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ORGANIZAȚIILOR U.T.C.
responsabilă la realizarea
planului și angajamentelor

• CUNOAȘTEREA Șl ÎNSUȘIREA TEMEINICĂ A CUVÎNTĂRII 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, A DOCUMENTELOR CON
GRESULUI AL X-LEA AL U.T.C. Șl CONFERINȚEI A X-A A U.A.S.C.R.

• INSTRUIREA ORGANELOR NOU ALESE
Calendarul organizațiilor U.T.C. 

și A.S.C. înregistrează în peri
oada ce urmează două acțiuni 
prioritare meniți; să definească 
pregnant conținutul politic și or
ganizatoric al întregii lor activi
tăți. ‘ Veste adțiunî. desfășurate 
syb c. iducerea nemijlocită 
organelor și organizațiilor 
partid,- 
noașterii 
uteciști,

de 
vizează - asigurarea cu- 

i teAieinice de către 
de către întregul ti

neret a cuvîntării 
Nicolae Ceaușescu, rostită 
ședința festivă 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 Pionie
rilor. a hotăririlor Congres^Jui al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.. și, pe a- 
ceastă bază, să așeze în cen
trul preocupărilor lor, instruirea 
temeinică a organelor nou ale-

ctl 
re-

tovarășului.
la

se. la toate nivelele, 
sarcinile concrete ce le 
vin in vederea unirii si in- 
tensificării eforturilor tinerei 
generații în opera -de dezvolta
re economică și socială țării, 
în lumina hotăririlor 
sului al XI-lea al 
educarea politică.
nară a tineretului. . _
lui multilaterală pentru muncă și 
viață.

Această acțiune prevede ca 
In perioada noiembrie-de- 
cembrie 1975. fiecare comitet, și 
birou; fiecare secretar 
fiecare activist să se 
operativ și concret de 
toarele probleme :

I. Dezbaterile în rindurile ti
neretului, care se vor desfășu
ra in organizațiile U.T.C. și 
A.S.C.. in .lunile noiembrie, 
decembrie (pentru studenți și 
în ' luna ianuarie 1976) în adu
nările generale deschise. în ca
drul cărora se va prezenta t> 
informare • cu privire la sarci
nile ce revin ' organizațiilor 
U.T.C., A.S.C.. tuturor tinerilor 
din - cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și din do
cumentele Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a 
a U.A.S.C.R. Pe baza lor se 
vor stabili măsuri concrete în 
vederea aplicării în viață a 
hotăririlor adoptate de Con
gresul al X-lea al U.T.C. și 
Cou.'erinta a X-a a U.A.S.C.R.* 
urmînu ea ele să fie incluse în 
programele de activități adop
tate în cadrul adunărilor și 
conferințelor de dare de sea
mă și alegeri.

Dată fiind semnificația deo
sebită a acestor dezbateri, ele 
trebuie să abordeze în întreaga 
lor complexitate și profunzime 
direcțiile și căile de acțiune ale

Congre- 
partidului, 
revoluțio- 
pregătirea

U.T.C., 
ocupe 
urmă-

organelor și organizațiilor U.T.C. 
pentru etapa următoare, să vi
zeze, totalitatea implicațiilor po
litice. educative, organizatorice 
ale acestor documente, nu doar 
la nivelul unor discuții gene
rale. de principiu, (ci în mod 
concret, distinct, în funcție de 
specificul unității de producție, 
din industrie și; agricultură, 
învățămint. cercetare, armată 
etc., in cadrul cărora își des
fășoară activitatea organizații
le de tineret, să contribuie e- 
fectiv la antrenarea responsa
bilă a tineretului la realizarea 
sarcinilor de plan, la înfăptui
rea obiectivelor ce stau in fața 
unităților respective.

în cadrul învățămîntului po
litic se va organiza (in luna de
cembrie a.c. pentru organizații
le U.T.C. din unități economice 
și instituții, respectiv, în luna 
ianuarie 1976- pentru cele din 
școli și facultăți) o dezbatere 
cu tema „Sarcinile stabilite de 
Congresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
privind intensificarea și unirea 
eforturilor tinerei generații în 
opera de dezvoltare economico- 
socială a patriei; Educarea co
munistă, prin muncă și pentru 
muncă a tineretului". urmînd 
ca temele stabilite inițial pen
tru această perioadă să fie re- 
programate.

De asemenea, învățământul 
politic U.T.C. și A.S.C.. infor
mările politice, celelalte ac
tivități polițico-educative. pro
gramele caselor de cultură.

cluburilor și căminelor cul
turale. revistele școlare și 
universitare, stațiile de' radio
amplificare, gazetele de perete, 
toate celelalte forme și mijloace 
ale muncii de propagandă vor a- 
șeza in centrul preocupărilor lor 
prezentarea largă a cuvîntării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a 
documentelor Congresului al X- 
lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R.

Pentru realizarea la un înalt 
nivel politic a acestor activități, 
la conceperea și desfășurarea 
lor vor fi cuprinși în mod efec
tiv delegații și invitații care au 
luat parte la Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R.

Totodată, cu prilejul plena
relor comitetelor județene, 
municipale, orășenești și co
munale ale U.T.C., ale consili
ilor U.A.S.C. (A.S.C.) de la 
velul centrelor universitare, 
stitutelor și facultăților se 
prezenta o informare 
privire la sarcinile 
vin' tineretului din 
tarea tovarășului 
Ceaușescu și din documentele 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
și se vor stabili măsurile nece
sare în vederea aplicării hotărî- 
rilor adoptate, măsuri ce urmea
ză să completeze programele de 
activități adoptate la conferin
țele de dare de seamă și ale-

(Continuare in pag. a ll-a)

Numeroasele acțiuni declan
șate de organizațiile U.T.C. din 
unitățile economice argeșene in 
această jumătate a lunii noiem
brie au ca principal obiectiv 
creșterea contribuției tinerilor la 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan pe anul in curs 
și crearea condițiilor unei te
meinice pregătiri a producției 
anului viitor. In acest scop. în 
întreprinderi, au fost întocmite 
planuri concrete, de acțiune cu 
sarcini precise pentru fiecare 
utecist, s-au stabilit direcțiile a- 
supra cărora vor acționa tinerii 
în această perioadă. Ca urmare 
a. măsurilor luate de organiza
țiile U.T.C. din industria jude
țului pentru traducerea în prac
tică a sarcinilor și hotăririlor a- 
doptate de Congresul al X-lea 
al U.T.C., cea de-a. doua săptă- 
mînă a lunii noiembrie a marcat 
realizarea unor însemnate pro
ducții suplimentare de către ti-

neri. Astfel, la Întreprinderea 
de autoturisme Pitești unde 
toate eforturile sînt concentrate 
acum în direcția recuperării u- 
nor restanțe înregistrate in acti
vitatea secțiilor piese schimb 
auto , și tractoare, in urma am
plului program de acțiune între
prins de conducerea întreprinde
rii, organizația de partid și or
ganizația U.T.C., au fost consti
tuite echipe de tineri care să 
studieze toate resursele și posi
bilitățile existente pentru recu
perarea rămânerilor în urmă. 
Numeroase, secții, in care majo
ritatea colectivului o formează 
tinerii, și-au suplimentat anga
jamentele organizind in această 
perioadă zile de muncă record, 
numeroase acțiuni de muncă pa
triotică. în cadrul lor s-a rea-

NICOLAE MILITARU

(Continuare in pag. a ll-a)

STATUTUL

Cantități sporite
de nutrețuri 
necesare in

perioada de iarnă
întreprinderile agricole de »tat 

au asigurat pentru fermele zoo
tehnice cantități sporite de nu
trețuri necesare în perioada de 
iarnă. Producția mai bună da
torata măsurilor aplicate pentru 
ameliorarea pajiștilor și îngri
jirea culturilor furajere a per
mis depozitarea cu 25 la sută 
mai mult fin decît în anul tre
cut și cu 30 la sută mai multe 
furaje suculente însilozate. De 
asemenea, unitățile agricole de 
stat au pregătit circa 120 000 
tone pastă de porumb și orz ful- 
guit, folosite cu prioritate în în- 
grășătoriile de animale.

Cantitățile mai mari de nu
trețuri strînse se datoresc și 
faptului că în timpul verii pro
ducția de iarbă fiind bună s-a 
scos la pășunat un număr dublu 
de animale decît în anul pre
cedent. De menționat că pro
ducția pe pășuni s-a apropiat de 
10 000 kg masă verde la ha, o- 
biectiv fixat în programul de 
dezvoltare a zootehniei pentru 
anul 1975.

în fruntea acțiunii de sporire 
a producției de furaje și depo
zitare a acestora pentru sezonul 
rece s-au situat unitățile agricole 
de stat din trusturile Ialomița, 
Brașov, Mureș. Neamț, Suceava, 
Bihor și Arad

(Agerpres)

ni- 
in- 
va 
cu 

re-ce 
cuvîa- 

Nicolae
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

în conformitate cu hotărîrile celui de-al X-lea 
Congres al Uniunii Tineretului Comunist, pe 
baza propunerilor formulate de delegați, C.C. 
al U.T.C. a definitivat textul Statutului U.T.C., 
care se dâ publicității.

0 SCRISOARE, UN RĂSPUNS, 0 SUGESTIE

BACALAUREAT? l'l
Fata aceea care, într-o seară 

de octombrie, a urcat la tribuna 
conferinței U.T.C. a Liceului 
Gh. Sincai să prezinte darea 
de seamă a comitetului U.T.C., 
m-a surprins. Era în „civil" 
printre atîtea cuminți uniforme 
— purta o rochie cochetă, avea 
părul proaspăt coafat, fără cor
deluță. Directoarea liceului îmi 
limpezește nedumerirea: „a ter
minat în vară liceul dar 
este încă, pînă astăzi, după a- 
legeri, secretara noastră U.T.C.". 
Dezinvoltă, obișnuită cu a- 
ceasta sală de festivități 
unde, ca secretară, a con
dus multe ședințe, citea da
rea de seamă în fața unui plen 
familiar — uteciști-delegați și 
profesori-invitați. „Unde este 
studentă ?“ întreb, reflex, gîn- 
dind că secretara nu poate fi a *cit 
studentă. „Nu. nu este studen
tă ; a dat la psihologie, s-a de
cis puțin prea- tîrziu pentru 
acest domeniu, .a fost pregătită, 
dar, probabil, alții au fost mai 
bine pregătiți și n-a intrat. Din 
iulie muncește, e laborantă".

Nu s-a gîndit nici o clipă să 
dezerteze de la acest ultim act

al mandatului de secretar U.T.C. 
numai pentru motivul că n-a 
reușit la facultate. Are 19 ani, și 
în fața sa, toată viața, și toată 
ambiția de a se realiza.

Reconstitui acea seară a se
cretarei U.T.C. venită din pro
ducție să raporteze în fața or
ganizației liceului, parcurgînd o 
scrisoare trimisă redacției de o 
mamă a cărei fiică n-a reușit la 
limbi străine. Trebuie să ne 
imaginăm drama familiei, ne 
sugerează mama.. Nu-i venea să 
iasă din casă, să n-o întîlneas- 
că vecinii, colegii de serviciu, s-o 
întrebe ce-a făcut fiica. Apoi, 
s-a aflat și au început să curgă 
compătimirile și consolările 
pentru cele cîteva prăpădite de 
sutimi care au despărțit-o pe 
fiică de ultimul intrat. Nu — 
nu concepe să nu devină stu
dentă. O unica fiică au, pentru 
ea muncesc, 
rînd cu 
știe, azi, 
un viitor 
facultate, 
regim de 
influențată de „vulgaritățile" 
vieții, să se formeze ca a in-

ca să o vadă în 
oamenii, că doar se 

o fată, ca să-și facă 
e întrebată dacă are 
Au crescut-o intr-un 
severitate, să nu fie 

de

telectuală cizelată. IȘi acum-a- 
cum, se întreabă mama, să ac
cept să o văd vînzătoare ? Cîș- 
tigăm destul și putem munci 
mai mult pentru viitorul fetei, 
avem datorii față de ea, ca pă
rinți, scrie mama sincer în- 
spăimîntată de perspectiva ca 
fiica să dea de greu de la vîrs- 
ta asta, după ce a fost crescută 
ferită de griji, de asperitățile 
vieții. Un colectiv de . muncă ar 
putea, continuă scrisoarea, să-i 
dăuneze educației, caracterului, 
fiindcă mama știe din experien
ță că la serviciu se cere multă 
muncă, se vorbește mai dur, 
omul este criticat, iar fata n-are 
condiție fizică pentru efort de 
opt ore, nici condiția morală 
pentru o atmosferă mai aspră : 
s-ar demoraliza, e convinsă, și 
cu moralul scăzut n-ar mai pu
tea învăța și pentru , concurs. 
Concluzia sună hotărît : dacă 
un copil nu e derbedeu, nu-și 
pierde vremea pe străzi, să 
poată sta acasă cîtă vreme pă
rinții îl întrețin, pînă reușește 
la facultate ! Statul n-are ce 
pierde din moment ce nu mai 
cheltuiește cu el între termina
rea liceului și intrarea la facul
tate. Mai cu seamă fetele, ba
calaureatele, ar trebui să aibă 
acest regim.

Scrisoarea este mult mai de
taliată în întrebări și argumen
te în favoarea pauzei acordate 
după bacalaureat celor ce n-au 
intrat la facultate. Sinceritatea 
semnatarei este dezarmantă în-

LUCREȚIA LUSTIG

(Continuat» in pag. a ll-a)

In laboratorul de fizică al 
Liceului electrotehnic nr. 6, 
situat pe platforma Măgurele

Foto : VASILE RANGA

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 

vor face o vizită oficială de prietenie în Iran
în spiritul relațiilor de pri

etenie și cordialitate dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Iran, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au tost invitați de către

Maiestatea 
șahinșahul 
Maiestatea

Sa Imperială 
Aryamehr și 
Sa- Imperială

Farah Pahlavi, șahbanu a 
Iranului, să facă o vizită 
oficială de prietenie în 
Iran.

Președintele Republicii 
Socialiste România și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
acceptat cu plăcere invita
ția, vizita urmînd să aibă 
loc între 27 noiembrie șl 1 
decembrie 1975.

INTERVIUL
acordat de tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU
Radioteleviziunii italiene

După eum s-a anunțat, la 12 noiembrie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a primit pe Franco Catucci, 
trimisul special al Televiziunii italiene — RAI—TV, căruia i-a »- 
cordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, țara dumnea
voastră s-a manifestat ca una 
dintre cele mai convinse și 
cointeresate promotoare ale 
securității și cooperării in 
E,uropa. . Care este opinia 
dumneavoastră în legătură 
cu modul in care s-au apli
cat, pină în prezent, acor
durile de la Helsinki ?

RĂSPUNS: Intr-adevăr,
România a acționat, împreună 
eu celelalte state, pentru reali
zarea Conferinței general-euro- 
pene, pornind de la necesitatea 
așezării relațiilor pe continent 
pe principii noi, a creării încre
derii și securității pentru toate 
națiunile, a dezvoltării unei 
largi colaborări în toate dome
niile de activitate.

Menționez că am colaborat 
bine cu reprezentanții Italiei — 
ca și cu ai altor state — in pre
gătirea și desfășurarea . Confe
rinței general-europene. Consi
derăm că spiritul de colaborare 
care s-a manifestat timp de a- 
proape trei ani între toate sta
tele participante la conferință a 
dus la o mai bună cunoaștere și 
o întărire a colaborării genera
le între statele continentului.

încheierea cu succes a Confe
rinței general-europene con
stituie, după părerea noastră, 
un eveniment de importanță is
torică, menit să deschidă o eră 
nouă, nu numai pentru conti
nentul european, dar și pentru 
întreaga lume.

Fără îndoială că acum, după 
adoptarea documentelor, este e- 
sențial să se treacă la realiza
rea în viață a celor convenite.

Au trecut de atunci numai 
citeva luni — și este’greu de fă
cut o apreciere. Cred că ceea 
ce se poate spune este că va 
trebui să insistăm și să acțio
năm — in spiritul în care s-a 
lucrat în pregătirea conferinței 
— pentru infăptuirea în viață a 
tuturor prevederilor din docu
mentele semnate la Helsinki, 
în mod deosebit consider că 
trebuie acordată mai multă a- 
tenție aspectelor militare ale 
securității europene, trecerii la 
măsuri de dezangajare militară, 
de dezarmare, care 
consolidarea și 
cursului destinderii 
in întreaga lume.

ÎNTREBARE : 
președinte, regiunea balcanică 
este o zonă strategică pentru 
destinderea internațională. 
Considerați că problemele 
care caracterizează in prezent 
situația politică generală din 
această regiune pot fi depă
șite ?

RĂSPUNS : Consider că Bal
canii reprezintă o parte inte
grantă a securității și colaboră
rii în Europa și. de aceea, ac
ționăm ferm pentru realizarea 
unei colaborări multilaterale în
tre toate statele din această re
giune. Problemele actuale exis
tente în Balcani — mă refer în
deosebi la Cipru — trebuie so
luționate rapid. în spiritul în
țelegerii și colaborării, pe baza 
tratativelor politice intre toate 
statele interesate, care să ducă 
la asigurarea-independenței, su
veranității și integrității Cipru
lui. la conviețuirea pașnică intre 
cele două comunități.

să asigure 
dezvoltarea 

în Europa și

Domnule

Ne pronunțăm totodată, pentru 
soluționarea problemelor pe ca
lea tratativelor pașnice dintre 
Grecia și Turcia, considerînd 
că aceasta reprezintă, de aseme
nea. un factor important pentru 
dezvoltarea colaborării balcanice.

Apreciez că există premisele 
care să permită depășirea actua
lei situații încordate și să se 
realizeze pași noi pe calea dez
voltării colaborării în Balcani, •> 
între toate statele, spre crearea 
unei zone a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare, fără baze 
militare străine.

ÎNTREBARE • Domnule 
președinte, cum apreciați per
spectivele relațiilor italiano- 
române în cadrul general al 
raporturilor economice ale 
țării dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Doresc să mențio
nez cu multă satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor româno-i- 
taliene. Am putea spune că nu 
există domeniu de activitate în 
care țările noastre să nu cola
boreze — atit bilateral, cjt și pe 
plan internațional.

în ce privește raporturile eco
nomice. voi menționa numai 
faptul că în ultimii cinci ani 
schimburile dintre țările noastre 
s-au dublat, în ciuda greutăților 
provocate de criza economică 
din ultimii ani. Aceasta demon
strează posibilitățile mari pe 
care le au economiile celor două 
țări pentru extinderea, în urmă
torii ani, a colaborării economice 
și cooperării în producție. După 
părerea mea,-există toate condi
țiile ca in următorii cinci ani să 
dublăm schimburile economice 
dintre țările noastre — așa cum ' 
avem condiții să colaborăm 
strins și în realizarea noii ordini 
economice internaționale și, fără ■ 
îndoială, în infăptuirea securită
ții în Europa.

Județul Alba a îndeplinit
planul cincinal

în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani — de 
pe străvechile meleaguri ale ju
dețului Alba. Comitetul județean 
de partid. t aplicînd cu fermitate 
în viață h'otărîrile partidului și 
statului nostru, prețioasele in
dicații ce ni le-ați dat în mai 
multe rînduri cînd ați fost in 
mijlocul nostru, raportează cu 
justificată mîndrie patriotică 
conducerii de partid, dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, realizarea în între
gime, în ziua de 19 noiembrie 
a.c., a prevederilor planului cin
cinal 1971—1975 la producția 
globală industrială.

Avansul obținut în îndeplini
rea actualului cincinal înainte de 
termen ne permite Să obți- 
nfem suplimentar pînă la sfîrși- 
tul anului o producție globală 
industrială de aproape 900 mi
lioane lei, concretizată în im
portante produse pentru econo
mia națională cum sînt : mașini 
și utilaje pentru industria meta
lurgică în valoare de 122 milioa
ne lei, 900 tone cupru de convtr- 
tizor, 880 tone cupru în concen
trate, 500 tone plumb, 8 500 tpne 
sodă caustică, peste 8 000 tone 
antidăunători pentru agricultură, 
aproape 110 mii bucăți mașini de 
spălat rufe, peste 11 000 mașini 
de cusut industriale. aproape 
700 000 perechi încălțăminte, 
peste 6 milioane bucăți tricota
je, însemnate cantități de che
restea, de mobilă și alte produse 
de calitate superioară înnoite și

modernizate de mai multe ori 
în această perioadă.

în domeniul exportului, 
cărui sarcini de plan pe cinci
nal au fost realizate încă de la 
sfîrșitul primului trimestru al 
acestui an. se vor livra peste 
prevederi produse în valoare de 
peste 290 milioane lei valuță.

ale

Telegrama adresată 
tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
de Comitetul 

județean de partid
Acest rodnic bilanț marchea

ză — în cadrul amplului proces 
de industrializare socialistă a 
țării, de înflorire armonioasă a 
tuturor zonelor patriei — dez
voltarea economico-socială a ju
dețului Alba intr-un asemenea 
grad care a permis dublarea 
producției globale față de anul 
1970. Au fost construite și mo
dernizate aproape 50 de capaci
tăți de producție în industrie, 
s-au creat aproape 20 000 noi 
locuri de muncă, volumul inves
tițiilor alocate în acest cincinal 
fiind mai mare decît cel realizat 
în întregul deceniu anterior.

Agricultura, ramură de bază, a 
economiei județului, a cunoscut 
și ea un proces dinamic de mo
dernizare și chimizare, de pu
nere în valoare în mai mare 
măsură a potențialului, obținînd 
producții vegetale și animale de 
la an la an tot mai sporite.

S-au construit în acest cincinal 
peste 8 000 apartamente, mai 
mult de 5 000 case noi, s-au 
creat peste 8 000 noi locuri în 
grădinițe și cămine, 1 100 în cre- 
șe, un însemnat număr de săli 
de clasă, laboratoare și ateliere 
școlare, peste 1100 paturi in 
spitale, s-au modernizat și ex
tins rețelele de drumuri și căi 
ferate, cea comercială, populația 
județului beneficiind de condi
ții tot mai bune de muncă și de 
viață, veniturile oamenilor mun
cii crescînd în această perioadă 
cu peste 53 la sută.

Vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, oamenii muncii din ju
dețul Alba sînt hotărîți să con
solideze acest important succes 
prin înzeeirea eforturilor pentru 
îndeplinirea și depășirea preve
derilor planului pe acest an și 
pregătirea temeinică a producți
ei anului 1976. primul din viito
rul cincinal, t.ranspunînd neabă
tut în viață istoricele documente 
ale celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, contribuind în 
acest fol la propășirea României 
socialiste, la ridicarea ei pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Vi-I mai amintiți, desigur, pe nobilul Ve
netian, seniorul Pococurante. Memoria bu
nului cititor din vremurile noastre funcțio
nează și ea, ca să zic așa, cibernetic. 
Nu-ți amintești ceva oricînd, ci la comanda 
unor evenimente ori împrejurări speciale. 
Mai des se întîmplă ca viața să ne evoce 
o carte decît literatura să ne amintească 
realitatea. Există un instinct fără greș care, 
sub presiunea anumitor împrejurări, îți 

„orbește" mîna spre un raft și 
carte,

cu 
precizie 

pagi-

conduce 
spre o 
deschisă 
mare | 
chiar la 
na de care, îți 
dai seama re
citind-o, aveai 
mare nevoie. 
Pococurante, pe 
care l-am în- 
tîlnit mai des 
un personaj suspicios, 
bă din nas la orice,

că nu plouă, că se scrie sau că nu se 
scrie, ce mai, și-a făcut o adevărată dis
tracție, stranie distracție, din a strîmba 
din nas la orice. Sigur, trebuie să fii Can
did ca să existe Pococurante. Personajul 
lui Voltaire, cum bine se știe, este un mare 
senior, are palat cu grădini foarte îngri
jite și nu lipsesc de acolo frumoasele statui 
de marmură. Cred că, tot ca să le nege 
frumusețea, îi plăceau păunii. E foarte bo
gat și, lucru ciudat, dă dovadă cu oaspeții

să vezi defecte acolo unde 
tăți.

Inocența și credulitatea 
rămas proverbiale. Politețea 
dură a gazdei sale, de asemenea. Trebuie 
să înțelegem că politețea nu era altceva 
decît convenția acceptată, „sacrificiul" ne
cesar pentru ca Pococurante să-și poată 
face meseria unicei sale distracții. Deși 
seamănă cu Zoii, denigratorul lui Homer 
(pe care, nu pe Homer I,

alții vad caii-

lui Candid au 
lipsită de căl-

cineva credea re
cent că ar -tre
bui să-l reabi
lităm), lui 
cocurante 
lipsește 
tura de 
nie : 
Fiindcă 
este un 
mător pizmaș în 

este oarecum lip- 
. . cauză ci pur și

simplu un „artist" al nemulțumirii si deni
grării fără mobil. El e fericit cu scîrba pe 
care o nutrește față de ceea ce neagă ; pe 
Zoii, în schimb, il bănuim profund neferi
cit, fiindcă e ros de invidie și pizmă : el e, 
poate, rivalul lui Homer. Omenește ni-l ex
plicam și, cum sîntem noi înșine mai mul
țumiți cînd ni se pare că am găsit o ex
plicație (dovadă măgulitoare a propriei 
perspicacități), înclinăm să-l și absolvim» 
Cînd sîntem mulțumiți de noi sîntem mai

CE MAI FACI, CANDID ?
de C. Stănescu

Po- 
îi 

trăsă- 
rude-

pizma. 
el nu 
defăi-

în ultima vreme, 
bănuitor, 

probabil pen
tru a nu greși avînd o opinie favorabilă ; 
înclină spre oarecare mizantropie și afec
tează, fiindcă nu-l cred sincer, o cotidiană 
nemulțumire față de tot ce vede sau aude. 
Și-a făcut din negare, cum se spune despre 
unii critici „răi", o profesiune. Se poate să 
fie și un exces de prudență, nu zic nu. 
E nemulțumit că se construiește un bloc în 
fața ferestrei lui după ce pînâ acum fusese 
și mai nemulțumit că golul care se căsca 
dincolo de fereastră îl atrăgea, cum zice 
el, ca un abis. E nemulțumit că plouă sau

este 
strîm-

de foarte mare politețe, dar și, cum no
tează cu subtilitate scriitorul francez, de 
„foarte puțină căldură". Tot ce-l impresio
nează pe Candid și-i stîrnește o sinceră 
admirație provoacă replica dezabuzată și 
nemulțumită a lui Pococurante : tinerele 
drăguțe și curat îmbrăcate ce le oferă cio
colată pregătită cu „dichis", galeria ta
blourilor lui Rafael, concertul dat in, chipu
rile, onoarea oaspeților, un Homer „minu
nat legat", în sfîrșit, Virgiliu, Horațiu, p- 
cero, nimeni și nimic nu-i place. O, ce mare 
geniu și Pococurante ăsta - spune „printre 
dinți" Candid - nimic nu-i place, conchi- 
zînd că e o mare plăcere să critici orice,

cazul căruia efectul 
sit de propria sa

(Continuare în pag. a ll-a)
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SENTIMENT Șl POZĂ )
Se încearcă de la o vreme, e 

drept, încă cu timiditate. 6 de- 
finire a trăsăturilor specifice 
poeților afirmați îh ultimii arii. 
Cum se întîmplă de obicei, pă
rerile diferă. Ceea ce nti-i tocmai 
lucrul cel mai rău. fiindcă în li
teratură unanimitatea opiniilor, 
„critica corală", e plictisitoare 
?i, la urmă urmei. neConttruc- 
tivă. Un poet remarcabil, du
blat de un fin’ eseist, propunea, 
de pildă, drept sigur semn dis
tinctiv al generației anilor. ’70 
caracterul imploziv al discursu
lui liric al reprezentanților săi. 
în ceea ce mâ privește cred că 
ar trebui să luăm în considera^ 
re antinorHia cerebraii-senti- 
mentali și să ținem cont și de 
categoria poeților să le spunem 
„de tranziție" Adevărul este că 
față de antecesorii lor imediati, 
un Mtrceâ Dlnescu. un Horia 
Bfidescu, uri Dinu Flămind Sau 
un Dan Re ta fu sînt de-a 
dreptul explozivi. Succesul lor 
de critică și de public n-a foșt 
deloc întîmplător. După o pe
rioadă de obositoare prolifera
re a poeților tentați de abstrac
tizării sterile a geometrilor 
de circumstanță., acești autori 
veneau cu o sensibilitate ne-, 
contrariată, cu 0 anume „cu
răție", aveau curajul să plon
jeze în apete sentimentului, 
să-i captrize în cuvînt ritrnurile. 
Mai mult, cel de-al doilea volum 
ăl majorității autorilor enume- 
rați anterior, se Subsumează, prin 
excelență, lirismului erotic. Ge- 
riul nu este deloc ușor, perico
lul fundamental fiind tentația 
„trăirii" neSublihiâte. Ce se uită 
prea repede, de către un poet 
sau altul, este faptul că nu arta 
de â trăi Coriteazâ, ci de a crea 
emoții. Lucrurile se verifică în 
fcazul a doi remarcabili poeți ti
neri. Horiâ Bădescu și Mircea 
Florin Șandru, aflați acum lă a 
doua carte.

Evoluția celui dintîi e aparent 
mai imprevizibilă.

De la celebrarea miracolului 
fecundității, a „tumultului mate
riei în viguroasă agregâtie"

(cum ar zipe G. Călinescu) din 
Mările Eleusii (1971) îri Ne
văzutele urse (Editura Dacia) 
poetul își înscrie sensibilitatea 
într-o altă gamă. într-una „mi
noră*. bemolizâtă. Poetul ciută 
din ..flaute de mătase". își pune 
surdină efuziunilor sentimen
tale. mâi bine zis Și le caligra
fiază ceremonios, protocolar, 
conform unui cod erotic truba- 
duresc în care amestecă efluvii 
eminesciene : „Iubește-mă sea
ra Karin / sub trecerea 
marilor urse / Sub o(*hiul tăce
rilor plin / de oasele mele stră
punse // Iubește-niă Seara Kâ- 
rin / eu reci, singuratice do
ruri ; / suna-vor în mine de
plin / din haos eternele co
ruri ! // (Cîntec nordic). Ver
surile au, fără excepție, o sua
vitate prerafaelită. curgerea

CRONICA
LITERARA

# (Urmare din pa%. I)

lizat o producție suplimentară 
de peste 500 (^}0 lei. Pe baza 
acestor Succese, importante, a 
măsurilor inițiate de organizația 
U.T.C. ți aflate acum în curs de 
aplicare, tinerii și-au luat anga
jamentul recuperării în cel mai 
scurt timp a tuturor răminerilor 
in urmă înregistrate in activita
tea întreprinderii.

Importante acțiuni de muncă 
patriotică în sprijinul producției 
au mal fost întreprinse la 
I.P.M.P.B. Pitești, unde tinerii 
au realizăt de la începutul lunii 
noiembrie și pină in prezent o 
producție suplimentară in va
loare de peste 4O0OO lei. Con
comitent, ei au mai raportat 
realizarea în această perioadă a 
unor economii de peste 600 kg 
ciment. 500 kg electrozi, 1 000 kg 
oțel de scule și alte materiale 
și materii prime in valoare de 
peste 5 000 lei.

— Pentru a ne situa la înăl
țimea răspunderilor încredin
țate și a mări contribuția ute- 
ciștilor la realizarea sarcinilor 
de plan pe acest an — ne-a spus 
tovarășul Mihai Eleodor, preșe
dintele Consiliului tineret mun
citoresc al Comitetului județean 
Argeș al U.T.C. — în toate or
ganizațiile de tineret din indus
tria județului nostru se între
prind în aceste zile importante 
inițiative și acțiuni la care par
ticipă toți uteciștii. O astfel de 
acțiune de muncă patriotică în 
sprijinul producției, organizată 
săptămina aceasta in peste 30 de 
unități economice, s-a concreti
zat In realizarea unei producții 
suplimentare de peste 1,5 mi
lioane lei și în economisirea u- 
nor însemnate cantități de ma
tern prime, materiale și energie, 
în continuare,, avem desigur In 
vedere și alte măsuri pentru ex
tinderea și generalizarea celor 
mai valoroase inițiative uteciste, 
pentru întărirea ordinii și disci
plinei la fiecare loc de muncă, 
educarea tinerilor in spirit mun
citoresc, creșterea nivelului lor 
de calificare profesională, parti
ciparea activă, responsabilă a 
tuturor tinerilor la înfăptuirea 
sarcinilor economice ale jude
țului.

lentă, calmă, meliferă (din care 
nu-i âbsentă o notă de con
venție stilizată, de artificiu) 
făcindu-^le memorabile. Curios, 
chiar și blestemul, deși păs
trează ceva din violența im
precației . argheziene, este dia- 
fanizat, spiritualizat : „Și dacă 
va Să fie să mă alungi vreoda
tă / pe tărmureâ uitării de-â 
pururea stăpin 7 să ți se facă 
umbra privirilor de piatră / și 
să-ți Coboare spaima înghețului 
pe sin /.../ să te tirăști in patul 
însingurării tale / și Să-țf mi
roasă ceasul sudorilor a crin / 
să ie dorești în raclă de lăcrămf 
îngropată / și mut să-ți fie 
glasul plinsorilor ! Amin !“ 
(Blestem). Nu iubita este, de-* 
altfel, suverana poetului, ci 
iubirea. Sâu, mai exact, iubirea 

^pentru iubire, ceea ce face din 
aceste poeme o suită de elegii 
narcisiste.

Horia Bădeșcu pâre a fi ajuriS 
Înainte de vreme la conștiința 
minciunii ascunse în cuvihte. 
Minciună al cărei remediu ra
dical este, se zice, tăcerea, hu-i 
vorbă și ea frecvent invocată, 
într-un stih este schițat cu un 
cărbune subțire „întunericul 
vorbelor sfinte / in nețărmuri- 
ta-mi tăcere", în altul, un peisaj 
boreal este vegheat de „ochiul 
pustiu al tăcerii". însă această 
tăcere nu înseamnă moartea 
Cuvîntuluii Cum âm fi tentați să 
credem, ci un mod ideal de a 
simți marele ritm, de a capta 
în cuvinte muzica sferelor. Se
dus de poza suavității, Horiâ 
Bădescu 
atent la 
vin din 
Dacă lira lui ftu le 
struna întotdeauna, e 
că autorul nu e fidel _.r__ 
tici proprii ce postulează trăi
rea în sensul frumosului, hu în
frumusețarea in senSul trăirii.

Aceeași evoluție în direcții 
unui suav manierism e proprie 
și lui Mircea Florin Șandru. $i 
în Luminile orașului (Editura 
Eminescu) el se abandonează 
unei mitologizări a spațiului ci
tadin, pe care-i evocă într-un 
vers elastic, marcat de volup
toase aventuri metaforice. Mai 
„artist" decît în Elegie pentru 
puterea orașului, dovadă sus
pendările de efect ale discursu
lui liric. Imaginile discret halu-

este un eminescian 
acordurile 
„oceanele

grave ce 
infinirei"* 
poâte în- 
din cauză 
unei poe-

cinatorii, recuzita „magică", 
poetul este insă și mai poseuri 
Erotica este teatralizată, peisa
jele enigmatice, fictive, imate
riale, Scăldăte într-o lumină 
crepusculară, fiind decorul unui 
monolog declamat în fața o- 
glinzii. Imăginîndu-se în postu
ra de Prinț al nopții, poetul 
este de fapt un Pierrot iafor- 
ghian ce contemplă un rătăcitor 
spectru al melancoliei : „Un fiu 
rătăcitor ai mamă, / Un Prinț al 
nopții care nu obosește / de / 
atîta vreme călătorind. // Tu nu 
m-ai învățat gustul acelei 
nopți / Cînd, coborind într-o 
gară, nimeni nu te întreabă / 
De unde vii. O, bine ar fi/ Dacă 
timpul ne-ar ajunge pentru toa
te ăceste dra$e, / Dacă-n trenul 
âcesta subțire / Nu s-ar face 
întotddâuHâ frig". Gestica este, 
curp se poate observa, rituală, 
exersată eh sistemă, pentru a 
investi versul cu o doâă de 
gravitâte în plus. Atitudinea 
este specifică celor foarte tineri, 
și dâcă in cele mici putem 
aminti de cele mari, un perso
naj Stendhalian din „Roșu și 
negru'1, juvenilul episcop de 
Agde, care încerca asiduu să a- 
fișeze o mină de vîrsthie. repre
zintă o efigie tutelară. Negreșit, 
Mircea Florin Șandru este și 
acum, în pofida unui prematur 
manierism, generat probabil și 
de succesul de critică, un ele
giac vaporos, cu resurse de ex
cepție. Chiar dacă hu Sînt lip
site de o notă de afectare stu
diată. Poemele lui sînt „fru
moase", citabile, chiar cu 
delicii. De cele mai multe 
ori ne âflărri în făta unor 
superioare romanțe, fluide și 
cantabile, punctate de tretno- 
louri sentimentale preluate din 
recuzită dulceâg-retorică a mi
cului romantism : „De ce-nțelegi 
să vii spre mine numai atît cit 
se cuvine, / Cum ploaia vifti 
Înaintea orașului și se oprește? 
/.../ Orașul rotitor și straniu 
fărimițindu-se in sine / Și ges
turile descompuse care se urcă 
și dispar / Iată că bate înc-0 
dată in învelișul minții tale / O 
mină muritoare, albă, rugîn- 
<lu-te să te trezești / Că ai lăsat 
deschisă u$a și-o pasăre năucă, 
moâle / De bună voie vreâ să 
intre în colivia care ești". TOt 
o romanță galantă, Cu fihe iri
zări melancolice, aflată la egală 
distanță de disperările patetice 
și expansiunile lacrimogene, este 
Si poema Doi, minată 
din păcate de moralități 
amoroase : „Ne apropiem în 
ceață, cu contururile vii. / Cu 
lumina coftdensată-n fiecare in
tr-alt chip / Cîte doi mor alba
troșii, asta trebuie s-0 știi / Cu 
aceeași zvîcnitură pe o undă de 
nisip / Trebuie să fim aproape, 
să nu treacă printre noi / Aerul 
care desface trupurile noastre 
iar, / Fiindcă-ntr-o anume Clipă 
se sfărîmă cîte doi / Arborii în 
etre cintă fructele tu gust 
amar".

în Luminile orașului Mircea 
Florin Sandru supune romanța 
unei tratări estete. Ceea ce este 
poate prea puțin pentru supe
riorul său talent.

geri ale respectivelor organiza
ții și asociații.

II. O a doua mare acțiune 6 
Constituie instruirea organelor 
hou alese care se va desf 
fășura după cum urmează :

— la nivâlul județelor, cu par
ticiparea membrilor birourilor 
Comitetelor județene, municipale 
Îi orășenești ale U.T.C., timp de 

—2 zile după-amiază ; secreta
rii comitetelor comunale alfe 
U.T.C. vor fi convocați după 1 
decembrie timp de 2 zile ;

— la nivelul municipiilor și 
Orașelor, cu participâreft secreta
rilor comitetelor și birourilor 
Organizațiilor U.T.C. pe categorii 
de organizații (întreprinderi, 
instituții, unități de deserviri, 
școli) ;

— la nivelul centrelor univer
sitare, membrii consiliilor res
pective. și birourilor consiliilor 
pe institute și președinții con
siliilor pe facultăți, timp de 1—2 
zile, dupâ-amiaZă ;

— lâ nivelul comunelor, între
prinderilor, instituțiilor, Școlilor 
și facultăților lâ instruire vor fi 
cuprinse toate cadrele alese, 
timp de 2 zile după încheierea 
programului de lucru sau de în- 
vâțâmtnt.

Aceste instruiri vor avea ur
mătorul conținut :

1. Studiul ciivîntării tovarășu
lui Nicolae CeauȘeSCu, â docu
mentelor Congresului al X-lea 
al U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.

2. Râalitârea unor expuneri 
privind :

â) Sarcinile c£ revin organiza
țiilor U.T.C. (A.S.C.) pentru în
făptuirea indicațiilor tovarășului 
Nicolae Câaușescu, a hotăririlor 
addptâte de CofigrCsul al X-leâ 
al U.T.C, și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R.

b) Direcțiile de activitate și 
sarcinile organizațiilor U.T.C. 
(A.S.C.) reieșite din hotftrîrile

Congresului al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
pentru diferitele categorii de ti
neri, în funcție de categoriile de 
tineri participante la instruire.

c) Organizarea și planificarea 
muncii organelor și organizațiilor 
U.T.C. (A.S.C.) ; instruirea me
todică. pe categorii și domenii 
de activitate.

O atenție deosebită trebuie â- 
cordată în cadrul acestor instru
iri pregătirii temeinice, instrui
rii metodice — concrete ă orga
nelor nou aleăe, marea majo
ritate fiind cadre noi, ceea ce 
impune ca fiecare comitet

SARCINI
PRIORITARE

fiecare
A.S.C., 

abOrde-
i com-

problematicii legată

sau birou U.T.C., 
consiliu sau birou 
fiecare secretar să 
ze cu toată seriozitatea 
plexitatea „
de conținutul, formele, metodele 
și eficacitatea instruirii. De ase
menea. se recomandă ca se
cretarii de organizație care 
âu fost reâleși să înfățișeze din 
experiența proprie de muncă în 
organizație, să participe la dez
baterile care se organizează pe 
anumite probleme.

Dată fiind importanța excep
țională a orientărilor și indica
țiilor date de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușfescu, sarcinile deo
sebite ce sînt stabilite în Ra
portul C.C. al U.T.C. și Rapor
tul Consiliului U.A.S.C.R., se
cretariatele comitetelor jude
țene ală U.T.C. âu datoria 3e

a orienta instruirea aparatului 
spre aprofundarea probleme
lor de esență ; a elemen
tului calitativ nou conținut în 
documentele forumului tinere
tului, să clarifice în amă
nunt. prin intermediul unui stu
diu organizat', ce se va desfășu
ra în luna decembrie â.c. și ia
nuarie 1976. toate problemele 
de fond și specifice fiecărei cate
gorii de tineri și domeniu de 
activitate, stabilind sarcini co
respunzătoare pentru fiecare or
ganizație. în vederea traducerii 
neabătute in viață a hotăririlor 
Congresului al X-lea al U.T.C. 
si Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
In toată această acțiune, un ac
cent deosebit tfObitle pttt pe 
studierea. îndeosebi de către toți 
ufeciștii și cadrele ălesO a cilvîn- 
târii secretarului general ăl 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. â documentelor Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
Conferinței a X-ă a U.A.S.C.R.

ESte de datoria comitetelor 
județene, municipale, orășenești 
și comunale U.T.C., â Consilii
lor A.S.C. (U.A.S.C.) să tran
sforme aceste acțiuni într-un 
moment politie și organizatoric 
de puternică mobilizare a tu
turor forțelor organizației, așa 
îricit ele să constituie pentru 
toți tinerii din industrie, agricul
tură, școli, facultăți, un pri
lej de unire și intensificare 
a eforturilor colective in vede
rea realizării cu succes a sar
cinilor de plan, a stimulării e- 
xigenței și responsabilității față 
de pregătirea lor politică 
și profesională, materializată îh 
noi fapte de muncă, învățătu
ră și viață comunistă, menite 
să ducă la creșterea contribuți
ei active a tinerei generații, a 
organizației sale, la înfftptuireâ 
Programului partidului de făuJ 
rire a societății Socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
â României spre comunism.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, a primit din partea președintelui Republicii Panama, 
DEMETRIO B. LAKAS B., următoarea telegramă :

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul de salut adresat 
guvernului și popiorului panamez, cu prilejul aniversării întemeierii 
Republicii Panama.

Vă rog să pritniți expresia celei mai înalte și distinse consi- 
derațiuni.

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

du prilejul răîrit-testirii dumneavoastră în înalta funcție de pre
ședinte al republicii, am deosebita plăcere de a vă adresa, în nu
mele poporului român și al meu pefsdnâl. cele mai cordiale feli
citări și urări de- sănătate in nobila misiune pâ care v-a încredin
țat-o poporul ivorian prieten.

îrrii exprim . cortvAigerea că relațiile romăno-ivoriene vor cu
noaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri. în folosul celor 
două țâri și popoare, al colaborării și cooperării internaționale, al 
cauzei păcii și progresului în lume.

Președinielâ

iNAPOIERE
Miercuri, lâ amiază, s-a reîn

tors în Capitală delegația mili
tară condusă de generalul-colo- 
nel Ion Coman. prim-^adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef âl Marelui Stat Major, care 
a făcut 0 vizită oficială în Ve
nezuela. la invitația comandan
tului general al trupelor de 
uscat.

EXPOZIȚII
Miercuri. în sala Kalinderu a 

Institutului de ârte plastice „Ni- 
cOlae Grigorescu" din Capitală, 
a avut loc vernisajul expoziției 
de desene ale preșcolarilor și 
elevilor americarft organizată 
cu sprijinul Alianței pentru e-

ducație artistică din Statele 
Unite ale Americii.

Incepind cu luna decembrie, 
expoziția va fi prezentată in 
mai multe orașe din țară, dintre 
care amintim Brașov, Tîrgu Jiu, 
Tîrgu Mureș. Piatra Neamț, 
Baia Mare și Reșița.

★
O artă mai puțin cunoscută 

publicului nostru, arta eschimo
șilor dirî Câneîdâ. este prezentată 
in cadrul unei expoziții care s-a 
deschis la galeria Teatrului Na
țional din Capitală. Expoziția a- 
duce o notă interesantă reflec
tând caracterul unic al vieții arc
tice a eschimoșilor. Lucrările 
expuse — aproape 50 de gra
vuri de mare autenticitate — 
redau preocupări și obiceiuri, 
înfățișează scene de vînătoare, 
alte aspecte din universul ocu
pațiilor cotidiene.

IOAN ADAM

•) Horia Bădescu : NEVĂZU
TELE URSE (Editura Dacia, 
1975), Mircea Florin Șandru : 
LUMINILE ORAȘULUI (Editu
ra Emiriescu, 1975).

PENSIONARI DUPĂ
BACALAUREAT?

(UnMrt din pag. 1)

trucîtvâ. Eroarea fundamentală 
ține de concepție : Uri om ăl 
muncii, căci Semnatara scrisorii 
lucrează de arii de zile, nu ac
ceptă să-și fi dat fiica la liceu 
ca să intre în cîmpul muncii. 
Să muncească bfut — cum se 
exprimă mama — cu diploma 
de bacalaureat în buzunar ? Co
rect este să-i sugerăm o altă 
întrebare: facultatea
ce ar urma-o ? Pentru 
mă ? Diplome se d& pe muncă, 
pentru muncă. Muncă de opt 
ore. Muncă de o viață. Poate 
tnuncă la sat, la catedră. Și dacă 
după patru ăni. în fața unei a- 
Semenea repartiții părinții se 
Vor speria, VOr argumenta din 
nou că ei n-au crescut o fiică 
pentru greul de la sat, ci pen
tru oraș ? Diploma la ce va fo
losi 7 Căci diplome pentru plim
bare nu se dau. nici diplome 
care să ateste că ai conversație 
cizelată, nici pentru a asigura 
tînărului avaritâjul să poată cere 
tin 10c de muncă ușor și bine 
plătit. Aceste lucruri le-a spus 
Secretarul general al partidului 
Și tocmai aceste cuvinte — che
mare și îndemn — au declanșat 
hotărîrââ de Conștiință luată de 
fnulți reprezentanți ai promoției 
1975 : să nu rămlnă nici unul 
în afară muncii.

Am fi avut curiozitatea unei 
discuții cu fiica, dar semnatara

pentru 
diplo-

CE MAI FACI, CANDID ?
(Urmare din pag. I)

generoși. Dar Pococurante, profesionistul 
nemulțumirii politicoase ? Mâ tem câ nu 
poate fi explicat chiar atît de ușor și de 
a-l justifica ori absolvi, nici vorbâ nu pbate 
fl. Cred câ este un ipocrit, josnic desigur, 
dar care-și joacâ ipocrizia fârâ sâ clipeas
că amăgindu-se câ-l are mereu în față pe 
Candid. Pentru ca sâ-l fac mai accesibil arh 
Sâ vulgarizez puțin lucrurile*: sâ ne închi
puim câ Pococurante ar fi strămoșul mă- 
dernilof hypies-l care-și disprețuiesc bo
gățiile fără a renunța, decît pe stradă, lâ 
ele. Firește, în literatură lucrurile sînt ceva 
mai complexe decît în realitate fiindcă nici 
Candid nu-i chiar atît de credul cît s-ar 
părea (însuși Don Quijote, știe toată lumea, 
avea bizarele lui momente de realism și 
amară luciditate), după cum Pococurante 
nu-i dogmatic perfect, incit să renunțe în

fopt la ceea ce denigrează în conversație 
(probabil câ fiecare se străduia, cu o sîr- 
guințâ am zice noi astăzi demnă de o 
cauză mai buna, $â fie luat drept acela 
care dorea să pară). Oricum, însă, nu ple
dez, Sper să se înțeleagă, pentru credulita
tea sau voioasa naivitate a trandafiriului 
Candid și nici, doamne ferește, pentru „fru
musețea" profesiunii lui Pococurante : sînt 
doar impresionat de realismul inepuizabil 
ol literaturii, în speța al romanului filozofic 
scris de Voltaire. Mai precis, de optimismul 
său molipsitor care ne face sâ înțelegem 
mdi bine că, îh realitate, nu putem năzui la 
fericire prefăcîndu-ne a fi mai presus de 
toate. Nu-i așa câ toată filozofia lui Vol
taire sta în acest realism... „livresc" ? Cred 
câ micul roman filozofic voltairean n-â în
cetat sâ fie una dintre capodoperele li
teraturii pentru tineret, atît de cerută și 
discutată pe bună dreptate in zilele noastre.

scrisorii specifică pe plic nu
mai localitatea —- București — 
nu și adresa. Toate datele noas
tre privind tinerii bâcălaureați 
nereușiți la facultate ne spun 
că, de regulă majoritatea lor — 
poate Și fiica în cauza — doresc 
să lucreze și se simt dezonorați 
să stea acasă în calitate de pen
sionari, cu bacalaureat, ai pă
rinților. După ce 12 âni au mun
cit zi de zi, chiar dacă muncâ 
s-a numit învățătură și „servi
ciul" lor a fost de șase orfe, 
viața letargică, de așteptare, li 
poate demoraliza. Cu atît mâi 
mult cu cit și școala și organi
zația U.T.C. i-a învățat că vine 
o vreme cînd, după ce alții au 
muncit pentru întreținerea tâ, 
trebuie să devii responsabil de 
tine. Amînarea așezării solide 
pe propriile lor picioare, aprecia 
directoarea liceului amintit la 
început, creează obișriuința, pă
gubitoare pentru individ și pen
tru societate, cu ne-munca, cu 
viața de azi pe mîine, fără țel. 
Un pedagog a avut curiozitatea 
să studieze evoluția tinerilor 
care au intrat în facultate după 
un an, doi, ori mai mulți de încer
cări și pauze petrecute âcasă. A 
constatat, în majoritatea cazu
rilor, că aceștia n-au venit la 
concurs mai bine pregătiți, di 
mai bine dopați, că lecția dese
lor încercări nu le-a călit vo
ința, ci i-a deprins cu un ritm 
lent de muncă, cu un program 
de învățătură spațiat pe peri
oade mari de timp, mulți capo- 
tind de la primele examene 
studențești tocmai datorită a- 
cestui ritm domol.

Investigațiile noastre la ofi
ciile forțelor de muncă și la li
cee ne relevă că majorității ti
nerilor le repugnă ideea profe
siei de „tînăr bacalaureat in aș
teptarea unui nou concurs de 
admitere". Trebuie insă ajutați, 
primiți cu solicitudine pe acest 
drum al muncii utile societății 
și lor.

Sub genericul „Omagiu fe
meii", la Biblioteca județului 
Gorj s-a deschis o expoziție de 
carte și fotografii dedicată Anu
lui internațional ăl femeii. Ex
ponatele redau aspecte âle ac
tivității femeilor din diferite 
sectoare ale economiei naționale, 
și îndeosebi din Gorj, momente 
din lupta femeilor din diferite 
țări pentru dobîndirea de drep
turi, pentru eliberare națională 
și socială.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Fotbal XIV. In

CLASAMENT
STEAUA 14 8 4 « 14-U 3o
Dinamo H 9 1 4 33—18 19
Poli. Iași 14 7 2 5 24—20 16
S.C. Bac Au 13 7 1 5 14—13 15
F.C. Bihor 14 9 3 S 17—17 15
F.C. Argeș 14 5 S 4 14—ÎS 15
Rapid 14 6 2 fi 15—15 14
A.S.A. Tg. Mureș 14 2 fi 19—20 14
F.C.M. Reșița 14 6 2 S 14—20 14
Univ. Craiova 14 5 3 6 19—13 13
Sp, studențesc 13 fi 1 fi 14—15 13
F.C. Constanța 14 fi 1 7 15—lfi 13
Poli. Timișoara 14 5 fi 20—2fi 13
U.T.A. 14 5 2 7 1«—22 12
Olimpia 14 4 4 fi 14—21 12
„U“ Cluj-Napoca 14 4 3 7 17—17 11
Jiul 14 4 3 7 14—23 11
C.F.H. 14 3 4 7 9—18 10

ETAPA VIITOARE
(duminică, 23 noiembrie)

Steaua — Universitatea Cra
iova, Dinamo — S. C. Bacău, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Politeh
nica Iași, Politehnica Timișoara 
— U.T.A., F. C. Constanța — 
Rapid, A.S.A. Tîrgu Mureș — 
Sportul studențesc, F. C. M. Re
șița — „U“ Cluj-Napoca, Olim
pia Satu Mare — F. C. Bihor și 
Jiul — F. C. Argeș.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ Șl FARMACIE 
CLUJ-NAPOCA

ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS 
A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE 

VACANTE:

1.

2.

3.

4.

5.

7.

la Catedra nr. 4 Diseipl. CI. Chirurgie

Ia Catedra nr. 6 Diseipl. CI. Pediatrie

la Catedra nr 8 Diseipl. Fiziologie

la Catedra nr. 15 Diseipl. Radiologie

FACULTATEA DE MEDICINA GENERALA
Asistent (fizician) la Catedra nr. 8 Diseipl. Biofizica 
medicală poz. 6
Asistent stagiar la Catedra nr. 1 Diseipl. Microbiologic 
poz. 5
Asistent stagiar la Catedra nr. 2 Diseipl. CI. Chirurgie I 
poz. 1
Asistent stagiar
III poz. 8
Asistent stagiar
II. poz. 7
Asistent stagiar
poz. 12

Asistent stagiar
POZ. 5

Candidați! Ia concurs vor depune în termen de 15 zile 
de la data apariției acestui anunț in Buletinul Oficial al 
R.S.R., Partea IlI-a, la Secretariatul Rectoratului I.M.F. 
Cluj-Napoca din Str. 1 Mai, nr. 13, cererea de Înscriere 
la concurs însoțită de actele prevăzute de Legea nr. 
6/1969, privind Statutul personalului didactic, publicată in 
Buletinul Oficial al R.S.R., Partea I, nr. 33 din 15 martie 
1969. ,

Concursul se va ține la sediul institutului in termen de 
cel mult 15 zile de la data expirării termenului de înscriere 
la concurs.

Informații suplimentare și tematica de concurs se pot 
obține la Rectoratul Institutului de Medicină și Farmacie 
din Cluj-Napoca Str. 1 Mai nr. 13 telefon 2 61 79.

afară de „U“ Cluj-Napoca gazdele 
au obținut victorii

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ.
Am preferat Giuleștiul. Ne-am 

dus să vedem două echipe care 
n-au dat jucători lotului națio
nal. Ne-am zie că băieții de la 
Rapid și F.C.M. Reșița, avînd 
două săptămînr de pregătiri și 
antrenamente, vor mînca foc. 
Dar n-a fost așa. Jucau numai 
cei ce aveau balonul, ceilalți pri
veau și dacă se bitîmpla să trea- 
eă mingea prin preajmă, de-abia 
âtunci luau startul. Un statt 
greoi, desigur, în stilul pro
priu fotbaliștilor noștri. Unde 
este acea mișcâre în teren a 
jucătorilor fără minge, care dă 
dinamism și eficacitate acțiu
nilor ? Ne-am reconfirmat pă
rerea că terenul acestui stadion 
nu e bun de joc, ci numai de 
antrenament : prea este denive
lat, hîrtopit, prea imprimă ba
lonului traiectorii anapoda, pă
călind jucătorii. Dar, mă rog, 
dacă nu deranjează pe nimeni... 
Rapidul a marcat două goluri — 
autori : Neagu și Rontea — din 
acțiuni reușite, că dacă n-ar fi 
fost nici acestea regretam timpul 
pierdut. Oaspeții mi s-a părut 
că leagă mai bine jocul, au avut 
perioade de dominare, însă com-

DIAGRAMA ETAPEI
F. C. BIHOR — STEAUA 3—2 

(2—1). Iordănescu a deschis sco
rul în min. 13, după care oră- 
deanul Florescu a înscris două 
goluri spectaculoase (min. 20 și 
min. 23). După 12 minute de la 
reluare, fundașul Sameș, infil
trat în linia de atac, a adus e- 
galarea, iar în min. 76, fundașul 
Popovici a ..semnat" golul vic
toriei, transformind un penalty. 
Așadar, de la 17 august, liderul 
cunoaște primul eșec — al doi
lea în deplasare. La tineret-spe- 
ranțe, 4—1. U.T.A. — DINAMO 
1—0 (0—0). Gazdele au prestat 
un joc mai bun în repriza se
cundă, obținînd o victorie meri
tată. prin golul „semnat" de 
Colnic (min. 68). La tinâret-spe- 
ranțe, 2—1. SPORTUL STU
DENȚESC — F. C. CONSTAN
ȚA 1—0 (0—0). Joc de factură 
tehnică modestă, cîștigat pe me
rit de studenții bucureșteni, 
prin golul înscris de Mircea 
Sandu (min. 84). La tineret-spe- 
râfițe. 1—1. RAPID — F.C.M. 
REȘIȚA 2-0 (1—0). Neagu a 
deschis Scorul în min. 38, iâr 
Rontea l-a majorat în min. 75. 
La tineret-speranțe au cîștigat 
oaspeții, cu 2—1. S.C. BACĂU — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0 
(0—0). întîmpinînd o dîrză re
zistență, gazdele au obținut o

victorie Ia limită. A marcat 
Cărpuci (min. 51). La tineret- 
speranțe. 0—0. UNIVERSITATEA 
CRAIOVA - F.C. ARGEȘ 4-0 
(2—0). Net superiori, studenții 
craioveni au realizat scorul eta
pei. Au marcat : Bălăci (min. 
18), Mareu (min. 24), Oblemen- 
co (min. 58) din penalty și Cri- 
șan (min. 70). La tineret-spe- 
rante, 2—0. „U" CLUJ-NAPOCA 
— JIUL o—o. Scorul alb reflectă 
aspectul acestei partide. Bata- 
cliu a fost eliminat în repriza 
secundă. La tineret-speranțe, 
0-0. POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — OLIMPIA SATU MARE 
3—0^ (0—0). Gazdele s-au deta
șat în repriza secundă, cînd au 
înscris prin Istrătescu (min. 60) 
și Cotec, de două ori (min. 74 
și min. 84). La tineret-speranțe. 
3—0. POLITEHNICA IAȘI — 
A.S.A. TÎRGU MUREȘ 3-0 (2- 
0). Formația ieșeană a repurtat 

•d victorie concludentă, trecînd 
pe locul 3 în clasament. Au în
scris : Ispir — autogol (min. 29) 
Și Costea, de două ori (min. 40, 
miri. 50. (M.L.).

partimentul ofehsiv a fost 
ineficace. Ne așteptam la mai 
mult efort creator din partea lui 
Atodiresei. A avut prea multe 
momente de inactivitate, retras 
la linia albă. O extremă se zba
te să facă ceva. Măcar pentru 
a confirma laudele ce i s-au 
adus. Oaspeții au avut elteva 
ocazii clare — în două-trei rîn- 
duri mingea s-a plimbat prin 
fața porții, iar o dată Ioniță a 
deviat un șut, in extremis, cu 
piciorul — dar i-a pîndit mult 
neșansa. Apoi tușierul Cîmpea- 
nu i-a oprit din acțiuni ofensive 
periculoase, pe motiv de ofsaid, 
din care două erau ocazii de goi 
99 la sută. Dealtfel, arbitrajul 
în totalitatea lui, a fost slab ; 
Moraru, la centru, iar celălalt tu- 
Sier — Moroianu. Clnd căpitanul 
echipei reșițene a cerut să-i vor
bească, arbitrul Moraru i-a ară
tat cartonașul galben. De ce ?

Două meciuri ceva mai bune 
la Arad și Oradea. Campionii au 
forțat mult un rezultat favorabil, 
insă arădenii, mai odihniți, mai 
proaspeți, le-au opus o replică 
mai dîrză. Deși lipsită de apor
tul a trei titulari — Dumitru, 
Anghelini și Zamfir, accidentați 
— Steaua a făcut o partidă bună 
împotriva fotbaliștilor bihoreni. 
care au cîștigat, totuși, la limită 
datorită ambiției și risipei de 
energie depuse pentru rezultat. 
După 13 etape liderul înclină 
Steagul.

Cu excepția Iui „U" Cluj-Na
poca toate echipele gazde au 
obținut victorii. în fruntea cla
samentului situația rămîne 
neschimbată. Duelul Steaua-Di- 
namo continuă. O apariție Sem
nificativă : pe locul trei — Poli
tehnica Iași. Ieri a învins, la 
scor, revelația începutului cam
pionatului : A.S.A. Tg. Mureș. 
Ce puțin durează minunile în 
fotbal. Și la mureșeni au jucat 
Boldni, Hajfial... pe care-i re
gretam cînd nu sînt titularizați 
în națională. Cine să njai în
țeleagă ceva. Te poți pe
drept cuvînt. în fața urWr ase
menea realități de ce Mircea 
Sandu și nu Costea — 8 goluri — 
mu Nemțeanu — 6 goluri — de 
la Iași (ambii promovați din di
vizia B) în linia ofensix^ă a tri
colorilor ? Dar. să nu ne mai 
punem întrebări. E vremea ana
lizelor.

V. CABULEA

Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE BUCUREȘTI,

Relații telefon 49 4245/125.

MINISTERUL INDUSTRIEI CHIMICE 
centrala industriala de Îngrășăminte chimice 

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEȚUL PRAHOVA, 

ÎNCADREAZĂ IMEDIAT :

Șef birou transporturi, vechime minimum 7 ani - ingi
ner de profesie explâatare câi ferate și activitate la 
C.F.R. sau în sectorul transporturi C.F.U. din unități in
dustriale.
Tehnicieni pentru îneăreări-deseărcări și exploatare C.F.U. 
Șef stație C.F.U. cu stagiu in C.F.R.
Impegați mișcare C.F.U.
Mecanici exploatare locomotive L.D.H.
Electricieni și mecanici întreținere locomotive L.D.H, 
Veghetori vagodne, manevranți vagoane, șef manevră va
goane, lăcătuș revizie vagoane.
Picher și șef de echipă întreținere linii C.F.U.
Șoferi și mecanici întreținere auto și DIESEL. 
Buldozeriști.
Operatori chimiști.
Muncitori necolîficflțî pentru muncă în regie și acord în 
vederea calificării in meseriile de mal sus și ed opera
tori chimiști.
- Remunerație conform legislației în vigoare.
C.I.C. Valea Călugărească, telefon : 1 08 00, interior 234 

sau 233.

ÎNTREPRINDEREA mecanică

A AGRICULTURII

Calea Giulești 1, Sectorul 7, încadrează maiș

tri construcții mașini prelucrări prin așchiere și 
electricieni.
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STATUTUL
Uniunii Tineretului Comunist

din Republica Socialistă România
Uniunea Tineretului Comunist din Repu

blica Socialistă România este organizația 
politică revoluționară a tineretului, cu ca
racter larg democratic, care unește în rin- 
durile sale masele de tineri muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelectuali, funcțio
nari. fără deosebire de naționalitate, ani
mați de dorința fierbinte de a contribui la 
propășirea patriei, de idealurile nobile ale 
socialismului și comunismului.

Uniunea Tineretului Comunist este prin
cipala rezervă a Partidului Comunist Ro
mân, ajutorul său în educarea comunistă 
a tineretului. U.T.C. își desfășoară 
întreaga activitate sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

Uniunea Tineretului Comunist desfășoară 
o multilaterală activitate politică, educativă 
și organizatorică în vederea unirii eforturi
lor tineretului pentru participarea sa ac
tivă la întreaga viață economică, politică 
și socială a țării. U.T.C. organizează și u- 
nește eforturile tinerei generații în lupta 
și munca întregului popor, consacrate în
făptuirii Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a soeietății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism, realizării scopului 
fundamental al partidului — construirea 
societății comuniste.

U.T.C. este membră a Frontului Unității 
Socialiste, reprezentanții săi fac parte din 
organele centrale și locale ale puterii de 
stat, din guvern, din organismele de con
ducere colectivă ale ministerelor, institu
țiilor centrale, unităților economice, de în- 
tățâmînt, știință și cultură.

I. SCOPUL, OBIECTIVELE
Șl ATRIBUȚIILE UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST

Participarea tineretului la condu
cerea societății, la activitatea 
productiva.Tâ viața econornică și 
social-pojjtică a țării. Rezolvarea 
problemelor de muncă și viață 

ale tiperetului.
1. Uniunea Tineretului Comunist militează 

pentru participarea activă a întregului ti
neret de la orașe și Sate lâ înfăptuirea 
poIiTicii Partidului Comunist Român de 
construire a societății socialiste, de dezvol
tare multilaterală a patriei, de atragere a 
maselor fa conducerea vieții sociale și de 
lărgire cohiinu» â democrației socialiste.

Unul din obiectivele cele mai importante 
ale activității U.T.C. îl constituie educarea 
prin muncă și pentru muncă a tineretului, 
mobilizarea tinerilor din industrie și agri
cultură la îndeplinirea planurilor econo
mice de dezvoltare neîncetată a producției 
materiale — baza trainică a ridicării con
tinue a nivelului de trai al celor ce mun
cesc ; organizațiile U.T.C., în strînsă conlu
crare cu organele de învățămint, se preo
cupă de pregătirea temeinică, multilate
rală — teoretieă și practică — a elevilor și 
studenților, de legarea organică a învăță
mîntului cu producția și cercetarea ; ini
țiază activități în sprijinul orientării, inte
grării și calificării profesionale a tinerilor, 
pentru însușirea științei și tehnicii Ia nive
lul cerințelor actuale și de perspectivă ale 
producției și dezvoltării vieții sociale ; 
U.T.C. dezvoltă tradițiile de muncă volun- 
tar-patriotică. organizează brigăzi și șan
tiere ale tineretului, antrenează masele 
largi de tineri Ia acțiuni de muncă, pentru 
construirea unor obiective economice, so- 
rial-culturale. în sprijinul agriculturii, pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea orașelor 
și satelor.

In concordanță deplină cu înfăptuirea po
liticii generale a partidului de ridicare ne
contenită a bunăstării celor ce muncesc, 
Uniunea Tineretului Comunist se preocupă 
permanent de îmbunătățirea condițiilor de . 
muncă și viața ale tinerilor, de studierea și 
rezolvarea problemelor economice și sociale 
ale tineretului, conlucrînd cu sindicatele, 
organele economice și administrative, cu 
alte organizații obștești, inițiază proiecte de 
acte normative în probleme care privesc 
tineretul : U.T.C. participă activ la exerci
tarea controlului obștesc în unitățile de de
servire socială, desfășoară o susținută ac
tivitate educativă, pentru întărirea spiri
tului gospodăresc, a grijii pentru întreți
nerea căminelor și internatelor, a cantine
lor și altor unități destinate tineretului, 
pentru apărarea și dezvoltarea avuției ob
ștești.

Organizațiile Uniunii Tineretului Comu
nist au rolul de a asigura antrenarea tuturor 
uteciștilor la înfăptuirea sarcinilor ce revin 
unităților în care muncesc și învață, de a 
milita pentru soluționarea problemelor spe
cifice de muncă și viață ale tineretului. In 
acest scop, organizațiile U.T.C. participă ac
tiv la munca comitetelor și consiliilor oame
nilor muncii, a consiliilor de conducere ale 
cooperativelor agricole de producție, a or
ganelor colective de conducere din institu
țiile de învățămint și din alte domenii de 
activitate.

Educarea tineretului in spiritul 
patriotismului socialist. Pregătirea 

tineretului pentru apărarea 
patriei

2. Uniunea Tineretului Comunist educă 
tineretul în spiritul dragostei înflăcărate și 
atașamentului profund față de patrie, față 
de Partidul Comunist Român, conducătorul 
încercat al poporului, dezvoltă sentimentul 
frăției între tinerii muncitori, țărani și 
intelectuali — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — strîns uniți pe baza 
acelorași aspirații și idealuri, contribuie la 
întărirea unității întregului popor in lupta 
pentru continua propășire a patriei socialis
te. U.T.C. cultivă în rîndurile tineretului 
cinstirea tradițiilor glorioase de luptă ale 
poporului, ale clasei muncitoare, ale parti
dului său comunist, a cuceririlor revoluțio
nare ale oamenilor muncii din patria noas
tră, hotărîrea de a milita neabătut pentru 
apărarea și continua lor dezvoltare. U.T.C. 
educă tineretul în spiritul îndatoririi cetă
țenești fundamentale de a apăra, cu orice 
sacrificiu, cuceririle revoluționare ale po
porului, independența și suveranitatea pa
triei.

Uniunea Tineretului Comunist organizează 
și conduce nemijlocit activitatea de pregă
tire pentru apărarea patriei a tinerilor, 
băieți și fete, colabormd în acest scop cu 
organele și unitățile militare, cu gărzile pa
triotice, cu instituțiile de stat, economice și 
de invățămînt. In vederea asigurării cadru
lui de desfășurare a acestei activități, orga
nizațiile U.T.C. organizează centre de pregă
tire în întreprinderi, școli și facultăți, la 
sate, inițiază concursuri, cercuri tehnico- 
apMcative, tabere de instruire și alte acțiuni 
practice. 

însușirea ideologiei și politicii 
marxist-leniniste a Partidului Co
munist Român, educația cultural- 
științifică și moral-cetățenească a 

tineretului
3. Organizațiile U.T.C. desfășoară acțiuni 

largi in sprijinul cunoașterii și însușirii de 
către tineri a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, a principiilor 
promovate de partid în întregul proces de 
dezvoltare și perfecționare a vieții sociale, 
politice și ideologice, al formării concepției 
științifice, mâtcfialist-dlalectice despre lume 
și viață, pe baza celor nfai înaintate cuceriri 
ale gindirii umane, ale științei contempora
ne, cultivă atitudinea combativă față de 
manifestările ideologiei și moralei burgheze, 
fața de concepțiile și mentalitățile retro
grade.

Uniunea Tineretului Comunist educă ti
nerii în spiritul internaționalismului prole
tar, al solidarității active eu lupta popoare
lor, a forțelor revoluționare și progresiste 
din întreaga lume împotriva imperialismu
lui» reacțiunii și războiului, pentru libertate, 
independență, pace și progres social. U.T.C. 
promovează in ringurile tineretului idealu
rile de pace, respect reciproc și înțelegere 
intre popoare.

Organizațiile U.T.C. inițiază activități me
nite să contribuie la lărgirea orizontului de 
cultură ai tineretului, la dezvoltarea intere
sului’ pentru literatură și artă.

Organizațiile U.T.C. participă ia activita
tea organismelor și instituțiilor de stat și 
obștești din domeniul culturii, la conducerea 
activităților, elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor așezămintelor culturale, con
lucrează îndeaproape cu uniunile de crea
ție, cu instituțiile de răspîndire a științei 
și culturii.

Organizațiile U.T.C. întreprind activități 
recreativ-distraCtive pentru tineret, folosind 
Cluburile și caSCle de editură ale tineretu
lui, bâza materială a sindicatelor, a între
prinderilor, instituțiilor, școlilor, dezvoltând, 

. cu participarea tinerilor, baze de agrement 
și distracție.

Sarcinile organizațiilor U.T.C. 
pentru organizarea și desfășura
rea întregii activități a uteciștilor 
în spiritul Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității 

socialiste
4. Obiectivul central al Uniunii Tineretu

lui Comunist îl constituie însușirea și apli
carea fermă de cătr® întregul tineret a 
Codului principiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și echității so
cialiste, participarea sa activă la înfăptuirea 
politicii și Programului P.C.R.

Fiecare organizație a U.T.C. are datoria să 
acționeze ca un puternic colectiv de edu
care a tinerilor în spirit muncitoresc, revo
luționar, corespunzător principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste. în acest scop, in 
funcție de realitățile și cerințele specifice 
fiecărui colectiv, organizațiile U.T.C, tre
buie :

— să cultive în rîndul tinerilor datoria de 
a-și consacra energia, capacitatea de muncă 
și priceperea măreței opere de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate . 
și a comunismului in România, de a lupta 
pentru traducerea în vfață a Programului 
P.C.R. ;

— să desfășoare o intensă muncă politică 
de educare moral-cetățenească a uteciștilor, 
să acționeze in mod sistematic pentru dez
voltarea la tineri a trăsăturilor morale 
înaintate ale omului nou — conștiința înal
telor răspunderi sociale și obștești, comba
tivitatea și spiritțil revoluționar, discipli
na, cinstea, sinceritatea, curajul, modestia, 
spiritul de solidaritate și colectivism, ome
nia, respectul pentru adevăr, comportarea 
demnă, civilizată la locul de muncă, in 
familie și societate ;

— să se preocupe ca fiecare tînăr să des
fășoare o activitate utilă societății, să dea 
dovadă de o înaltă conștiință profesională, 
de responsabilitate in îndeplinirea sarcini
lor încredințate, să combată manifestările 
de parazitism, orice încercare de însușire 
prin abuz, necinste sau înșelăciune a 
roadelor muncii altora ;

— să promoveze consecvent in rîndurile 
tinerilor o atitudine intransigentă împotriva 
individualismului și egoismului mic-burghez, 
a tendințelor de a subordona interesele 
generale ale societății unor interese parti
culare, înguste, de a da societății cit mai 
puțin și de a-i lua cit mai mult ;

— să militeze ca uteciștii, toți tinerii să 
respecte întocmai legile țârii, să nu per
mită nimănui nesocotirea sau încălcarea 
legislației socialiste, să facă imposibilă ma
nifestarea abuzului de putere, a traficului 
de influență, a folosirii în interes propriu 
și in dauna oamenilor muncii a oricăror 
funcții sau munci de răspundere încredința
te de societate ;

— să dezvolte răspunderea tinerilor pen
tru întemeierea familiei pe principiile mo
ralei socialiste, respectului și afecțiunii 
reciproce între soți, pentru creșterea și 
educarea sănătoasă a copiilor și întărirea 
națiunii noastre socialiste ;

— să stimuleze exemplul pozitiv, să popu
larizeze tinerii fruntași care fac totul pen
tru realizarea sarcinilor ce le revin, pentru 
traducerea în viață a Programului P.C.R. »

— să asigure, în cadrul colectivelor de 
tineri, un climat de înaltă combativitate și 
intransigență revoluționară față de neajun
suri, de încălcarea normelor de disciplină, 
față de orice concepții și manifestări 
retrograde ;

— să pună în dezbaterea uteciștilor ma
nifestările de încălcare sau nesocotire 
către tineri a obligațiilor ce le 
muncă, familie și societate ;

— să acționeze Cu consecvență 
tate, sub conducerea organelor și

de'
revin in

și fermi- 
organiza- 

țiilor de partid, pentru ca principiile și 
normele eticii și echității socialiste și co
muniste să pătrundă tot mai adine in toate 
domeniile vieții sociale.

Organizarea activității sportive ți 
turistice de masă pentru tineret

5. Uniunea Tineretului Comunist conduce 
nemijlocit activitatea sportivă de masă în 
școli, facultăți și la sate, inițiind compe
tiții pe plan local și național, conlucrează 
cu sindicatele în organizarea acestei acti
vități în întreprinderi și instituții. U.T.C. se 
preocupă permanent, împreună cu cei
lalți factori, de utilizarea eficientă și dezvol
tarea bazei materiale necesare practicării 
exercițiilor fizice și sportului de masă.

Uniunea Tineretului Comunist organizea- 
ză direct turismul de masă pentru tineret. 

In cadrul U.T.C. funcționează Biroul de 
Turism pentru Tineret, agenții și cercuri de 
turism, care inițiază excursii, drumeții, ta
bere și alte forme de organizare a turis
mului de masă.

Activitatea internațională a Uni
unii Tineretului Comunist

6. Uniunea Tineretului Comunist mili
tează activ pentru promovarea politicii ex
terne a P.C.R. în vederea întăririi priete
niei și colaborării cu toate țările socialiste, 
extinderii cooperării cu toate statele, indi
ferent de' orinduirea lor social-politică, in
tensificării legăturilor de solidaritate cu 
popoarele care luptă împotrivă imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, a politicii de forță și dictat, pentru 
respectarea dreptului fiecărui popor de a 
fi deplin stăpîn pe bogățiile șt resursele 
sale naționale, de a-și hotărî singur desti
nele fără nici un amestec din afară, pen
tru făurirea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă.

Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă 
relații de prietenie și solidaritate interna
tionalists cu organizațiile de tineret din 
toate țările socialiste, cu organizațiile co
muniste, revoluționare, democratice și pro
gresiste ale tineretului din întreaga lume, 
pe baza principiilor deplinei egalități in 
drepturi, a stimei și încrederii reciproce, a 
neamestecului în treburile interne. U.T.C. 
desfășoară o activitate susținută pentru în
tărirea unității de acțiune a tinerei gene
rații în lupta pentru înfăptuirea aspira
țiilor și intereselor sale vitale, pentru li
bertate și independență națională, pentru 
victoria cauzei socialismului, progresului și 
păcii în lume.

II. MEMBRII UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST

7. Poate fi membru al Uniunii Tineretu
lui Comunist orice tînăr intre 14 $ 26 de 
ani, cetățean al Republicii Socialiste Româ
nia, fără deosebire de naționalitate, care 
este de acord cu prevederile Statutului, ac
tivează în una din organizațiile șale, înde
plinește hotărîrile Uniunii Tineretului Co
munist și plătește cotizația de ntombru.

Membrii Uniunii Tineretului Comunist 
care au depășit vârsta de 26 de ani, dacă 
doresc, pot rămîne în continuare în rin- 
durile organizației.

8. Primirea in U.T.C. se face la cețerea 
tînărului și se hotărăște în mod Individual 
de către adunarea generală a organizației 
U.T.C.

La primirea în rîndurile Uniunii Tinere
tului Comunist, fiecare tînăr rostește și 
semnează următorul angajament solemn :

„Intrînd in rîndurile Uniunii Tineretului 
Comunist, mă angajez solemn să servesc 
cw cinste și devotament cauza Partidului 
Comunist Romârt, să dud mai departe făclia 
libertății, a spiritului revoluționar, să lupt 
cu toate forțele- pentru înfăptuirea . Pro
gramului partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. Mă oblig să în
văț necontenit, să fiu drept, cinstit, modest, 
curajos și combativ, să constitui un exem
plu de comportare in toate împrejurările, 
să îndeplinesc fără șovăire sarcinile de 
utecist, să respect neabătut principiile și 
normele muncii și vieții comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste.

Ca ^tinăr comunist îmi voi consacra în
treaga viață înfloririi patriei socialiste, 
apărării cuceririlor revoluționare ale po
porului, independenței și suveranității Re
publicii Socialiste România, cauzei socialis
mului și comunismului. Voi acționa fără 
preget pentru întărirea solidarității tutu
ror forțelor revoluționare, antiimperialiste, 
ale progresului și păcii, pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării între popoare, a 
unității tineretului de pretutindeni in lupta 
pentru o lume mai bună și mai dreaptă".

9. îndatoriri și drepturi
a) Membrii U.T.C. sint datori :
— să lupte neobosit pentriu înfăptuirea 

politicii Partidului Comunist Român, să- 
contribuie activ la dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, la ridicarea bunăstării 
poporului, să apere și să servească cu de
votament patria socialista. Apărarea patriei, 
a cuceririlor revoluționare alip poporului 
reprezintă cea mai înaltă îndatorire a ute
ciștilor ;

— să se preocupe permanent de îmbogăți
rea cunoștințelor politice și ideologice, de 
lărgirea orizontului științific și cultural, 
să-și însușească cohcepții mâfxist-leninistă, 
Programul Partidului Comunist Român, li
nia politică a partidului ; să combată cu 
hotărîre concepțiile și manifestările retro
grade, să fie intransigenți și Să jlupte îm
potriva influențelor ideologiei și moralei 
burgheze ;

— să respecte neabătut principiile și nor
mele muncii și vieții comuniștilor, *ale eticii 
și echității socialiste și să militez^ cu fer
mitate pentru statornicirea lor ia rîndul 
tuturor tinerilor ; să fie exemplu în muncă 
și învățătură, să se preocupe de perfecțio
narea continuă a pregătirii profesionale, 
de însușirea științei și tehnicii avansate ;

— să aibă o comportare demnă î<i socie
tate și familie, să manifeste în~ toate îm
prejurările stimă și respect față de cei ce 
muncesc, față de vârstnici, colegialitate și 
spirit tovărășesc, combativitate față! de în
călcarea normelor de conviețuire .iociala ; 
să apere și să întărească, prin toate mij
loacele, proprietatea obștească ;

— să participe activ Ia întreaga viață și 
activitate a organizațiilor U.T.C. dih care 
fac parte, să-și îndeplinească cu conștiin
ciozitate sarcinile ce le revin, să respecte 
neabătut disciplina de organizație :

— să-și însușească principiile politicii ex
terne a partidului și statului nostrtu, să 
militeze pentru întărirea prieteniei șt soli
darității tuturor forțelor revoluționari, de
mocratice, progresiste, antiimperialiste in 
lupta pentru cauza socialismului, a progre
sului și păcii, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

b) Membrii U.T.C. au dreptul :
— să aleagă și să fie aleși în organele de 

conducere ale Uniunii Tineretului Comu
nist ;

— să ia parte Ia dezbaterea tuturor pro
blemelor privind activitatea Uniunii Tine
retului Comunist, să contribuie la elabo
rarea hotărîrilor și la stabilirea măsurilor 
pentru aplicarea lor în viață, să-și exprime 
liber părerea în adunările organizației, in 
fața organelor U.T.C. și în presa de tine
ret, să critice munca oricărui organ de con
ducere ai U.T.C., precum și activitatea și 
comportarea oricărui 
zației, indiferent de 
ocupă ; sa se adreseze 
organelor de conducere 
Comitetului Central ;

— să participe la adunările generale sau 
U ședințele organelor de conducere ale 

membru al organi- 
funcția pe care o 
cu orice problemă 
ale U.T.C., inclusiv

U.T.C. în care urinează a se lua hot&riri eu 
privire la activitatea și comportarea lor ;

— să folosească cluburile, bazele spor
tive, turistice și de agrement, bunurile și 
mijloacele materiale care aparțin Sau sînt 
la dispoziția Uftiunii Tineretului Comunist ;

— să fie desemnați pentru a reprezenta 
Organizațiile U.T.C. în organele de condu
cere ale instituțiilor centrale și locale, ale 
organizațiilor de masă și obștești.

10. Stimulente și sancțiuni :
a) Membrii Uitiunii Tineretului Comu

nist cane se disting în activitatea profesio
nală și obștească pot fi stimulați de către 
organizațiile U.T.C. prin : evidențierea în 
adunările generale, la panourile de onoare, 
în presa locală și centrală, înscrierea 
în Cartea de onoare și prin alte mijloace. 
Pentru merite deosebite, Comitetul Central, 
comitetele județene, municipale și orășe
nești acordă organizațiilor, membrilor 
U.T.C. insigne, diplome de ortoare și alte 
distincții.

b) Uteciștii care încalcă prevederile Statu
tului pot fi sancționați de către adunarea 
generală a organizației U.T.C. cu : mus
trare, vot de blam și excludere din U.T.C.

Excluderea din Uniunea Tineretului Co
munist este sancțiunea supremă și se 
aplică numai în cazurile de încălcare gravă 
a prevederilor Statutului.

Sancționarea, inclusiv excluderea din 
U.T.C. precum și excluderea din comitet a 
unui membru al Comitetului Central, al 
comitetului județean, municipal, orășenesc 
sau comunal, a unui membru al comitetu
lui U.T.C. din întreprindere, instituție, 
școală etc. se hotărăsc de către plenara co
mitetului respectiv, cu majoritatea de cel 
puțin două treimi din totalul membrilor 
săi. Organele și organizațiile U.T.C, pot, la 
cererea celui în cauză sau din proprie ini
țiativă, după cel puțin șase luni, să-i exa
mineze activitatea și să hotărască ridicarea 
sancțiunii.

HotărîrHe luat® de organizațiile U.T.C. cu 
privire lâ excluderea din U.T.C. trebuie să 
fie examinate și confirmate de birourile 
comitetelor orășenești, municipale sau jude
țene ale U.T.C. Pînă la confirmarea hotă
rîrii de excluderer utecistul păstrează car
netul de membru al U.T.C. și are dreptul 
să participe la activitatea organizației 
U.T.C. Cel exclus are dreptul de a face 
contestație la organele superioare, inclusiv 
Congresul U.T.C.

După cel puțin un 
la cererea tânărului, 
poate lua în discuție 
lui în U.T.C., Inclusiv 
mii anterioare excluderii,

an de la excludere, 
adunarea generală 

și hotărî reprimirea 
recunoașterea vechi-

.—. ~ excluderii. 1

iii. principiilPXz 
ORGANIZĂRII

Șl ACTIVITĂȚII UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST

decît al celor ce urmează

11. Principiul care st& la baza organizării 
și activității Uniuhii Tineretului Comunist 
este centrallsmur democratic, conform 
căruia :

a) toate organele,de conducere ale U.T.C.» 
de jos și pînă sus, se aleg ; organizatorii 
de grupă, birourile și comitetele organiza
țiilor U.T.C. se aleg prin vbt deschis ; co
mitetele orășenești, municipale, județene 
și Comitetul Central se aleg prin vot secret;

b) adunările și conferințele organizațiilor 
U.T.C. diseută și propun candidați pentru 
organele imediat superioare. Desemnarea 
candidaților pentru organele Superioare se 
face cu acordul organizațiilor U.T.C. din 
care fac parte uteciștii respectivi. In orga
nele de conducere ale U.T.C., inclusiv în 
Cele executive, se aleg cu preponderență 
uteciști care lucrează nemijlocit în produc
ție șl în alte domenii ale activității econo
mice, de invățămînt, științifice și culturale.

Candidați! pentru organele de conducere 
ale U.T.C. trebuie să fie dintre cei mal 
buni uteciști, care au o temeinică pregătire 
politică și profesională, sint exemplu de 
comportare la locul de muncă, în familie 
și societate, se bucură de stimă și apreciere 
în rîndul tinerilor, participă activ Ia viața 
de organizație, dau dovadă, prin întreaga 
lor activitate, de elan și spirit de inițiativă, 
combativitate și intransigență revoluționară, 
de fermitate în înfăptuirea politicii Parti
dului Comunist Român.

De regulă, numărul candidaților propuși 
va fi mai mare 
a fi aleși.

c) organele de 
pund în fața 
care le-au ales 
nilor ce le revin 
periodic dări de 
de conducere care nu-și îndeplinesc man
datul încredințat pot fi revocați de plena
rele comitetelor respective, cu acordul or
ganizațiilor U.T.C. din care aceștia fac 
parte ;

d) organele U.T.C. își desfășoară activi
tatea pe baza principiului muncii și con
ducerii colective. Hotărîrile organelor 
U.T.C. sînt valabile dacă se adoptă prin 
votul majorității membrilor lor ;

e) hotărîrile organelor superioare sînt 
obligatorii pentru toate organele și orga
nizațiile U.T.C., precum și pentru toți ute
ciștii din raza lor de activitate. Disciplina 
uteciștă este obligatorie în egală măsură 
pentru toate organizațiile și pentru toți 
membrii U.Ț.C., indiferent de funcțiile ce 
le dețin. Minoritatea se supune majorității 
și este obligată să aplice hotărîrile luate ;

f) organele de conducere ale organizații
lor U.T.C. sînt datoare să asigure în în
treaga lor activitate dezvoltarea democra
ției interne, participarea activă a uteciștilor 
lâ elaborarea și aplicarea hotărîrilor, sti
mularea inițiativei și propunerilor tinerilor, 
a spiritului critic împotriva lipsurilor și a 
fenomenelor negative.

12. Uniunea Tineretului
organizată pe baza principiului teritorial și 
al ‘ ‘

conducere ale U.T.C. răs- 
organizațiilor și uteciștilor 
pentru îndeplinirea sarci- 
și sint obligate să prezinte 
seamă : membrii organelor

Comunist este

locului de muncă.

IV. STRUCTURA
ORGANIZATORICĂ

Șl ORGANELE
DE CONDUCERE ALE UNIUNII

TINERETULUI COMUNIST
13. Organizațiile U.T.C. se constituie în 

întreprinderi, instituții, școli, unități agrico
le. sate, cartiere etc., dacă sint cel puțin 
trei uteciști.

a) Organizațiile U.T.C. înfăptuiesc obiec
tivele Uniunii Tineretului Comunist in ca
drul unităților in care ființează, hotărăsc 

în mod autonom asupra problemelor care 
privesc organizarea și conducerea activității 
lor ; acționează pentru formarea și educa
rea comunistă a tinerilor, pentru angajarea 
lor la înfăptuirea sarcinilor economico- 
profesionale ; ele pot constitui cercuri de 
dezbateri politice, societăți tehnico-științi- 
fice și culturale, cenacluri, cinecluburi, 
asociații sportive, cercuri de turism și alte 
forme de organizare a activității specifice 
tineretului, adoptă regulamente de funcțio
nare a acestora, instituie embleme, ecu
soane, insigne și alte semne distinctive, le 
acordă denumiri, urmărind, prin toate aces
te forme și mijloace, stimularea inițiativei 
și spiritului de inventivitate al tinerilor, 
valorificarea și dezvoltarea aptitudinilor 
lor ;

b) Organizațiile U.T.C. dezbat și ridică în 
fața organizațiilor de partid și conducerilor 
unităților respective, propuneri și sugestii 
privind îmbunătățirea activității generale, 
soluționarea problemelor specifice de mun
că șl viață ale tinerilor ;

c) Organizațiile U.T.C. acordă celor mal 
buni uteciști, la cererea lor, recomandări 
pentru primirea în rîndul membrilor Parti
dului Comunist Român.

14. Forul superior al organizației U.T.C. 
este adunarea generală sau conferința ute- 
ciștîlor. Adunările generale ale uteciștilor 
se întrunesc lunar. Conducerea activității 
se realizează de comitete ale organizațiilor 
U.T.C. care se aleg o dată la doi ani, în 
cadrul adunărilor sau conferințelor de dări 
de scamă și alegeri.

în interiorul organizațiilor cu un număr 
mare de uteciști se constituie organizații 
ale U.T.C. pe secții, sectoare, schimburi, 
brigăzi, clase, ferme, cartiere etc. conduse 
de birouri care sint alese anual. în cadrul 
organizației U.T.C. condusă de birou se pot 
crea, cu aprobarea organului imediat supe
rior, grupe ale U.T.C.

Adunarea generală sau conferința organi
zației U.T.C. dezbate și hotărăște asupra 
activității biroului sau comitetului U.T.C. î 
adoptă hotărîri cu privire la activitatea de 
viitor ; alege biroul sau comitetul U.T.C., 
delegații la conferința organizației U.T.C. 
superioare și desemnează candidat ii pentru 
organele U.T.C. imediat superioare.

Adunarea generală sau conferința dezbate 
și hotărăște asupra activității comisiei de 
cenzori, alege comisia respectivă și adoptă 
planul de venituri șl cheltuieli.

Organele de conducere comuna
le, orășenești, municipale și 

județene ale U.T.C.
15. Forul superior al organizației comu

nale. orășenești, municipale și județene a 
U.T.C. este adunarea sau conferința organi
zației U.T.C., respective, care se convoacă 
o dată la doi ani. între adunări și confe
rințe, întreaga activitate este condusă de 
comitetul organizației U.T.C. respective. 
Plenara comitetului comunal, orășenesc, 
municipal și județean al U.T.C. se convoa
că, de regulă, o dată la trei luni.

Comitetul județean, municipal, orășenesc, 
comunal își alege organul său executiv — 
biroul. Comitetul județean și municipal a- 
lege și secretariat.

Congresul Uniunii Tineretului Co
munist. Comitetul Central al 

U.T.C.
18. Forul suprem al Uniunii Tineretului 

Comunist este Congresul, care se convoacă 
de către Comitetul Central al U.T.C. o dată 
la patru ani. Din proprie inițiativă sau ia 
cererea a cel puțin o treime din numărul 
total al uteciștilor, C.C. ai U.T.C. poate con
voca Congresul extraordinar. Congresul 
dezbate și hotărăște asupra rapoartelor de 
activitate ale Comitetului Central și Comi
siei Centrale de Cenzori, stabilește obiecti
vele și sarcinile generale ale U.T.C. în ve
derea înfăptuirii Programului P.C.R., a li
niei politice a partidului ; adoptă și modi
fică Statutul, alege Comitetul Central al 
U.T.C. și Comisia Centrală de Cenzori.

a) Comitetul Central conduce întreaga 
activitate a Uniunii Tineretului Comunist 
în intervalul dintre congrese, reprezintă 
Uniunea Tineretului Comunist în relațiile 
cu instituțiile de stat, cu organizațiile de 
masă, obștești și profesionale, conduce pu
blicațiile U.T.C. și Biroul de Turism pentru 
Tineret, administrează fondurile bănești și 
bunurile materiale ale Uniunii Tineretului 
Comunist. Comitetul Central reprezintă U- 
niunea Tineretului Comunist în relațiile cu 
organizațiile din alte țări, cu organizații și 
organisme internaționale. Plenara Comitetu
lui Central al U.T.C. se ține cel puțin o 
dată la patra luni.

în vederea studierii problemelor specifice 
ale vieții și muncii tineretului, a formelor 
și metodelor activității educative, sub în
drumarea primului secretar al C.C. al 
U.T.C. — ministru pentru problemele tine
retului, funcționează ca instituție de cerce
tare științifică interdisciplinary Centrul de 
cercetări pentru problemele tineretului.,

b) în cadrul Comitetului Central se cre
ează consilii pentru probleme specifice di
feritelor categorii de tineri și comisii pe 
domenii. Ia activitatea cărora iau parte atît 
membrii și membrii supleanți ai C.C. ăl 
U.T.C. cît și alți uteciști și cadre de specia
litate :

— Consiliul tineretului muncitoresc stu
diază și se ocupă de problemele participării 
tineretului din întreprinderile industriale, 
de construcții, transporturi și din unitățile 
de deservire la activitatea economică, de 
producție, se preocupă de perfecționarea 
formelor specifice de acțiune ale organiza
țiilor U.T.C. pentru orientarea, calificarea și 
ridicarea pregătirii profesionale a tinerilor, 
de îmbunătățire a condițiilor de muncă și 
de viață ale acestora ;

— Consiliul tineretului sătesc se ocupă 
de problemele specifice ale tinerilor din 
cooperativele agricole, stațiunile de meca
nizare și întreprinderile agricole de stat 
privind viața și munca acestora, pregătirea 
profesională, participarea lor la activitatea 
economică, la sporirea producției agricole, 
la acțiunile de irigații și îmbunătățiri fun
ciare, la gospodărirea și înfrumusețarea 
localităților rurale, la întreaga viață social- 
culturală a satelor ;

— Consiliul elevilor se ocupă de proble
mele activității organizațiilor U.T.C. din 
școlile generale și profesionale, din licee, 
de generalizarea experienței pozitive a 
acestora $i adoptarea de măsuri care să 
sporească contribuția lor la pregătirea 
pentru muncă și viață a tineretului școlar, 
la dezvoltarea răspunderii față de învăță
tură, la sprijinirea procesului de perfecțio
nare a școlii, a legării organice a învăță- 
mintului cu producția și cercetarea ;

— Consiliul tinerelor fete studiază și se 
ocupă de problemele specifice economice- 
sociale, de muncă și viață ale tinerelor 
fete, urmărind diferențierea acțiunilor ini
țiate de organizațiile U.T.C. în funcție de 
preocupările și posibilitățile fetelor, elabo- 
rind forme și mijloace de lărgire a particl- 

păril fetelor Ia activitatea obștească, Ia 
viata social-politică și culturală a țării, de 
promovarea lor în conducerea activităților 
organizației ;

—- Comisiile permanente pe domenii de 
activitate : Comisia pentru activitatea poli
tică, ideologică și culturală ; Comisia pen
tru creația tehnico-științifică a tineretului ; 
Comisia pentru activitatea de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei, sportivă 
și turistică ; Comisia pentru activitatea or
ganizatorică și problemele vieții de organi
zație ; Comisia pentru activitatea interna
țională. Comisiile studiază și elaborează 
măsuri, privind problemele specifice dife
ritelor domenii ale vieții și activității orga
nizațiilor U.T.C. șl participă la înfăptuirea 
lor.

Consilii și comisii cu atribuții similare se 
organizează la comitetele județene, munici
pale și orășenești ale U.T.C.

c) Comitetul Central al U.T.C. alege din 
rîndul membrilor săi Biroul și Secretaria
tul. Biroul conduce întreaga activitate a 
Uniunii Tineretului Comunist între plena
rele C.C. al U.T.C. Secretariatul C.C. al 
U.T.C. rezolvă problemele muncii curente, 
organizează și controlează îndeplinirea ho- 
tărîrilor, se ocupă de selecționarea, pregă
tirea și promovarea cadrelor ; periodic, 
Secretariatul informează Biroul asupra ac
tivității desfășurate.

d) Comisia Centrală de Cenzori verifică 
realizarea bugetului, gospodărirea mijloace
lor bănești și a bunurilor materiale ale 
Uniunii Tineretului Comunist, modul în 
care sint examinate și rezolvate cererile, 
scrisorile și sesizările adresate Comitetuhii 
Central al U.T.C. Comisia Centrală de Cen
zori se întrunește o dată la patru luni.

Comisiile comunale, orășenești, munici
pale și județene de cenzori, precum și cele 
din unități economice, instituții, scoli au 
aceleași atribuții ca și Comisia Centrală de 
Cenzori șl se întrunesc o dată la trei luni.

V. UNIUNEA ASOCIAȚIILOR
STUDENȚILOR COMUNIȘTI 
DIN ROMÂNIA - FORMA

SPECIFICA DE ORGANIZARE
A ACTIVITĂȚII UNIUNII
TINERETULUI COMUNIST

ÎN RÎNDUL STUDENȚILOR
17. Asociațiile studenților comuniști re

prezintă forma specifică de organizare a 
activității Uniunii Tineretului Comunist în 
instituțiile de învățămint superior. Asocia
țiile contribuie Ia educarea comunistă, In 
spirit revoluționar, a tineretului universi
tar, la formarea sa profesională, organi
zează acțiuni cultural-artistice, de pregătire 
pentru apărarea patriei, sportive și turis
tice, se preocupă de soluționarea probleme
lor social-gospodărești ale studenților, par
ticipă activ, în cadrul consiliilor și senate
lor universitare, la perfecționarea continuă 
a procesului instructiv-educativ, la legarea 
organică a învățămîntului cu producția și 
cercetarea.

Uniunea Asociațiilor Studenților Comu
niști din România este parte integrantă a 
Uniunii Tineretului Comunist și are statut 
propriu. Consiliul U.A.S.C.R. își desfășoară 
activitatea sub îndrumarea Comitetului 
Central al U.T.C.

VI. ORGANIZAȚIILE U. T. C.
DIN ARMATA REPUBLICII

SOCIALISTE ROMÂNIA
18. Organizațiile U.T.C. din armata Re

publicii Socialiste România pun în centrul 
activității 
la tinerii 
cinste și 
sacrificiu 
României 
ale poporului, independența și suveranitatea 
sa națională, cauza socialismului și păcii. 
Munca organizațiilor U.T.C. din armată se 
desfășoară sub conducerea consiliilor poli
tice, comitetelor și organizațiilor de partid 
din armată.

lor politice-educative dezvoltarea 
militari a hotărîrii de a apăra cu 
onoare, cu devotament, spirit de 
și fermitate pămîntul scump al 

socialiste, cuceririle revoluționare

Vil. UNIUNEA TINERETULUI
COMUNIST Șl ORGANIZAȚIA

PIONIERILOR
19. Uniunea Tineretului Comunist conlu

crează strtns cu Organizația Pionierilor, 
acordîndu-i un larg sprijin în educarea re
voluționară a pionierilor pentru a deveni 
membri ai U.T.C., în formarea lor multila
terală în spiritul responsabilității pentru 
învățătura și munca, al devotamentului pen
tru patrie și partid, pentru cauza socialis
mului și comunismului. In acest scop, 
Uniunea Tineretului Comunist asigură par
ticiparea organizațiilor sale și a cadrelor 
U.T.C. la activitatea pionierească, desem
nează instructori-uteciști ca ajutori ai eo- 
mandanților-instructori, realizează acțiuni 
comune cu organizațiile de pionieri.

VIII. ALTE PREVEDERI
20. Uniunea Tineretului Comunist are in

signă și drapel proprii. Drapele proprii pot 
avea și organizațiile județene, municipale, 
orășenești, comunale, precum și organiza
țiile U.T.C. constituite la nivelul unităților.

21. Mijloacele materiale și bănești ale 
U.T.C. provin din cotizația membrilor 
U.T.C., din acțiuni proprii, donații și sub
venții.

a) Cotizația lunară pentru membrii 
U.T.C. se stabilește în felul următor :

Cei cu retribuție tarifară
— pînă la 1 500 lei, plătesc 0,25%
—- peste 1 500 lei, plătesc 0,50%
— pentru membrii U.T.C. ale căror veni

turi nu provin din retribuția tarifară lunară, 
cotele de mai sus se vor aplica Ia venitu
rile realizate ;

— uteciștii care nu realizează venituri 
plătesc o cotizație lunară de 0,50 Iei.

b) Uteciștii care sint membri ai P.C.R. 
nu plătesc cotizația de membru al U.T.C.

c) Cote-părți din cotizația membrilor 
U.T.C., ca și din veniturile realizate prin 
acțiuni voluntar-patriotice, manifestări cul
tural-sportive, turistice și din alte încasări 
răni în la dispoziția organizațiilor U.T.C.



Vizita delegației de partid și guvernamentale a R.D. Vietnam

Eveniment istorie in eronica relațiilor
frățești româno-vietnameze

UN NOU SUCCES
Al STINGII

ITALIENE

In aceste zile s-au înscris noi 
și elocvente fapte îh bogata 
cronică a relațiilor de prietenie 
și colaborare frățească dintre 
Republica Socialista România și 
Republica Democrată Vietnam, 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Celor ce Muncesc din 
Vietnam, adăugîndu-se noi măr
turii ale solidarității militante și 
cooperării fructuoase între po
poarele român și vietnamez. Vi
zita oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră, la invita
ția C.C. al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele României, 
și a guvernului român, de dele
gația de partid și guvernamen
tală a R.D. Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Duan, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, prin re
zultatele rodnice ale dialogului, 
prin atmosfera prietenească, de 
înțelegere reciprocă care a ca
racterizat întreaga sa desfășu
rare, constituie o expresie grăi
toare a hetărîrii României so
cialiste de a acționa, ca și pină 
acum, în spiritul hotărîrilor con
greselor IX. X, XI ale partidu
lui, în vederea extinderii și a- 
dîncirii unității, coeziunii și soli
darității dintre toate partidele 
comuniste și muncitorești, dintre 
toate forțele democratice, revo
luționare, progresiste și antiim- 
perialiste, pentru asigurarea pă
cii și securității internaționale, 
pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Despărțite prin mari distanțe 
geografice, popoarele țărilor 
noastre s-au aflat mereu alături 
in lupta pentru realizarea aspi
rațiilor lor seculare de liberta
te, independență și progres. Ul
timele trei decenii, în noile con
diții create de instaurarea pu
terii populare în România și 
nordul Vietnamului, aveau să 
consemneze așezarea pe baze 
trainice a prieteniei, solidarită
ții și colaborării multilaterale 
româno-vietnameze. în anii din 
urmă, în care eroicul popor viet
namez s-a angajat cu toată fi
ința sa națională în lupta îm
potriva agresiunii imperialiste și 
a sprijinitorilor acesteia, anima
te de cele mai sincere senti
mente de solidctfitațe interna- 
ționalistă, partidul și po
porul nostru au acordat po
porului frate vietnamez, în 
tot decursul războiului, în
tregul lor sprijin material, po-

litic, militar., diplomatic și mo
ral, militind cu toată fermitatea 
pentru încetarea intervenției 
străine, pentru respectarea drep
tului imprescriptibil al vietname
zilor de a-și alege în mod liber 
și independent calea dezvoltării 
lor. Continuare a convorbirilor la 
nivel înalt, în cadrul cărora vizi
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în R. D. Vietnam, în anul 1971, 
s-a dovedit ca un moment de 
deosebită însemnătate pentru 
prietenia și cooperarea dintre 
popoarele și partidele noastre, 
vizita delegației conduse de to
varășul Le Duan a avut loc în 
noile condiții ale victoriei stră
lucite repurtate de poporul viet
namez, de celelalte popoare din 
Indochina. „Această victorie — 
sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu - se înscrie ca un a- 
port de cea mai mare însemnă
tate în lupta împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste ; noi considerăm că 
eroica 
mez a 
pentru 
cauza 
pentru 
rui popor de a-și 
sine-stătător propriile destine, 
pentru cauza colaborării și pă
cii". Așa cum rezultă din De
clarația comună, țara noastră 
salută cu satisfacție hotărîrea 
adoptată în aceste zile de foru
rile în drept ale Republicii De
mocrate Vietnam și Republicii 
Vietnamului de Sud privind re
unificarea națională pe linie de 
stat, în conformitate cu năzuin
țele legitime ale celor 45 mili
oane de vietnamezi. Referin- 
du-se la sprijinul activ, multila
teral pe care România l-a acor
dat cauzei revoluționare a Viet
namului, tovarășul Le Duan, la 
matele miting din Capitală, spu
nea : „Sprijinul și ajutorul dum
neavoastră ‘ au contribuit la în
tărirea potențialului poporului 
vietnamez, încurajîndu-l în lupta 
sa pînă Io victoria finală. Aceste 
gesturi frumoase și acțiuni pline 
de semnificație constituie o ex
presie a prieteniei frățești ce 
leagă cele două ponoare viet
namez și român. Vă rugăm, 
dragi tovarăși și prieteni români, 
să primiți și cu această ocazie 
recunoștința sinceră a partidu
lui, guvernului și poporului viet
namez".

Cu prilejul convorbirilor a fost 
reafirmată solemn hotărîrea ce
lor două părți de a întări și con-

luptă o poporului vietna- 
constituit un sprijin șî 
poporul nostru, pentru 
socialismului în general, 
apărarea dreptului fiecă- 

decide de

solida relațiile bilaterale tradi
ționale, întemeiate pe principiile 
marxist-leniniste ale internațio
nalismului socialist, independen
ței și suveranității naționale, e- 
galității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, întraju
torării frățești, respectului mu
tual și avantajului, reciproc, in 
acest sens o fost exprimată vo
ința de a intensifica schimburi
le de delegații pe linie de partid 
ș? de stat, parlamentare, sindica

le și de femei, tineret și obștești. 
Pe . plan economic, comercial și 
tehnico-științific s-au stabilit 
măsuri corespunzătoare menite 
a diversifica și intensifica con
lucrarea româno-vietnameză.

Expresie a voinței poporului 
român și vietnamez de a-și asi
gura un viitor pașnic, într-o lu
me a păcii și progresului, în 
cursul convorbirilor oficiale au 
fost abordate și unele probleme 
internaționale de interes reci
proc. Subliniind satisfacția pen
tru identitatea de păreri mani- 
fesată în aprecierea problemelor 
cardinale care confruntă în pre
zent omenirea, așa cum reiese 
din documentul semnat de to
varășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan, au fost relevate modifică
rile în raportul de forțe pe plan 
mondial tot mai accentuate în 
favoarea păcii, independenței 
naționale, democrației și socia
lismului, rolul țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate, necesi
tatea instaurării unor noi relații 
politice și economice internațio
nale care să pună capăt politi
cii de dictat și forță. Cu acest 
prilej a fost salutată evoluția 
pozitivă din Europa, lupta po
poarelor din Asia de sud-est 
pentru pace și progres, necesi
tatea întăririi solidarității cu 
toate forțele democratice și re
voluționare, pentru democratiza
rea vieții internaționale.

Prin importanța deosebită a 
rezultatelor dialogului, prin ca
racterul fructuos al convorbirilor 
și primirea călduroasă rezervată 
înalților soli ai poporului vietna
mez, vizita delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Viet
nam în țara noastră a constituit 
un eveniment de referință is
torică, o mare contribuție la în
tărirea și dezvoltarea relațiilor 
frățești româno-vietnameze, în 
interesul reciproc, al cauzei vic
toriei socialismului, democrației, 
libertății și independenței; păcii 
și progresului în întreaga lume.
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Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.

Organizația trebuie adaptată
la condițiile contemporane

Conakry: Delegația 
română primită 
de președintele 

Ahmed Sekou Toure

Noi acțiuni represive împotriva 
mișcării de opoziție din Spania

Th Spania continuă cu 
sitâte acțiunile represive 
potriva tuturor celor care, în- 
tr-un fel sau altul. își exprimă 
opoziția față de politica oficială. 
Un comunicat difuzat la Paris 
de Uniunea militară democratică 
— ce reprezintă mișcarea de o- 
poziție din cadrul armatei spa
niole — menționează că nouă 
ofițeri din artilerie și infanterie 
au constituit, recent, obiectul u- 
nor măsuri disciplinare, pentru 
că au protestat față de activi
tatea așa-numitelor consilii de 
război. Totodată. comunicatul 
face cunoscut că cei 12 ofițeri 
arestați în cursul verii la Ma
drid $i Barcelona au fost supuși, 
în închisoare, unui tratament 
inuman, de care nu este străină 
politia politică, unealtă a fran- 
chismului, care acționează inde
pendent de ierarhia militară.

în același timp, agențiile in
ternaționale de presă informea
ză despre continuarea 
lului de arestări declanșat 
rindul diferitelor sectoare 
pături sociale din Spania. 
Bilbao, cinci persoane au 
reținute, marți, sufy acuzația că 
ar colabora cu organizația bască 
,țETA".

în acest context, adoptarea de 
către cortesuri (parlament) a 
unei legi privind eligibilitatea 
viitorilor consilieri din admi
nistrația municipală prin vot 
universal, direct și secret, nu 
poate apărea decît ca o încerca
re nereușită de a modifica ima
ginea unui regim care încalcă 
în continuare cele mai elemen
tare drepturi democratice.

inten- 
îm-

va
in 
și 

La 
fost

intr-un articol consacrat si
tuației generale din Spania, 
ziarul francez „Le Mondeil ana
lizează fundalul economic și 
social al actualelor evenimente 
din această țară. Ziarul fran
cez amintește in acest context 
problemele grave cu care este

coiifruntal guvernul de la Ma
drid, ca urmare a nivelului ri
dicat al șomajului, reducerii in
vestițiilor și activității econo
mice. declinului prin care trece 
6 serie de activități financiare 
și de credit, creșterii nestăvilite 
și necontrolate a inflației etc. 
De exemplu, în primele șase 
luni ale acestui an creșterea 
medie a prețurilor a fost de 
la sută.

Agendă incârcată 
pentru Parlamentul 

britanic

21

în-și-a 
sesiune 

de către

Dezbaterile din Comitetul ju
ridic al Adunării Generale asu
pra inițiativei vizînd creșterea 
rolului Organizației Națiunilor 
Unite în viața economică și po
litică a lumii contemporane și 
democratizarea sa evidențiază 
dorința majorității covîrșitoare a 
statelor membre de a vedea or
ganizația jucînd rolul important 
ce i-a fost conferit prin Cartă în 
apărarea păcii și securității lu
mii, în promovarea cooperării 
internaționale, a progresului e- 
conomic și social al popoarelor.

Pentru aceasta, sublinia repre
zentantul Iordaniei, Sherif Ab
dul Sharaf, Organizația Națiuni
lor Unite trebuie adaptată la 
condițiile contemporane,’ funda
mental schimbate față de cele de 
acum 30 de ani, cind a fost 
elaborată Carta. Organizația nu 
mai este un club de state, în 
principal europene. Actuala re

ciprezentare din O.N.U. reflectă

Lucrările Conferinței 
pentru reunificarea 

Vietnamului
La Saigon a avut loc cea 

de-a 3-a ședință a Conferin
ței politice consultative pen
tru reunificarea națională pe 
linie de stat a Vietnamului, 
în cadrul ședinței, conducăto
rul delegației Vietnamului 
de nord, Truong Chinh, a 
supus dezbaterilor o serie de 
probleme în vederea reunifi- 
cării pe plan statal a Vietna
mului.

Nguyen Thi Binh, membru 
il Secretariatului conferinței, 
* dat citire mesajelor de fe
licitare adresate conferinței 
de diferite instituții și orga
nizații de masă vietnameze, 
precum și de rezidenții viet
namezi din străinătate.

Numeroșii delegați care au 
luat cuvîntul au reafirmat 
dorința profundă a maselor 
populare din cele două zone 
ale Vietnamului de a se rea
liza reunificarea națională pe 
baza independenței și socia
lismului și au aprobai măsu
rile întreprinse în vederea 
înfăptuirii grabnice a reu- 
nificării pe linie de stat.

Parlamentul britanic 
ceput miercuri noua 
odată cu prezentarea 
regina Elisabeta a Il-a a mesa
jului tronului.

în fața celor două camere reu
nite ale Parlamentului — Camera 
Comunelor și Camera Lorzilor 
suverana Angliei a citit mesajul 
care cuprinde propunerile legis
lative ale guvernului pentru no
ua sesiune. Este vorba de un am
plu program, reprezentînd nu 
mai puțin de 28 de proiecte de 
lege, care urmează să fie dez
bătute și aprobate de Parla
ment în cursul unui an întreg. 
Printre noile proiecte, care și-au 
găsit oglindirea în mesajul tro
nului, se numără și - cele pri
vitoare la naționalizarea indus
triei aeronautice și a celei de 
construcții și reparații navale. 
Alte proiecte de lege se referă 
la probleme legate de învăță- 
mînt. ocrotirea sănătății, dreptu
rile sindicatelor etc. S-a anun
țat. de asemenea, decizia guver
nului de a introduce proiecte 
de lege asupra instituirii unor 
adunări legislative în Scoția 
Țara Galilor,

nouă arie de evoluții, preocupări 
și deziderate, acestora adăugîn- 
du-li-se în ultimul timp o nouă 
dimensiune, cea a dezvoltării și 
cooperării economice internațio
nale.

Alting Von Getsau, reprezen
tantul Olandei, a subliniat că, 
în ciuda apropierii sale de uni
versalitate, și a generării unor 
noi forme de colaborare, efica
citatea organizației ca instru
ment al menținerii păcii și ca 
centru de armonizare a acțiuni
lor statelor nu s-a îmbunătățit. 
De aceea. Comitetul ad-hoc pen
tru Carta . O.N.U. trebuie să 
examineze .propunerile vizînd 
sporirea eficacității Națiunilor 
Unite. De .asemenea, creșterea 
rolului orgalnizației, îmbunătă
țirea funcționării sale cer ca 
statele membre să folosească 
din plin cadrul și mecanismele 
organizației.

Reprezentantul Guatemalei, 
Francisco Kramer, a arătat că 
majoritatea statelor membre 
consideră necesare unele îmbu
nătățiri ale Cartei, pentru a pu
tea astfel răspunde cu adevărat 
sarcinilor majore care confruntă 
statele lumii.

Președintele Republicii Gui
neea. Ahmed Sekou Toure, a 
primit delegația română condu
să de general-maior Gheorghe 

’ ~ ~ al
a- 
al 
al

Gomoiu, membru al C.C. 
P.C.R., adjunct al ministrului 
parării naționale, secretar 
Consiliului Politic Superior 
Armatei, care participă la festi
vitățile prilejuite de cea de a 
V-a aniversare a victoriei po
porului guineez împotriva agre
siunii imperialiste.

Din partea președintelui Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul delegației române a 
transmis un mesaj de urări de 
sănătate .și noi succese președin
telui Ahmed Sekou Toure, de 
prosperitate poporului guineez.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Ahmed Sekou Toure a 
transmis urările sale de sănăta
te și prietenie președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de bunăsta
re și progres poporului român, 
și-a exprimat satisfacția pentru 
prezența delegației române la 
sărbătoarea poporului guineez.

Pentru reunificarea pașnică
și independentă a Coreei

Adunare» Generală a Orga
nizației Rațiunilor Unite a a- 
doptat cu .54 de voturi, 43 con
tra și 42 abțineri un proiect de 
rezoluție supus dezbaterilor de 
un grup de 42 de state neali
niate și socialiste, între care și 
România, la punctul „Problema 
coreeană*. Documentul intitu
lat „Crearea condițiilor favora
bile pentru transformarea ar
mistițiului într-o pace dreaptă 
în Coreea și accelerarea reuni- 
ficării îndependente și pașnice 
a Coreei" cere dizolvarea ime
diată a comandamentului Națiu
nilor Unite din sudul Coreei, 
retragerea necondiționată a tu
turor forțelor străine staționate 
în această parte a țării sub dra
pelul Națiunilor Unite, înlocui
rea acordului de armistițiu cu 
un tratat de pace între părțile 
direct interesate. respectiv 
S.U.A. și Republica Populară 
Democrată Coreeană, adoptarea 
de măsuri vizînd reducerea for-
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Peste un milion 
de șomeri în Franța

• DATELE statistice publicate 
de Ministerul Muncii arată că în 
Franța, în luna octombrie, nu
mărul șomerilor a continuat să 
crească. fiind ’ ‘
1 015 600 persoane aflate în cău
tarea unui Ioc de muncă. în 
octombrie 1974. numărul șome
rilor era de 630 000. iar în sep
tembrie a.c. de 945 800.

Pînă în prezent, numărul șo
merilor în Franța nu a mai de
pășit, potrivit estimărilor ofi
ciale, cifra de un milion, deși, 
în mai multe rînduri, reprezen
tanții sindicatelor declarau 
nu 
La 
rii 
1.3

• ÎN QADRUL Festivalului 
artelor do la Belo Horizonte, la 
Palatul Artelor a avut loc, sub 
auspiciile .Secretariatului pentru 
cultură, al statului brazilian Mi
nas Gerais, o gală de filme do
cumentare românești.

S.UA : Bugetul apârârii 
votat de Senat

înregistrate

că 
aceasta este situația reală, 
ora actuală, potrivit aprecie- 
sindicatelor franceze, peste 
milioane de oameni nu be

neficiază de locuri de muncă.

• O NAVA de patrulare 
islandeză a tăiat marți cab
lurile unui trauler britanic 
surprins la circa 40 mile de 
coasta estică a țării (în in
teriorul zonei naționale de 
pescuit, a cărei limită a fost 
extinsă. în urmă cu o lună, 
de la 50 la 200 mile). Inci
dentul este primul survenit 
după eșuarea convorbirilor 
ministeriale dintre cele două 
țări purtate la Reykjavik și 
al treilea de la expirarea a- 
cordului bilateral care regle
menta operațiunile pescadoa
relor britanice în zona islan
deză. Observatorii exprimă 
temerea că este posibilă. în 
actualele condiții, izbucnirea 
unui nou „război al codului"

• POSTUL DE RADIO Beirut 
a informat că 15 districte și 
subiirbii ale orașului sini nesi
gure și aproape in tot cursul 
zilei s-au înregistrat schimburi 
intermitente de focuri de arme 
automate și mortiere. Potrivit 
poliției libaneze, ciocnirile din 
Beirut din ultimele 24 de ore 
s-au soldat cu 19 morți și 35 de 
răniți. Premierul Rashid Karame 
a declarat că forțele de securi
tate își vor intensifica activita
tea pentru a pune capăt 
tor încălcări ale acordului 
încetare a focului.

Furtună neobișnuită 
în Iugoslavia

aces- 
de

• O FURTUNA de o putere 
nemaiîntîlnită în ultimii 70 de 
ani. însoțită de ploi torențiale, 
s-a abătut asupra peninsulei 
Tstra, din nord-vestul Iugosla
viei. Ploaia a provocat. între al
tele, alunecări de teren, de pe 
urma cărora s-au înregistrat ac
cidente. De pildă, expresul de 
pe linia Pola-Zagreb a deraiat, 
traficul în această zonă fiind în
trerupt. Pe de altă parte, în a- 
propierea orașului Pol a s-au 
produs inundații. De asemenea, 
furtuna a întrerupt traficul din
tre portul Split și. unele insule 
de litoral. Daune considerabile 
au fost înregistrate în zona lo
calităților Makarska de pe lito
ral — relatează agenția Taniug.

• SENATUL AMERICAN a 
aprobat, cu 87 de voturi pen
tru și 7 împotrivă, proiectul 
de lege care prevede aloca
rea sumei de 112,6 miliarde 
dolari pentru cheltuielile mi
litare ale S.U.A„ în perioada 
de 15 luni care a început la 
1 iulie a.c.

în exercițiul financiar pre
cedent (de 12 11 uni), bugetul 
militar al S.UJA. a fost de 
82,6 miliarde dolari. Sporirea 
cheltuielilor militare ameri
cane cu 7,4 miliarde dolari 
ia nivelul undi an calenda
ristic. face ca acestea să re
prezinte aproximativ o treime 
din totalul cheltuielilor care 
se fac anual /în lume pentru 
înarmare.

Deoarece Camera Repre
zentanților a, aprobat un bu
get al cheltuielilor militare 
de 111.8 mitâarde dolari, un 
comitet mixt al celor două 
camere ale ' forului legislativ 
urmează să.'se întrunească în 
curînd pentru realizarea unui 
compromis, în această pro
blemă.

• ÎN CAPITALA R. D. Ger
mane a fost deschisă o expoziție 
specializată, care prezintă cele 
mai noi tipuri de aparate de 
radio și televizoare realizate de 
întreprinderile „Electronica" din 
București j.și „Tehnoton" din 
Iași. La deschiderea expoziției 
au partic/pat reprezentanți ai 
Ministerului Comerțului Exte
rior, ai unor întreprinderi de 
comerț «xterior și industriale din 
Berlin.

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT* PE SCURT

JOI, 30 NOIEMBRIE 1975
A FOST ODATA UN HOLLI- 

WOOD : Flacăra (orele 15,30; 1»).
PICIUL - TRÎNTORII : Pro

gresul (orele 16; 18: 20).
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O deplasare genera- 
■ lă spre stînga a cor

pului electoral italian, 
manifestată pregnant 
la „votul istoric" din 15 
iunie, a fost înregis
trată și în alegerile co
munale parțiale des
fășurate duminică și 
luni, pentru reînnoi
rea organelor locale 
din 125 de orașe și 
comune.

Aceste alegeri — prima 
confruntare electorală de la 
alegerile regionale din iunie 
— evidențiază elementele noi 
care își croiesc drum în viața 
politică din Italia, schimbă
rile ce se produc în raportu
rile dintre partidele politice. 
Astfel, Partidul Comunist a 
cîștigat un puternic avans 
în raport cu precedentele a- 
legeri comunale (1970) întru
nind 29.5 la sută din sufragii, 
față de 17.7 la sută, eît obți
nuse în urmă cu cinci ani. 
Partidul Socialist Italian a 
marcat, de asemenea, un im
portant succes, obținînd 14.4 
la sută din voturi (10,8 Ia 
sută în alegerile din 1970). 
Presa italiană consemnează 
succesul net al partidelor de 
stînga, arătînd că ele nu nu
mai că și-au menținut pozi
țiile deținute in aproape toa
te comunele pe care le-au 
administrat, dar au obținut 
importante voturi în Lazio, 
Veneția. Piemont, Sardinia, 
Sicilia, Lombardia. Prin con
trast, exprimind și de aceas
tă dată un recul, Partidul De- 
mocrat-Creștin, de guvernă- 
mînt, a primit 36,9 la sută din 
voturi, pierzind 3,4 la sută 
în comparație cu scruti
nul din 1970. Extrema dreap
tă neofascistă — Miș
carea Socială Italiană — a în-

trunit un număr nesemnifi
cativ de voturi, dar și acesta 
aproape de două ori mai 
mic decît în alegerile regio
nale din iunie a.c.

Noul succes al stîngif Ita
liene semnifică, după opinia 
cercurilor politice și a co
mentatorilor, dorința mani
festă a electoratului — 323 000 
de alegători la acest scrutin 
parțial — de a vedea produ- 
cindu-se mutații profunde in 
modul de guvernare a socie
tății. Comuniștii au reușit să 
convingă o mare parte a e- 
lectoratului că reprezintă tui 
partid care militează pentru 
o Italie nouă, capabilă să gă
sească soluții reale proble
melor acute cu care este 
confruntată această țară. 
„Actuala situație economică a 
Italiei poate fi comparată nu
mai cu aceea din anul 1930 și 
a anilor următori, fiind ca
racterizata de un puternic șo
maj, o gravă diminuare a 
producției industriale și blo
carea investițiilor" — decla
ra recent Giovanni Agnelli, 
președintele Confederației in
dustriașilor italieni. Acestui 
tablou sumbru al economiei i 
se adaugă valul de crimina
litate, corupția. încetineala 
judiciară, toate constituind 
surse importante de proteste 
la nivel național.

în aceste condiții, luînd 
în considerare succesul cres- 
cînd al forțelor de stînga, și 
în primul rînd al comuniști
lor. iar pe de altă parte în- 
frîngerile suferite in alegeri 
și convulsiile care se înregis
trează în sinul Partidului De- 
mocrat-Creștin, apare tot 
mai limpede orientarea spo
rită a alegătorilor spre găsi
rea unei alternative de ieșire 
din actuala criză, care să in
staureze noi raporturi in ca
drul societății italiene.

RODICA ȚEPE9

O ANCHETA : Scala (orele 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MARELE GATSBY : Sala Pala
tului (orele 17 ; 20,15), Capitol (o- 
rele 9,43: 12.45: 16.15; 19,15), Patria 
(orele 9,30; 12,30; 16.15; 19.30) Favo
rit (orele 9.13: 12,15; 16.15; 19.15).

LEGĂTURĂ PIERDUTA — 
puri Noi (orele 9; 11; 13; 
17.30 ; 19,30)

ORAȘUL VĂZUT DE SUS • Cen
tral (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30). Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30). Modern (o- 
rele 9; 11; 13,15; 15.30: 17.45: 20).

CAZUL A AVUT UN DEZNO- 
DĂMÎNT FERICIT : Luceafărul 
(orele 8; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , București (orele 9; 11,15;
13; 16,15; 18.30; 20,30),

POLIȚISTA : Festival (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Fero
viar (orele 9: 11,15; 13.30: 16; 18,15;
30.30) .

MASTODONTUL : Fioreasca (o- 
Fele 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20.30), 
Aurora (orele 9: 11.15: 13.30; 15.45; 
18: 20.15).

MUȘCHETARUL ROMAN : Vic
toria (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16;

Tim- 
15.15;

18,15*. 20,30), Bucegi (orele 15,45; 18; 
20), Cotroceni (orele 10: 12; 14; 16; 
18: 20)

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
Doina (orele 9,30; 11,15; 13; 14.45; 
16.30: 18.15; 20).

CANTEMIR : Drumul Sării (o- 
reie 15,30; 18; 20,15), Cosmos (ore
le 15.30: 18: 20.15).

UNDE ESTE COMPANIA A 7-A?! 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30;
16: 18.15: 20,30). Tomis (orele 9; 
11.15; 13.30: 15,45; 18; 20,15),

FLACARA ț Ferentari 
15.30; 19)

ULTIMUL ACT : Gri vița 
9.30: 12; 15; 17.30: 20)

ELIXIRUL TINEREȚII e 
(or»le 16; 18; 20).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PĂMÎNTULUI ; Dacia (orele 9; 
12.30: 16: 19).

ROMANȚA DESPRE ÎNDRĂ
GOSTIT! : Viitorul (orele 15.30: 18; 
20)

SE MAI TNTÎMPLA MINUNI î 
Volga (orele 9: 11.15: 13.30; 15.45; 
18; 20). Gloria (orele 9: 11.15; 13.30: 
16: 18.15: 20 30)

ANA ȘI COMANDORUL « Mio-

(orele

(orele

Pacea

rtța (orele •; 11.15: 13.30; 16.45; 18;
20.15) .

CELE MAI BUNE MOMENTE 
CU STAN ȘT BRAN : Flamura (ci
rcle 9, 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15).

EVADAREA : Vitan (orele 15.30; 
18: 20.15)

FLUVIUL FAR A ÎNTOARCERE: 
Unirea (orele 16; 18; 20).

OCHII SHIVANEI : Lira 
15.30: 19).

FERMA LUI
Iești (orele 9;
18: 20.151

NOAPTEA _____________ .
Crîngași (ora 17).

CALVARUL UNEI FEMEI : Arta 
(orele 14: 16; 18; 20),

RĂZBOI Șl PACE (seriile I-II): 
Rahova (orele 15.30: 19).

DE CE ESTE UCIS UN MA
GISTRAT ; Moșilor (orele 11; 
13.15: 15.30: 18; 20)

TENT ATI a : Munca (orele 16).
SECRETUL PLANETEI MAIMU

ȚELOR : Munca (orele 18 ; 20.15).
ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 

SON : Popular (orele 15,30; 18;
20.15) .

CAMERON 3
11,15; 13.30:

(orele

Giu- 
15.45;

ARTIFICIILOR «

'«-PROGRAMUL 1

în Vrancea. 20.20 Concert simfo
nic al orchestrei Radioteleviziu- 
nii. Tn program : Johannes 
Brahrws — Concertul nr. 2 pentru 
pian și orchestră. Solist : Peter 
FranM (Anglia). Transmisiune di
rectă.; 21.10 Revista literar-artistică 
TV. îi,50 Tinerețe, ani de aur. 
Meloâii în primă audiție de Titel 
PopoVici. 22,10 24 de ore.

PROGRAMUL T

16,00 Teleșcoală. 16.30 Curs de 
• limba germană. 17,00 Telex. 17.05 

Cabinet juridic. 17,25 Din țările 
socialiste. 17,35 Enciclopedie pen
tru tineret. 18,00 La porțile ghidu
lui. Documentar artistic dedicat 
școlii românești de neurochirur
gie și eminentului ei reprezentant 
prof. dr. Constantin Arseni. O 
producție a Studioului de film TV 
în colaborare cu Sahia-Film. 18,30 
Imn muncii. Emisiune de cîntece 
interpretate de corul și orchestra 
Filarmonicii din Cluj-Napoca. 18.45 
Universitatea TV. 19.20 1001 de
seri. 19 30 Telejurnal. 20,00 Baladă 
pentru acest pămînt — Focuri vfi.

20,00 Concert simfonic al orches
trei Radioteleviziunii. Transmisiu
ne directă. In pauză : Telex. 
Bucureștiul necunoscut. — „Is
torie contra... cronometru". 22,00 
Pagini de umor : Ce vrăji a mai 
făcUt nevasta mea.

Opera Română ; FLAUTUL FER
MECAT — ora 19 ; Teatrul de 
Operetă î SINGE VIENEZ — ora

■ REDACȚIA $! ADMINISTRAȚIA; București Piața „Sclnteil» Tel: 17«dl», 17 60 28. Abonamentele se fac la oficiile poștale al difuzor» din întreprinderi și Instituții 
Cititorii din străinătate pot face abonamente prin ILEXIM — Departamentul export-import presă București, Calea Griviței nr. «4—« P.O.B. — 2001, telex : 011631.

țelor armate ale Nordului și Su
dului pentru crearea condițiilor 
necesare progresului pe calea 
unificării țării.

în continuarea lucrărilor «ale, 
plenara Adunării Generale a a- 
doptat în unanimitate raportul 
Comitetului politic asupra coo
perării internaționale pentru fo
losirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice. Intre altele, rapor
tul recomandă ..." , '___
măsuri pentru facilitarea folo
sirii cuceririlor " 
spațiului extraatmosferic pentru 
aplicații practice la dezvoltare, 
în scopul accelerării progresu
lui economic și social al țărilor 
în curs de dezvoltare. Aduna
rea Generală a adoptat apoi cu 
109 voturi, nici unul contra, și 
19 abțineri raportul Comitetului 
politic asupra transpunerii în 
viață a Declarației cu privire la 
întărirea securității internațio
nale. Documentul cheamă statele 
membre să respecte cu strictețe 
principiile Cartei O.N.U. și rea
firmă, între altele, opoziția 
fermă a Adunării Generale asu
pra practicilor de folosire a for
ței sau amenințării cu forța în 
relațiile internaționale, contra 
intervenției, agresiunii, ocupației 
străine și altor mijloace de ac
țiuni politice și economice, prin 
care se încearcă violarea suve
ranității, integrității teritoriale, 
independenței și securității sta
telor. Totodată, raportul reco
mandă adoptarea de măsuri 
pentru oprirea cursei înarmări
lor și promovarea dezarmării.

adoptarea de

din domeniul

Ședința Comitetului miniștrilor apărării ai
statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în zilele de 18 și 19 noiembrie 
1975, la Praga, a avut loc ședin
ța ordinară a Comitetului mi
niștrilor apărării ai statelor 
participante la Tratatul de 
Varșovia.

La lucrările ședinței au 
parte miniștrii apărării ai 
telor participante la Tratatul de 
la Varșovia, comandantul suprem 
al Forțelor Armate Unite , și 
Șeful Statului Major al Forțelor 
Armate Unite.

în cursul lucrărilor au fost 
examinate problejne ale perfec
ționării în continuare a metode
lor de pregătire a trupelor și

la

luat 
sta-

statelor majore ale Forțelor Ar
mate Unite, precum și probleme 
ale activității curente a organe
lor de conducere ale Forțelor 
Armate Unite.

Ședința Comitetului miniștri
lor apărării s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească, în spiri
tul înțelegerii reciproce depline 
a tuturor participanților.

Asupra problemelor discutate 
au fost adoptate hotârîri puse de 
acord.

Ședința a fost prezidată de mi
nistrul apărării naționale al Re
publicii Socialiste Cehoslovace, 
general de armată Martin Dzur.

încheierea reuniuniiComunicat privind
Comisiei redacționale pentru pregătirea 

Conferinței partidelor comuniste 
și muncitorești din Europa

Tn zilele de 17—19 noiembrie 
1975 s-a desfășurat la Berlin 
reuniunea Comisiei redacționale 
pentru pregătirea Conferinței 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa.

în cursul lucrărilor au luat 
cuvîntul reprezentanții celor

Rezervă și scepticism după

reuniunea de la Rambouillet
Presa occidentală comentează 

cu rezervă și scepticism rezul
tatele reuniunii la nivel înalt a 
celor șase state occidentale in
dustrializate : Franța. Marea 
Britanic, R.F. Germania. Japo
nia. Italia, S.U.A.. desfășurată 
recent la Rambouillet, lingă

• Paris. „Rezultatele întilnirii sint 
minime", apreciază cotidianul 
francez „Liberation". Se poate 
chiar pune întrebarea — adaugă 
ziarul —- dacă nu cumva princi
palul obiectiv al acestei reuni
uni a fost acela de a acredita 
ideea că „cei șase" — care re
prezintă țările cele mai indus
trializate din lumea occidentală 
— ar putea hotărî singuri mo
dalitățile de soluționare a crizei 
economice. „Din fericire însă, 
conchide cotidianul, ei sînt pri
mii care nu cred într-o aseme
nea eventualitate".

Un element comun al comen
tariilor consacrate reuniunii de 
Ia Rambouillet îl reprezintă se
sizarea ambiguității și a lipsei de 
conținut a declarației finale. în- 
tr-un editorial intitulat „Gran
dilocvența triumfă", cotidanul 
britanic „Financial Times" men
ționează că „cei care sperau în 
adoptarea unor măsuri concrete 
destinate ameliorării situației e- 

Z

conomice occidentale riscă să 
fie decepționați. Conținutul de
clarației comune este insesiza
bil". De asemenea, ziarul aus
triac „Die Presse" scrie că, ..în 
afara asigurării unor parități 
monetare mai stabile, confe
rința de la Rambouillet s-a re
dus la proclamarea unor bune 
intenții". „Această declarație fi
nală — scrie și cotidianul ita
lian economico-financiar „II So
le — 24 ore", nu face decît să 
repete elementele comune cele 
mai cunoscute ale crizei econo
mice occidentale".

28 de partide comuniste șf mun
citorești din Europa participan
te la reuniune. Comisia redac
țională a discutat proiectul de 
document al conferinței, pregă
tit de P.S.U.G. in conformitate 
cu înțelegerea realizată între 
partidele frățești. Partidul Co
munist Român a fost reprezen
tat printr-o delegație condusă 
de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Reuniunea a însărcinat un 
grup de redactare, deschis tu
turor participanților, să conti
nue elaborarea proiectului, fi
nind seama dd' observațiile ex
primate în cursul discuțiilor.

Forma îmbunătățită a proiec
tului va fi prezentată urmă
toarei reuniuni a Comisiei re
dacționale; care va avea loc in 
ianuarie 1976. La această reu
niune se va examina, de aseme
nea, problema datei convocării 
conferinței.

Reuniunea Comisiei redacțio
nale s-a desfășurat într-o at
mosferă caracteristică relațiilor 
frățești, comuniste.

19.30 ; Teatrul Național (Sala 
Mare) : DANTON — ora 19 ; (Sala 
Mică) : VALIZA CU FLUTURI — 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
HEDDA GABLER — ora 19 ; (Sala 
Studio) : TITANIC VALS - ora 
19 : Teatrul .C.I. Nottara" (Sala 
Magneru) : ULTIMA ORA - ora 
19.30 ; (Sala Studio) : PATRU LA
CRIMI — ora 19 ; Teatrul de Co
medie : NOAPTEA LA MADRID
— ora 19.30 ; Teatrul Mic : PRO
FESIUNEA DOAMNEI WARREN
— ora 19,30 : Teatrul Giulesti : 
PATIMA ROȘIE - ora 19.30 ; 
Teatrul „ion Vasilescu“ (str. Ere- 
mia Grigorescu 24) : UN TÎNĂR 
MULT PREA FURIOS - premieră
— ora 19.30 ; Teatru] Evreiesc de 
Stat : SCRISORI PE PORTATIV — 
ora 19.30 ; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : CER CUVÎNTUL 
LA... DIVERSE — ora 19,30 : (Sala 
Victoria) : CAVALCADA COME
DIEI — ora 19.30 ; Teatrul ..Țăn
dărică" (Sala Acamedia) : DE CE 
A FURAT ZMEUL MINGEA — ora 
10 ; Ansamblul „Rapsodia româ
nă" : TARA BOGATĂ-N FRUMU
SEȚI — ora 19.30 :. Circul Bucu
rești : CE VRĂJI A MAI FĂCUT...
IOSEFINI și ANSAMBLUL DE LI
LIPUTANI DE LA CIRCUL DIN 
MOSCOVA — ora 19,30.
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• MULT MAI VALOROS DECÎT SE CREDEA. Diamantul 
,,Hope“, care se află din 1958 în proprietatea Institutului Smith
sonian din Statele Unite s-a dovedit mai valoros decît în urma 
primei sale evaluări, care a avut loc in 1830. Specialiștii au con
statat că el are 45,5 carate in loc de 44,5 carate cum se credea 
pină nu de mult. Diferența se explică prin faptul că prima mă
surare a fost făcută în carate englezești, iar cea de-a doua în carate 
metrice. Diamantul „Hope“ se află expus în Muzeul național de 
istorie naturală din cadrul Institutului Smithsonian și a fost ad
mirat în ultimii-17 ani de circa 50 milioane de persoane. » cine
matografia Tn DIFICULTATE. Industria cinematografică din 
țările Pieței comune întîmpină de mai mult timp mari dificultăți 
Indiciul cel mai edificator, relevat de studiul întocmit la Bruxel
les, este că din 1956 și pînă în 1973 în cele nouă țări ale C.E.E. 
numărul spectatorilor a scăzut de trei ori — de ia 3 285 la 1 076 mi
lioane. • DETECTOR DE PLUMB. Un grup de cercetători ai 
Universității din Stockholm au pus la punct un dispozitiv cu 
ajutorul căruia pot fi detectate particulele de plumb, azbest sau 
cupru și alte substanțe vătămătoare din aer. Aparatul, care poate 
fi instalat în orice loc de muncă sau pe stradă, „inhalează" pînă 
la 10 litri de aer pe minut, deci cam tot atît cît un om. a EPI
DEMIE DE HOLERA ÎN BIRMANIA. 11 copii și un adult au în
cetat din viață în Birmania din cauza epidemiei de holeră. Alte 
72 de persoane se află spitalizate din aceeași. cauză. Autoritățile 
depun eforturi pentru curmarea epidemiei.' > PREMIERA AE
RIANA. Airbusul vest-european a traversat Atlanticul fără es
cală. Premiera acestui zbor a fost realizată cu un avion de tipul 
..B-4“ care a străbătut distanța de 5 800 km, dintre Paris și New 
York, în opt ore și douăsprezece minute. Airbusul va asigura, 
de la 20 noiembrie, o cursă regulată New York — Ponte-a-Pittrc- 
Fort-de — France. « INCENDIILE DIN SPANIA. Datorită vîn- 
tului puternic care s-a abătut marți asupra regiunii estice a 
Spaniei, incendiile ce au izbucnit în pădurile din această zonă 
s-au extins, devastînd întreaga regiune Costa del Sol. Brigăzile 
de pompieri sprijinite de armată și populație nu au putut stăvili 
flăcările, care au mistuit deja 14 000 ha de pădure. • DESCOPE
RIRE ARHEOLOGICA ÎN AMERICA DE SUD. Geologi de la Uni
versitatea Tucuman au descoperit intr-o regiune din Argentina 
fosile datînd de peste 600 milioane ani. Potrivit specialiștilor, 
aceste fosile — aparținînd unor nevertebrate marine, și conser
vate in straturi de argilă submarină - ar fi cele mai vechi din 
cîte au fost descoperite pe continentul Americii de Sud. a INUN
DAȚIILE DIN ITALIA. Ploile care au început sîmbătă să cadă, 
fără întrerupere. în partea centrală a Italiei au dus la agrava
rea situației din- împrejurimile Romei, unde rîurile sînt pe punc
tul de a provoca mari inundații. Orașele Orte. Sora si împrejuri
mile lor sînt grav afectate de inundații. în nordul țării ploile sînt 
însoțite de abundente căderi de zăpadă, care agravează și mai 
mult situația.
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