te ; 4. Annemarie Proell-Moser 
(Austria) — schi 208 puncte ; 5 
Chris Evert (S.U.A.) — tenis 183 
puncte ; 6. Shirley Babashoff 
(S.U.A.) — natație 119 puncte. 
7. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.)
— gimnastică 115 puncte ; 8. Bil
lie Jean King (S.U.A.) — tenis 
73 puncte ; 9. Marianne Adam 
(R. D. Germană) — atletism 71 
puncte ; 10. Irena Szewinska 
(Polonia) — atletism 47 puncte.

Aceeași anchetă a decernat 
titlul de cel mai bun sportiv al 
anului pe anul 1975 atletului 
brazilian JOAO DE OLIVIERA
— 241 puncte, care, după cum 
se știe, cu 17,89 m a stabilit un 
nou record al lumii în proba de 
triplu salt. Urmează în clasa
ment : 2. Cassius Clay (S.U.A.)
— box 230 puncte ; 3. Tim Shaw 
(S.U.A.) — natație 210 puncte ; 
4. Niki Lauda (Austria) — au-

, tomobilism 189 puncte.

le pe primele zece luni ale a- 
nului. cu 16 la sută a sarcini
lor de export, la economisirea 
a 48 tone metal și a circa 1 000 
tone combustibil convențional.

Ora 22,30. Sîntem în hala de 
fabricație. Strungurile, frezele, 
mașinile de rectificat funcțio
nează din plin. Tovarășul loan 
Tudoran, maistru pe schimb, ne 
informează că toți cei 54 de 
tineri muncitori sînt prezenți. 
„Dacă ținem seama că pe an
samblul întreprinderii tinerii re
prezintă 80 la sută din perso
nal, continuă maistrul, că da
torită muncii lor am raportat în
deplinirea sarcinilor actualului 
cincinal în numai patru ani și 
șase luni, apoi tinerilor li se 
cuvin numai cuvinte de laudă, 
de cinste".

într-adevăr, înaltele calități 
profesionale ca și spiritul de 
disciplină de care dau dovadă 
uteciști ca Zaharla Tudoran, Ni
colae Luca, Vasile Manta, Za- 
harie Tomolea, Vasile Dorgo,

PLECĂRI
O delegație de partid și de 

stat condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a plecat, luni, 
la Luanda, unde va reprezenta 
țara noastră la festivitățile pri
lejuite de proclamarea indepen
denței Angolei.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată de 
tovarășii Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. 
ceprim-ministru 
Dumitru Turcuș, 
de secție la C.C.

★
Luni seara, a plecat la Sofia o 

delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Andrei Păcuraru, șef 
de sector la C.C. al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.C.B., va 
face o vizită în schimb de expe
riență în R.P. Bulgaria.

al P.C.R., vi
al guvernului, 
adjunct de șef 
al P.C.R.

SOSIRI
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală delegația Partidului 
Comunist German din R.F. Ger
mania, condusă de tovarășul 
Herbert Breidbach, membru al 
Direcțiunii partidului, președin-

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor apărării 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în luna noiembrie 1975, la 

Praga, va avea loc ședința ordi
nară a Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

CURSURI 

tele organizației regionale Bre- 
men-Saxonia inferioară a P.C.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
va efectua o vizită în țara 
noastră.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de tovarășul Constantin 
Băbălău, membru al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

★
Luni a sosit in Capitală dele

gația de activiști ai P.M.S.U., 
condusă de Andriko Miklos, 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.M.S.U.. care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
în schimb de experiență în țara 
noastră.

PRIMIRE
Președintele Academiei de ști

ințe agricole și silvice, prof 
Nicolae Giosan, a primit luni 
dimineața pe prof. dr. E. Zim
mer, decanul Senatului institu
telor federale de cercetări agri
cole din R. F. Germania, O. Roh
ner și H. Gloy, consilieri în Mi
nisterul Federal al Alimentației, 
Agriculturii și Silviculturii.

Cu acest prilej, au fost discu
tate rezultatele de pînă acum și 
perspectivele de dezvoltare și 
diversificare a conlucrării între 
Academia de științe agricole și 
silvice și institute de specialitate 
din țara noastră cu instituții si
milare din R. F. Germania.

La ședință se prevede a se 
examina probleme ale activită
ții curente a organelor militare 
ale Organizației țărilor Tratatu
lui de la Varșovia.

cu acest prilej au luat parte 
membri ai conducerii Academiei 
„Ștefan Gheorghiu".

EXPOZIȚIE
La clubul „Patria" din Dro- 

beta-Turnu Severin a fost des
chisă, luni, o expoziție a realiză
rilor întreprinderilor industriale 
din județul Mehedinți, organi
zată de Consiliul județean al sin
dicatelor și Comitetul jude
țean U.T.C. Expoziția reunește 
peste 200 de produse și machete 
ce sintetizează profilul activită
ții industriale a acestui județ, 
preocuparea inginerilor și mun
citorilor de aici pentru continua 
diversificare și modernizare a 
fabricației, pentru ridicarea ni
velului său calitativ. Grafice și 
panouri consemnează faptul că 
în acest județ oamenii muncii 
și-au realizat sarcinile actualului 
cincinal cu aproape 100 de zile 
mai devreme. înregistrîndu-se 
un ritm de creștere a producției 
de 22,4 la sută și o productivi
tate a muncii cu 80 la sută mai 
mare.

PREMIERĂ

Un nou film românesc —• 
„Orașul văzut de sus", producție 
a Casei de filme nr. 1, a fost 
prezentat luni seara în premieră, 
la cinematograful „Scala" din 
Capitală.

încheierea
(Urmare din pag. I)

GKeorghe Marin, Ion Grigore, 
Marin Dincă, Vasile Mihoc, 
Nicolae Dincă lucrează zilnic cu 
o viteză de 60 de hectare. Pen
tru intensificarea ritmului de 
lucru, munca a fost organizată 
în schimburi prelungite ceea ce 
dă garanția terminării arături
lor pe întreaga suprafață pînă 
cel tîrziu pe data de 15 noiem
brie a.c. în plus, pentru a crea 
front de lucru tractoarelor, con
ducerea unității agricole a mo
bilizat majoritatea coopera
torilor la tăiatul cocenilor și la 
eliberarea terenurilor. Astfel, 
aproape o sută de cooperatori, 
printre care și mulți tineri, taie 
și transportă cocenii de porumb 
de pe ultima suprafață de 20 de 
hectare. Cu aceste cantități, sec
torul zootehnic va dispune de 
încă 30 tone de furaje. De fapt, 
datorită preocupării permanente 
a comandamentului comunal, 
pentru asigurarea hranei ani
malelor, la ora actuală sint de-

GOSPODINE!
pentru a vâ ușura munca 

în gospodărie e de-ajuns să 
faceți o vizită în magazinele 
și raioanele specializate ale 
comerțului de stat pentru a 
vă alege ustensilele gospo
dărești necesare.

vă recomandăm :

• grătarul de fript fără fum 
(prețul în funcție de di
mensiune între 28 și 32,35 
lei bucata)

• oală de fiert cu pereți 
dubli și avertizor, pentru 
fiert laptele și mincârurile 
care se afumă ușor. 
(41,50-45 lei buc.)

• strecurătoare din sirmă 
pentru pasat legume (10 
lei buc.)

• bătător de spumă, cu vîr- 
tej (30 lei buc.)

• teasc pentru răzuit legu
me și fructe (44 lei buc.)

• perie rotativă pentru mă
turat - FAVORIT SUPER 
(85 lei buc.) și FAVORIT 
(70 lei buc.)

• aparat de spălat mozai
cul (71 lei buc.)

e uscător de rufe CASNICA 
cu cinci sfori (93 lei buc.)

UTILIZIND ACESTE PRODU
SE, DIN MUNCA DE GOS
PODĂRIE ESTE ELIMINAT

EFORTUL DE PRISOS I

au încheiat
JUDEȚUL

(Urmare din pag. I)

acestea au fost realizate mai de
vreme cu mai bine de un an.

în cincinalul care se încheie, 
în județul nostru s-au dezvoltat 
cu prioritate acele ramuri ale 
industriei care sînt purtătoare 
ale progresului tehnico-științific,’ 
ceea ce ne-a permis să valori
ficăm superior resursele locale 
de materii prime și materiale. 
De asemenea, am extins*  acțiu
nea de autodotare, realizîndu-se 
utilaje și instalații în valoare de 
peste 130 milioane Ici. Pe sea
ma creșterii productivității mun
cii s-au obținut peste 65 la 
sută din sporul de producție re
alizat în județ în acest cincinal.

Vă raportăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
realizări de seamă -s-au obținut 
și în celelalte sectoare economi
ce ale județului. In agricultură, 
cu toate greutățile, am obținut 
producții corespunzătoare care 
ne permit să asigurăm o bună 
aprovizionare a populației cu 
produse alimentare și să livrăm 
însemnate cantități la fondul de 
stat. în construcții am reușit să 
realizăm și să depășim planul, 
de asemenea, în transporturi, în 
gospodărirea și sistematizarea 
localităților.

A cunoscut o creștere eviden
tă nivelul de trai material și 
spiritual al oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, ca urmare 
a grijii permanente manifestate 
de partidul și statul nostru, per
sonal de dumneavoastră. în ju
dețul Neamț- eforturile făcute în 
acest sens se concretizează între 
altele în faptul că s-au dat în 
folosință 11 200 apartamente, cu 
peste 3 000 apartamente în plus 
față de plan, 2 000 locuri în 
cămine de nefamiliști, 3 300 
locuri în creșe și grădinițe, 1 460

JUDEȚUL
(Urmare din pag. I)

fie îndeplinite încă la data de 
25 septembrie 1975.

în acest cincinal s-au dezvol
tat într-un ritm accentuat învă
țămîntul, cultura, ocrotirea să
nătății, a crescut substanțial ni
velul de trai material și spiri
tual al oamenilor muncii. Cu 
fonduri bănești de la stat și 
prin contribuția populației au 
fost construite 14 mii apar
tamente și case de locuit, peste 
300 noi săli de clasă, precum și 
numeroase grădinițe, cămine, a- 
teliere școlare, laboratoare, case 
de cultură, cămine culturale, 
cinematografe și altele. în a- 
celași timp s-au dat în folo
sință noi unități spitalicești cu 
o capacitate de peste 1 200 de 
paturi. în toate orașele județu
lui a fost rezolvată problema a- 
limentării cu apă, s-au construit 
și amenajat străzi noi, s-au îm
bunătățit transportul în comun, 
aprovizionarea și deservirea 
populației cu energie calorică și 
electrică, veniturile bănești ale 
oamenilor muncii au sporit în 
acest cincinal cu peste 28 la 
sută față de 1970.

Raportîndu-vă succesele ob
ținute, comuniștii, toți locuitorii

arăturilor
pozitate peste cantitățile planifi
cate 75 tone fînuri, 200 tone 
suculente și 230 tone grosiere.

Pe agenda preocupărilor din 
această toamnă a comandamen
tului comunal un loc important 
îl ocupă legumicultura. Cartofii, 
tomatele, vinetele, rădăcinoasele 
și alte legume vor ocupa 75 de 
hectare în cultură primă și 40 
de hectare în cultură succesivă. 
Suprafața destinată acestor cul
turi, amplasată în apropierea 
rîului Sabar, permite irigarea 
legumelor atît prin brazde cît și 
prin aspersiune. Zeci de mecani
zatori și cooperatori au executat 
deja arăturile adinei de toamnă 
și au administrat doza de îngră
șăminte naturale necesara. în a- 
celași timp, în răsadnițe pentru 
efectuarea paturilor calde au 
fost transportate 500 tone băle
gar.

Sînt fapte și preocupări care 
atestă spirit gospodăresc, aten
ție deosebită producției anului 
viitor.

CINCINALUL
NEAMȚ

paturi în unitățile de asistență 
sanitară.

Vă raportăm că, în perioada 
care a mai rămas pînă la sfîr- 
șitul acestui an, — se spune in 
telegramă — organele și organi
zațiile de partid, comitetele oa
menilor muncii acționează cu 
toată hotărîrea pentru încheie
rea cu rezultate tot mai bune și 
în toate domeniile vieții sociale 
a acestui an, precum și pentru 
asigurarea celor mai bune con
diții în vederea îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor importante 
ce ne revin in cincinalul viitor. 
Sîntem preocupați de finalizarea 
ultimelor măsuri cu privire la 
aprovizionarea tehnico-materia- 
lă, desfacerea produselor, pregă
tirea lucrărilor de investiții, 
crearea condițiilor de lucru pe 
timp de iarnă în toate unitățile, 
așa îneît sarcinile economico- 
sociale pe primul an al cincina
lului să se înfăptuiască la un 
înalt nivel calitativ încă din pri
mele zile.

Avem asigurat totul pentru a 
îndeplini și chiar depăși sarci
nile ce ne revin în cincinalul 
1976—1980. Garanția sigură o 
constituie capacitatea sporită a 
organizației noastre județene de 
partid de a mobiliza toți facto
rii și toate forțele materiale și 
umane, experiența bogată, hăr
nicia și abnegația în muncă, a- 
deziunea puternică față de po
litica internă și externă a par
tidului și statului nostru, a tu
turor oamenilor muncii din ju
deț, gradul tot mai înalt de con
știință socialistă ce caracteri
zează pe oamenii acestor me
leaguri.

Ne angajăm și de această 
dată, cu spirit revoluționar și 
hotărîre comunistă, să facem to
tul pentru ca pretutindeni în 
județul Neamț să se aplice în 
mod corespunzător în viață 
Programul partidului.

VASLUI
județului Vaslui adreseazA din 
adîncul inimii cele mai alese 
mulțumiri și recunoștință fier
binte conducerii partidului, dum
neavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru ne
prețuitul ajutor ce îl acordați 
acestor strămoșești meleaguri în 
dezvoltarea lor multilaterală.

Vă sîntem profund recunoscă
tori că în acest cincinal ați e- 
fectuat în mod repetat vizite de 
lucru in județul nostru, că ați 
analizat în mai multe rînduri 
la Comitetul Central al partidu
lui cele mai importante proble
me privind dezvoltarea județu
lui Vaslui și ați indicat măsuri 
de importanță majoră în acest 
scop.

încheind această etapă hotărî- 
toare in viața județului Vaslui, 
avem, totodată, în față un pro
gram și mai amplu pentru pe
rioada 1976—1980. Ca urmare a 
politicii științifice a partidului, 
de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe terito
riul țării, județul nostru va con
tinua să se dezvolte într-un 
ritm tot mai accentuat. Indus
tria județului va spori în 1980 
de peste 2,5 ori față de 1975. 
Vor fi construite peste 30 noi 
obiective, vor fi modernizate și 
lărgite cele existente. Se vor 
dezvolta în continuare agricul
tura, transporturile, învățămîn
tul, cultura, toate domeniile so- 
cial-culturale.

Iată de ce, în prezent sîntem 
preocupați pentru pregătirea 
temeinică a cincinalului urmă
tor, astfel ca, încă din primul 
an al acestuia, să obținem rezul
tate bune și foarte bune. De a- 
semenea, avînd în vedere sar
cinile mari ce le avem în agri
cultură și ponderea acestei ra
muri în economia județului, am 
stabilit un șir de măsuri pen
tru mai buna folosire a pă- 
mîntului, pentru valorificarea 
tuturor rezervelor existente in 
unitățile agricole.

In aceste momente de bilanț, 
oamenii muncii de pe meleagu
rile vasluiene își reafirmă ade
ziunea totală la politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, al cărei făuritor sînteți 
dumneavoasțră, scumpe tovară
șe secretar general, și se anga
jează să nu precupețească nici 
un efort pentru a da viață Pro
gramului partidului, hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, pentru 
a-și spori contribuția la înain
tarea neabătută a țării pe dru
mul societății socialiste multi
lateral dezvoltate.
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Imperativul opririi cursei 
înarmărilor și eliminării 

pericolelor de război nuclear
In continuarea dezbaterilor de politică generală din Comitetul 

pentru problemele politice și de securitate asupra celor 19 
puncte ale capitolului dezarmării, au luat cuvîntul reprezentanții 
Qatarului, Turciei și Mongoliei.

Subliniind imperativul opririi 
cursei înarmărilor în Orientul 
Apropiat și eliminării pericole
lor de război nuclear, reprezen
tantul Qatarului, J. Y Jamal, a 
chemat statele din regiune să 
adere la Tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare și să 
treacă la crearea unei zone de- 
nuclearizate, care ar avea efecte 
dintre cele mai favorabile asu
pra păcii și securității popoare
lor din zonă și din întreaga 
lume

Nazmi Akiman, reprezentantul 
Turciei, după ce a evidențiat 
lipsa de rezultate concrete la 
negocierile de dezarmare, esca
ladarea cursei înarmărilor nu
cleare, multiplicarea arsenalelor 
cu arme de distrugere în masă 
și creșterea corespunzătoare a 
pericolelor pe care le prezintă 
acestea pentru pacea și securi
tatea lumii, a subliniat impera

tivul de a se trece de la decla
rații de bune intenții la măsuri 
urgente de dezarmare nucleară, 
la crearea de zone denucleari- 
zate, la convocarea unei reuni
uni mondiale în problemele dez
armării.

D. Erdembileg, reprezentantul 
Mongoliei, a sprijinit propune
rile U.R.S.S. vizînd interzicerea 
fabricării și perfecționării unor 
noi tipuri și sisteme de arme 
de distrugere în masă și înche
ierea unui tratat asupra inter
zicerii totale a experiențelor cu 
armele nucleare. De asemenea, 
vorbitorul, relevînd consecințele 
economice și sociale ale cursei 
înarmărilor și efectele sale 
profund dăunătoare asupra păcii 
și securității în lume, s-a pro
nunțat pentru adoptarea de mă
suri privind transferul de re
surse din domeniul înarmărilor 
în cel al progresului economic 
și social al popoarelor.

Rezoluții adoptate 
în „problema Palestinei"

în cadrul dezbaterilor din 
plenara Adunării Generale a 
O.N.U. asupra punctului intitu
lat „problema Palestinei” s-au 
adoptat două rezoluții. Prima, 
aprobată cu 101 voturi, 8 împo
trivă și 25 de abțineri, recoman
dă crearea unui „Comitet pentru 
exercitarea drepturilor inalie
nabile ale poporului palesti
nian”, alcătuit din reprezentan
ții a 20 de state. Comitetul ar 
urma să fie însărcinat cu ela
borarea unui program al cărui 
țel va fi aplicarea dreptului la 
autodeterminare al palestinieni
lor ca națiune și revenirea lor 
la proprietățile din care au fost 
scoși ca urmarea celor patru 
războaie din Orientul Apropiat. 
Rezoluția cere acestui comitet 
să întocmească un raport pe 
care să-1 prezinte Consiliului de 
Securitate pînă la 1 iunie 1976.

Cea de-a doua rezoluție, adop
tată cu 93 de voturi, 18 împotri
vă și 27 de abțineri, se pronunță 
pentru „invitarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei — 
reprezentantul poporului palesti
nian — pentru a participa pe 
picior de egalitate cu celelalte 
părți" la toațe eforturile, deli
berările și conferințele asupra 
situației din Orientul Apropiat,

care sînt organizate sub auspi
ciile Organizației Națiunilor 
Unite.

Necesitatea 
unei noi baze 

dintre
Vechea ordine economică in

ternațională, inechitabilă, tre
buie să fie schimbată, pentru e- 
dificarea unei noi baze a rapor
turilor dintre statele lumii — 
scrie, într-un editorial, ziarul 
kuweitian „Al Siyasa”. în pre
zent, arată cotidianul, există o 
profundă prăpastie între țările 
bogate și cele în curs de dez
voltare. încercările statelor in
dustrializate de a-și păstra pre
rogativele și interesele lor au 
creat o puternică opoziție în 
rîndul țărilor în curs de dez
voltare, care depun eforturi spo
rite pentru schimbarea vechii 
ordini economice internaționale.

Editorialul subliniază dorința 
statelor în curs de dezvoltare 
de a schimba vechea ordine e- 
conomică internațională, de a 
lupta pentru recunoașterea drep-

* R. P. Chineză: 
Schimb de experi
ență între tineri ino
vatori și muncitorii 
din Șanhai
Peste 10 000 de tineri 

muncitori chinezi au parti
cipat la Șanhai la un schimb 
de experiență în domeniul 
inovațiilor tehnice. Cu acest 
prilej, tinerii inovatori au 
prezentat scule de așchiat 
perfecționate de ei, care per
mit sporirea substanțială a 
eficienței muncii. în cursul 
schimbului de experiență de 
la Șanhai s-au făcut demon
strații practice cu 230 de di
ferite scule, rod al eforturi
lor tinerilor din 107 unități 
industriale ale orașului.

© Realizări ale tineri
lor dedicate primu
lui Congres al P. C. 
din Cuba.

Sub deviza „Tineretul pen
tru primul Congres al Parti
dului Comunist din Cuba", la 
Havana s-a deschis o expo
ziție prezentînd rezultatele 
obținute de tinerii cubanezi 
în domeniul creației tehnice. 
Sînt expuse utilaje, aparate, 
mecanisme și dispozitive care 
și-au găsit un cîmp larg de 
aplicare în industrie și agri
cultură.

Peste 1 000 de tineri, auto
rii celor mai reușite propu
neri de inovație, au fost dis
tinși cu diplome ale Comite
tului Național al Uniunii Ti
nerilor Comuniști din Cuba.

edificării 
a raporturilor 

state
tului lor la suveranitate asupra 
resurselor naturale proprii, fapt 
relevat și în cadrul celei de-a 
șaptea sesiuni extraordinare a 
Adunării Generale a O.N.U. a- 
supra materiilor prime și dez
voltării. Ziarul relevă, totodată, 
că statele industrializate trebuie 
să angajeze cu țările în curs de 
dezvoltare un dialog construc
tiv, care să Înlocuiască atmos
fera de confruntare.

a independenței 
Angolei

La Luanda, capitala tînărului 
stat independent african, înal
tul comisar portughez, contra
amiralul Leon'el Cardoso, a dat 
citire, luni, în numele pre
ședintelui Republicii Portuga
lia, Francisco da Costa Go
mes, unei declarații cu pri
vire la proclamarea solemnă 
a independenței Angolei. Ince- 
pînd de astăzi — se arată în 
declarație — destinele Angolei 
se află în mîinile poporului an
golez, căruia îi revine misiunea 
de a stabili el însuși căile sale 
de dezvoltare.

înaltul comisar portughez și-a 
exprimat dorința ca „Angola să 
fie una singură, indivizibilă și 
cu adevărat independentă și li
beră de orice amestec străin”,

dependenței de către cel de-al 
47-lea stat african. La festivi
tățile care au loc cu acest pri
lej, au fost invitate să participe 
delegații din numeroase țări.

In noaptea de luni spre marți, 
șase nave ale flotei maritime 
militare portugheze, avînd la 
bord ultimii soldați și ofițeri 
portughezi staționați în Angola, 
au părăsit rada portului Luan
da, îndreptîndu-se spre Portu
galia, în timp ce locuitorii ca
pitalei, adunați pe Stadionul 
central, participau la solemni
tatea proclamării independenței 
țării și înălțarea drapelului An
golei libere.

Luanda, cel mai mare oraș 
din Angola, s-a pregătit sărbă
torește pentru festivitățile pri

R.D. VIETNAM ; Aspect de munca de la Uzina mecanica din Hanoi

CONGO- Chemindefcr

PRIMUL MINISTRU AL 
MARII BRITANII A PRIMIT PE ȘEFUL 

DELEGAȚIEI ECONOMICE ROMÂNE

Sesiunea Comisiei
de cooperare economică 

și tehnico-științifică 
polono-vietnameză

CABINDĂțgl _ £
!£•

Un interviu al președintelui S.U.A.
Președintele S.U.A., Ge

rald Ford, a acordat re
țelei de televiziune NBC 
un interviu în care a a- 
bordat o serie de proble
me, cu caracter intern și 
extern, aflate în atenția 
administrației.

Statele Unite — a afirmat 
președintele — își revin după 
„experiențele traumatizante" ale 
cazului Watergate, Vietnamului 
de Sud și crizei economice. în 
prezent, șomajul continuă să fie 
foarte înalt. Economia realizea
ză, însă, progrese după perioa
da de recesiune, anul 1976 ur- 
mînd să aducă o diminuare atît 
a șomajului, cît și a inflației. 
De asemenea, Statele Unite își 
reduc, încet, dar sigur, depen
dența de sursele externe de pe
trol. Referitor la recenta rema
niere guvernamentală, Gerald 
Ford a afirmat că obiectivul ei 
l-a constituit ameliorarea at
mosferei în sînul guvernului. 
Președintele a indicat că „o 
tensiune crescîndă", apărută în 
ultima lună între secretarul de 
stat, Henry Kissinger, și minis
trul apărării, James Schlessin- 
ger, l-a pus în situația să deci
dă demisia acestuia din urmă, 
întrebat cu privire la campania 
sa electorală în vederea scruti
nului prezidențial din 1976, Ge
rald Ford a declarat că va par
ticipa la toate alegerile preli
minare și își va menține candi

datura, chiar dacă într-unele 
din acestea ar putea fi depăși
te. El a accentuat că desfășu
rarea campaniei electorale con
stituie o preocupare secundară, 
sarcina sa prioritară fiind înde
plinirea responsabilităților pe 
care le are ca președinte.

Trecînd în revistă activitatea 
administrației pe plan extern 
de la preluarea în august 1974 a 
mandatului de președinte, Ge
rald Ford a declarat ; „Odată 
cu realizarea acordului din Si
nai, am obținut un rezultat 
deosebit de bun în Orientul 
Mijlociu. Continuăm să conlu
crăm cu Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză în 
domenii largi". Insistînd asupra 
relațiilor cu U.R.S.S., președin
tele a declarat că negocierile în 
vederea realizării unui nou a- 
cord de limitare a armamente
lor strategice continuă să pro
greseze, chiar dacă existența a- 
numitor probleme face improba
bilă semnarea documentului pî
nă Ia sfîrșitul acestui an. Do
resc — a spus președintele Ford 
— un bun acord, mai degrabă 
decît unul încheiat sub presiu
nea timpului.

Abordînd problematica destin
derii, Gerald Ford a subliniat 
necesitatea ca țările ce prezintă 
deosebiri de ordin politic sau 
ideologic să evite confruntarea 
și să apeleze în schimb la dia
log pentru identificarea de solu
ții politice în domeniile poten
țial conflictuale.
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ORAȘUL VĂZUT DE SUS : Scala 
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Favorit (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

ULTIMUL ACT : Miorița (orele 
9,30; 12; 15; 17,30; 20), Capitol 
(orele 9; 11,15; 13,30).

SE MAI INTIMPLĂ MINUNI î 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20), Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15), Flamura
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
10,15).

POLIȚISTA : Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.45).

SĂPTĂMÎNA FILMULUI MEXI
CAN : CASA DIN SUD — Gala 
filmului : Capitol (ora 20).

FLACĂRA : Victoria (orele 9; 12; 
16; 19,30).

MARELE GATSBY : Patria (O-

La Varșovia B-au desfășu
rat, luni, lucrările celei de-a 
5-a sesiuni a Comisiei de 
cooperare economică și teh- 
nlco-științifică polono-viet- 
nameze, prilejuită de vizita 
în R.P. Polonă a delegației 
de partid șl guvernamentale 
a R.D. Vietnam, condusă de 
Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ee 
Muncesc din Vietnam — In
formează agenția V.N.A.

nergia atomică, John Hill și a 
vizitat uzinele „Sykes” unde a 
discutat posibilitățile de extin
dere a cooperării cu întreprin
deri din România.

La convorbiri și întîlniri au 
participat Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, loan Avram, 
ministrul Industriilor construc
țiilor de mașini grele, Vasl- 
le Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialis
te România, precum și Pretor 
Popa, ambasadorul României la 
Londra și Charles Peterson, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București.

Primul ministru Harold Wil
son- l-a primit, luni, la White
hall pe tovarășul Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al gu
vernului, care face o vizită de 
lucru în Marea Britanie, în 
fruntea unei delegații economice.

Din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Gheorghe Oprea a transmis, 
premierului Marii Britanii și 
doamnei Mary Wilson un mesaj 
prietenesc de salut, precum și 
cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, Iar poporu
lui britanic urări de progres, 
prosperitate și pace.

Primul ministru britanic a 
mulțumit călduros pentru mesaj 
și, în numele său și al soției 
sale, a transmis șefului statului 
român și tovarășei Elena 
Ceaușescu salutări prietenești și 
cele mai calde urări de sănătate, 
fericire și succes, iar poporului 
român urări de prosperitate și 
noi progrese. Primul ministru 
britanic și-a amintit cu plăcere 
de vizita făcută în septembrie 
în țara noastră, de convorbirile 
rodnice purtate cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, care au des
chis o largă perspectivă dezvol
tării și diversificării raporturilor 
bilaterale, pe o bază reciproc 
avantajoasă și de durată.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, s-a realizat un schimb de 
păreri privind probleme de in
teres comun. Exprimîndu-se sa
tisfacția pentru evoluția pozitivă 
a relațiilor româno-britanice, au 
fost evidențiate căile și măsurile 
ce se vor conveni în zilele ur
mătoare pentru realizarea acți
unii de cooperare și colaborare 
economică, stabilită de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
firimul ministru Harold Wilson.
n acest context, s-au menționat 

domeniile energiei nucleare, in
dustriei aeronautice, industriei 
constructoare de mașini, indus
triei miniere și altele.

★
Delegația română s-a întîlnit 

cu ministrul energiei Anthony 
Wedgwood Benn, cu ministrul 
industriei, Eric Varley, cu pre
ședintele Autorității pentru e-

î NM,

I

AFRIQUE

km 400 ANCOLA>
^oAO © I--.
.SALVADOR y Gamba 
\ ZAIRE} UiBC

^>-4!ARM0NA,zi.>^/

, -k:
A ZAIRE JT-j_• 

f Portugâhfr

henriouedeMALANJEU CARVALHO •
_______ ____ _____ ___ RAMWAVfXțj. O 
^===^J'aiAKA- yova*Gaia  £ 

:Porto Amboim?^șGabela_________Q Ok iL A* So^M
I0VO REDONDO?*  SUL . I _ \ -----5^5^

r^rAmbrizete:

=^N0V0 REDONDO?*  SUL t * ?
?reixeira\Anduld\ / /

’"X-fda Silva}

mocâmeoes J^DnAFI

lobito;
LUSO izoml Conferința F. A. OMOXICO
^Can gamba 
\ Sa°.0*.

2 i .SERPA/—s\ Coutinho
TINTO ZAMBIE

)ES |\banoEIRa( Cassinga-sVCuitoCuanavale „avlng^ 

!re$ l Hllll A \\ CUAWO-CUBANCO' 
/ Pereira «TEțai^

> /KCuannar

în ședința de luni dimineața, 
participanții la cea de-a 18-a 
sesiune a Conferinței F.A.O. 
s-au pronunțat, în unanimitate,

zzPortoț*  ,w .- 
^Alexandrejjr J

......... ... ..........
NAMÎBiE' ___

ca popoarele portughez și an
golez „să rămînă legate printr-o 
prietenie trainică, dezinteresată 
și frățească, bazată pe respec
tul reciproc”.

Ceremonia înălțării drapelu
lui de stat al Angolei, la 11 no
iembrie, ora 0,00 (ora locală), 
marchează festiv dobîndirea in

• NUMAI ELEVII BUNI AU ACCES ! Maud Ackermann, în 
vîrstă de 9 ani și-a cucerit în ultimul timp o binemeritată cele
britate in R.F.G. datorită interpretării personajului principal în
tr-un film special, turnat de televiziune sub genericul „Das Kind" 
(Copilul). Dar nu este ușor să devii o astfel de vedetă în R.F.G. 
— Legea privind protecția tinerilor prevede că „munca copiilor 
este în mod fundamental interzisă". Excepțiile includ copiii 
de peste trei ani, cînd este vorba de operă ------- ---
„în scopuri culturale". în cazul unui film, de 
piu, este consultată și școala. Iar dacă vedeta 
venire are note proaste, cererea este refuzată din capul 
locului © UN DIAMANT ROZ PENTRU LIZ TAYLOR. Richard 
Burton a ținut să marcheze cea de-a doua lună de miere cu 
fosta și din nou actuala sa soție dăruindu-i un diamant roz, 
foarte rar. Cu cîteva zile înainte îi dăruise o bijuterie de o va
loare asemănătoare, care să înlocuiască modestul inel de fildeș 
cumpărat pentru ceremonia mariajului ® PUI DE FOCA VOPSIȚI 
ÎN ROȘU. Dacă fundația „Greenpeace" își menține proiectul de 
interzicere a .vînării focilor, anul acesta micuții pui de focă de 
Labrador ar putea avea pielea roșie, datorită aplicării unei fine
turi colorate pe epiderma tinerelor animale — acestea nemaipre- 
zentînd astfel interes pentru industria blănurilor® FICAT AR
TIFICIAL. Folosirea unui ficat artificial, analog rinichiului arti
ficial, utilizînd carbon radioactiv, este mai eficace în tratamentul 
afecțiunilor hepatice grave decît „conectarea" temporară a or
ganismului bolnavului la ficatul unei maimuțe, experiență efec
tuată în mai multe rînduri. Acest sistem „mecanic" a permis, în 
cursul experimentelor, reducerea de la 90 la 50 la sută a ratei 
mortalității în cazurile de hepatită infecțioasâ și de otrăvire cu 
ciuperci extrem de toxice, s-a anunțat în cadrul unui congres de 
specialitate desfășurat în R.F.G. La același congres, s-a preconi
zat și recurgerea la tratamentul cu raze laser introduse printr-o 
sondă pentru a opri — fără intervenție chirurgicală — hemoragiile 
stomacale • PEDEPSE SEVERE PENTRU CEI AFLAȚI LA VO
LAN SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI Experți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății, reuniți la Viena, au propus instituirea unor 
pedepse severe pentru persoanele aflate la volan sub influența 
alcoolului. în sprijinul acestei decizii s-a arătat că, anual, în 
lume, 250 000 de persoane își pierd viața și peste 10 milioane sînt 
rănite în urma accidentelor produse, într-o proporție conside
rabilă, de șoferi care au consumat alcool ® ATENȚIE LA CO- 
LORANȚII CAPILARI ! Oare plăcerea femeilor de a-și vopsi 
părul este otrăvitoare, iar cochetăria lor generează anumite 
riscuri cancerigene pentru organism ? întrebarea a fost pusă la 
Lyon, la Centrul internațional de cercetări asupra cancerului, 
unde s-a desfășurat recent un congres pe tema „Mediul înconju
rător și cancerul". Studii îndelungate asupra coloranților capilari 
arată că aceștia provoacă transformări chimice care schimbă 
culoarea părului. Dar, din nefericire, coloranții nu acționează 
numai asupra firelor capilare ; unii compuși ai lor traversează 
chiar pielea și se răspîndesc în vasele sanguine, devenind pericu
loși pentru organism. Nimic nu probează cu certitudine că aceste 
produse sînt susceptibile de a genera cancerul, dar riscul este 
departe de a fi neglijabil, apreciază specialiștii. Va trebui, s-a 
spus la Congres, ca fabricanții de astfel de produse să fie obli-, 
gați să indice compoziția lor chimică, pentru a putea ști în ce 
măsură constituenții acestora pot produce mutații celulare nocive.
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lejuite de proclamarea indepen
denței țării, după o dominație 
colonială care a durat aproape 
500 de ani. Pentru a marca a- 
cest eveniment care încununea
ză lupta de eliberare națională 
dusă de poporul angolez împo
triva dominației coloniale străi
ne, pe principalele străzi ale 
orașului și în piețele centrale 
sînt arborate drapele, pancarte 
care exprimă bucuria poporului 
angolez pentru proclamarea 
noului stat independent.

Proclamarea independen
ței Angolei, ultima și cea mai 
mare colonie portugheză pa 
continentul negru, marchează 
încheierea procesului decoloni
zării portugheze a Africii. Si
tuată pe coasta de vest a con
tinentului, Angola ocupă o su
prafață de 1 246 700 km pătrați, 
inclusiv enclava Cabinda, și are 
ca vecini, la nord și nord-est. 
R.P. Congo și Zair, la est — 
Zambia, la sud — Namibia, iar 
la vest, pe o lungime de aproa
pe 1 650 km, Oceanul Atlantic. 
Enclava Cabinda se află la 40 
km nord de teritoriul propriu*  
zis al Angolei, intre Oceanul 
Atlantic, R.P. Congo și Zair, 
ocupind o suprafață de 7 270 km 
pătrați, pe care trăiește o popu
lație de peste 80 000 locuitori. 
Populația Angolei este de circa 
6 milioane locuitori, dintre care 
90 la sută negri, 600 000 albi și 
metiși.

Capitala țării, Luanda, are 
peste o jumătate milion de lo
cuitori. Principalele centre ur
bane — Nova Lisboa, Lobito și 
Benguela și orașele-port Moca- 
mades și Cabinda. Teritoriul 
țării este împărțit în 16 provin
cii.

Angola dispune de importante 
bogății naturale și minerale: 
petrol, minereuri de fier, dia
mante, cupru, aur, uraniu, sare 
fosfați, bitum, mangan, fiind 
considerată una dintre . țări
le africane cu cele mai 
mari resurse. Anul trecut, ea a 
ocupat locul patru între țările 
producătoare de hidrocarburi 
de pe continent.

Propunere a U.R.S.S. 
privind Conferința 

de la Geneva 
pentru pace 

în Orientul Apropiat

• AGENȚIA T.A.S.S. IN
FORMEAZĂ că Uniunea So
vietică propune ca U.R.S.S. 
și S.U.A., în calitatea lor de 
copreședinți ai Conferinței 
de la Geneva pentru pace în 
Orientul Apropiat, să ia o 
inițiativă comună pentru.re
luarea lucrărilor acestei con
ferințe. în propunerea sovie
tică adresată guvernului a- 
merican, publicată de agenția 
citată, se stipulează ca la re
luarea lucrărilor Conferinței 
de la Geneva să participe de 
la început, cu drepturi egale, 
toate părțile direct interesa
te — Egipt, Siria, Iordania, 
Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, Israelul — 
precum și U.R.S.S. și S.U.A., 
în calitate de copreședinți.

în favoarea admiterii a patru 
noi state ca membri ai organi
zației: Insulele Bahamas, Repu- 
blica Capului Verde, Grenada și ” 
Papua-Noua Guinee. Adunarea a 
aprobat, de asemenea, primul 
raport al comisiei de verificare 
a deplinelor puteri. Delegații 
mai multor state, printre care 
cei ai R.P. Chineze, Cubei, Re
publicii Vietnamului de Sud, 
Mauritaniei, Guineei și Româ
niei, au contestat deplinele pu
teri ale delegației Coreei de 
Sud.

Exprimînd punctul de vedere 
al țării noastre, reprezentantul 
permanent al României la F.A.O. 
ambasadorul Iacob Ionașcu, a 
arătat că autoritățile de la Seul 
nu pot vorbi în numele întregii 
Coreei și a întregului popor co
reean.

Adunarea generală a abordat, 
în continuare, punctul de pe or
dinea de zi referitor la alege
rea noului director general al 
organizației.

Conform procedurii. în cadrul 
a două tururi de scrutin, parti- 
cipanții au ales în această func
ție pe Edouard Saouma, Liban. 
Saouma, care succede lui Ad- 
deke Boerma, al cărui mandat 
ca director general al organiza
ției expiră la sfîrșitul acestui 
an, a fost director al Comisiei 
F.Â.O. pentru valorificarea tere
nurilor și apelor.
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• CEI TREI MINIȘTRII SO
CIALIȘTI din Congresul Statu
lui (guvernul) Republicii San 
Marino și-au prezentat demisia, 
motivindu-și acțiunea prin fap
tul că ceilalți șapte membrii — 
aparținînd Partidului Democrat- 
Creștin — se opun oricăror 
schimbări sociale și tărăgănează 
aplicarea programelor de dez
voltare economică.

• BIROUL C.C. AL P.C.G. 
(INTERIOR) a dat publicității 
proiectul de program al parti
dului, discutat și aprobat re
cent de Comitetul Central, in
titulat : „Pentru o cale greacă 
spre renașterea democratică și 
socialism, pentru consolidarea 
și lărgirea democrației, pentru 
întărirea suveranității populare 
și independenței naționale".

CONVORBIRI 
SOVIETO-VEST-GERMANE

• LA MOSCOVA AU ÎN
CEPUT, luni, convorbirile dintre 
Nikolai Podgornîi, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și Walter Scheel, 
președintele R. F. Germania, 
care se află într-o vizită în 
Uniunea Sovietică. La convor
biri au participat, de asemenea, 
miniștrii afacerilor externe din 
cele două țări — Andrei Gro- 
mîko și Hans-Dietrich Genscher. 
Au fost abordate relațiile dintre 
cele două țări, care au cunoscut

mutații pozitive, mai ales în ul
timii ani, precum și aspecte ale 
situației internaționale actuale 
— anunță T.A.S.S.

ACORD DE COOPERARE
IN DOMENIUL TURISMULUI 

INTRE ROMÂNIA Șl IORDANIA

Un acord de cooperare în 
domeniul turismului, între 
guvernul Republicii Socialis
te România și guvernul Re
gatului Hașemit al Iordaniei 
a fost semnat la Amman de 
Ion Cosma, ministrul turis
mului și de Ghaleb Barakat, 
ministrul turismului și anti
chităților al Iordaniei. La 
semnare a fost prezent Va- 
sile Gîndilă, ambasadorul 
țării noastre la Amman.

• LIDERUL OPOZIȚIEI DIN 
PARLAMENTUL TAILANDEI, 
Seni Pramoj, fratele premieru

lui guvernamental de coaliție al 
Tailandei, Kukrit Pramoj, a fost 
reales, duminică în cadrul con
ferinței generale a Partidului 
Democrat, în funcția de lider 
al acestui partid. Partidul de
mocrat deține 72 dintre cele 269 
de mandate ale Adunării Națio
nale a Tailandei.

DEZMINȚIRE LA TOKIO

• PRIMUL MINISTRU AL 
JAPONIEI, Takeo Miki, a dez
mințit speculațiile cu privife la 
apropiata dizolvare a Ca^.»i 
Reprezentanților și la o poswila 
remaniere a cabinetului său, a- 
nunță agenția Kyodo. Premierul 
nipon a precizat, totodată, că 
este hotărît să facă tot posibilul 
pentru a depăși dificultățile eco
nomice prin care trece țara. 
Guvernul, a spus el, va defini
tiva, după încheierea lucrărilor 
actualei sesiuni a Dietei (Par
lamentul Japoniei), proiectul de 
buget pentru anul fiscal ce va 
începe în luna aprilie 1976.

O nouă teorie privind 
descoperirea „lumii noi”

rele 9,30; 12,30; 16,15; 19.30), Bucu
rești (orele 9: 12,15; 16,15; 19,30).

MASTODONTUL : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

TENTAȚIA : Doina (ora 20).
ALBA CA ZĂPADA ȘI CEI 

ȘAPTE PITICI : Doina (orele 9,30; 
11.15; 13; 14,45; 16,30; 18,15).

ȘAPTE MIRESE PENTRU ȘAP
TE FRAȚI : Timpuri Noi (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN ȘI BRAN : Grivița (orele 9; 
11; 13; 16; 18; 20), Gloria (orele 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 20,45).

MUȘCHETARUL ROMAN : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 11; 15,30; 17,45; 
20).

FERMA LUI CAMERON : Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20,15).

PĂCALĂ : Unirea (orele 14;
19.15) .

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
Lira (orele 15,30; 19).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL

PAMTNTULUI : Drumul Sării (o- 
rele 15,30; 19).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

FLUVIUL FĂRĂ ÎNTOARCERE : 
Giulești (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,45).

CANTEMIR : Cotroceni (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20), Viitorul (orele 
15,45; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : Pacea 
(orele 15,30: 17,45; 20).

DRAGOSTE LA 16 ANI ’. Crfngași 
(ora 17).

ANA ȘI COMANDORUL ; Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,15), Flacăra (orele ;5,30; 
18; 20,15).

CALVARUL UNEI FEMEI : Cos
mos (orele 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

NOAPTEA ARTIFICIILOR :
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

EVADAREA : Moșilor (orele 
15.30; 18; 20,15).

OCHII SH1VANEI : Munca (ore
le 16; 19).

INCREDIBILELE AVENTURI

ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA t 
Vitan (orele 15,30; 18: 20.15).

DELICT DIN DRAGOSTE : Ra- 
hova (orele 9; 11,30; 15,30; 17,45; 
20).

ELIXIRUL TINEREȚII : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

LA UȘĂ — ora 19.30; Teatrul Mic : 
DUPĂ CĂDERE — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Acade
mia). : SIR ȘI ELIXIR — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CER CUVÎNTUL LA... DIVERSE 
— ora 19,30; (Sala Victoria) : CA
VALCADA COMEDIEI — ora 19.30; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
FLACĂRA LUI AUGUST — ora 
19,30; Circul București : CE VRĂJI 
MAI FACE JOSEFINI — ora 19,30.

Teatrul de Operetă :*  VICTORIA 
ȘI-AL EI HUSAR - ora 19.30; 
Teatrul Național (Sala Mare) : 
PERIPEȚIILE BRAVULUI SOL
DAT SVEJK — ora 19,30; (Sala 
Mică) : ÎMBLINZIREA SCORPIEI
— ora 19,30; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" (Schitu Măgurea- 
nu) : FERMA — ora 19,30; (Sala 
Studio) : POEZIE ȘI MUZICĂ — 
ora 19,30; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ULTIMA ORĂ — 
ora 19,30; (Sala Studio) : ȘOC LA 
MEZANIN — ora 19; Teatrul 
Giulești : COMEDIE CU OLTENI
— ora 19.30; Teatrul de Comedie : 
MUSAFIRUL CARE N-A SUNAT

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală. 10,00 Actualitatea 

culturală comentată de spectatori. 
10,20 Film artistic : „Decolarea se 
amînă". Producție a studiourilor 
sovietice. 11,35 La „Perla" se naște 
o idee. Invitație acolo unde mun
cesc tinerii întreprinderii „Perla"- 
Buzău. 11,55 Telex. 12,00 închiderea 
programului. 16,00 Teleșcoală. Lu-

mea profesiunilor contemporane. 
16,30 Curs de limba franceză. 17,00 
Telex. 17,05 Divertisment muzical- 
coregrafic. 17,30 Scena. Emisiune 
de actualitate și critică teatrală. 
17,50 Pentru sănătatea dv. : Ce 
trebuie să știm despre ulcerul 
gastro-duodenal. Prezintă dr. do
cent Lucian Buligescu. 18,00 Lecții 
TV pentru lucrătorii din agricul
tură. 18,45 „Dobroge scăldată-n 
soare" . — melodii populare. 19,00 
Australia azi. Documentar. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Anchetă socială : „Mai mult costă 
ața decît fața...". 20,40 Seară de 
teatru : „Steaua Zimbrului" de 
Valeriu Anania. Premieră TV. 
Spectacol realizat în colaborare cu 
Teatrul dramatic din Baia Mare. 
Poem dramatic inspirat din istoria 
națională, drama „Steaua Zimbru
lui" înfățișează un moment sem
nificativ din istoria Moldovei sub 
Bogdan I, întemeietorul dinastiei 
Mușatinilor. 22,10 24 de ore. ,

PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Janosik". 
Episodul V. 20,50 Julie Andrews... 
și nu numai muzică ușoară. Invi
tați : Sammy Davis jr., , Harry 
Belafonte, Jack Cassidy, Sandy 
Duncan, Peggy Lee, Dick van 
Dyke și alții. 21,25 Telex. 21,30 Ce 
știm și ce nu știm despre... 22,00 
Din filmoteca TV : Dinu Lîpatti.

Antropologul Jac
ques de Mahieu de 
la Universitatea din 
Buenos Aires a a- 
nunțat că există în 
prezent probe pe ca
re le consideră in
contestabile, din ca
re ar rezulta că eu
ropenii au descope
rit America de Sud 
cu mai multe sute 
de ani înainte de 
Columb. „Am studiat 
această problemă 
vreme de 20 de ani 
și dacă pînă în pre
zent nu am declarat 
nimic în acest sens 
— a spus el — este 
pentru că am vrut 
ca mai întîi să fiu 
sigur".

în ce constă, de 
fapt, noua teorie 
privind descoperirea, 
așa-numitei lumi 
noi ?

După o expediție 
de aproape șase săp- 
tămini întreprinsă în 
partea de est a jun
glei paraguayene, 
Jacques de Mahieu a 
descoperit ruinele u- 
nui zid ce se întin
de pe o lungime de 
45 metri, avînd o. 
înălțime de 10 metri, 
alături de două mici

forturi, situate Ia 
500 km nord de 
Asuncion. Noutatea 
descoperirii constă în 
aceea că atît zidul, 
se pare, de apărare, 
cit și forturile sînt 
gravate cu inscripții 
runice, o veche lim
bă nordică. Studiind 
caracteristicile fizio
logice ale unui trib 
de indieni din a- 
ceastă junglă, antro
pologul a ajuns la 
concluzia că structu
rile morfologice ale 
acestora sînt ase
mănătoare tipului 
nordic. Membrii tri
bului de guayaki au 
o față albă, părul 
brun-roșcat și poar
tă bărbi. Ducind o 
existență seminoma- 
dă în junglă, ei au 
fost semnalați în a- 
ceste locuri încă de 
pe vremea sosirii co
loniștilor spanioli, în 
secolul al XVI-lea.

Potrivit teoriei lui 
de Mahieu, guayaki 
sînt descendenți ai 
vikingilor, ajunși pe 
țărmurile Americii 
de Sud între anii 967 
și 1250 e.n. Se pre
supune că în această

perioadă ei au trecut 
din Mexic în Para
guay și acest lucru 
pare probat de fap
tul că în legendele 
indienilor se fac 
dese referiri la oa
menii albi și bărboși 
din estul continen
tului. Vikingii ar fi 
sosit în Mexic din 
Europa, au trecut 
în Venezuela și Co
lumbia și apoi s-ar 
fi împrăștiat în su
dul continentului, 
fondînd un imperiu 
viking la Tiahuana- 
co, în Bolivia. Ulte
rior, imperiul a fost 
distrus, ca urmare a 
atacurilor repetate 
ale triburilor de in
dieni locali. Supra
viețuitorii ar fi tre
cut în Paraguay și ar 
fi devenit „guayaki”. 
Potrivit părerii altor 
antropologi, indienii 
s-ar fi amestecat cu 
coloniști spanioli de
venind „fețe albe”.

Oricum, despre gu
ayaki se știe că fo-' 
losesc instrumente 
din lemn, securi de 
piatră și săgețile 
pentru apărare și 
vînat.
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